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HYRJE
Libri “Mitropolia e Durrësit” përmban historikun e Mitropolisë së Durrësit
nga vitet apostolike deri më sot. Kreu i parë fillon nga vitet apostolike deri në vitin
731 kur Mitropolia e Durrësit ishte në varësi të Vikariatit Romak të Selanikut. Kreu i
dytë, nga vitet 731 deri në fillimet e shekullit XI, kur Mitropolia e Durrësit ishte në
juridiksionin e Patriarkanës Ekumenike të Konstandinopojës. Kreu i tretë, nga
shekulli XI deri në vitin 1767 kur episkopatat më së shumti vareshin nga
Kryeepiskopata e Ohrit. Kreu i katërt, vitet 1767 deri në vitin 1937 kur u shpall e
autoqefalia dhe varësia nga Patriarkana Ekumenike e Kostandinopojës. Kreu i pestë,
nga viti 1937 deri në vitin 1967. Kreu i gjashtë, viti 1967 deri në vitin 1990. Kreu i
shtatë, viti 1990 deri në ditët tona. Në kreun e tetë bëhet fjalë për kishat dhe
manastiret, që janë në juridiksionin e Mitropolisë së Durrësit. Kreu i nëntë trajton
personelin kishtar dhe kreu i dhjetë institucionet sociale.
Burimet. Për kryerjen e këtij studimi kemi hulumtuar kryesisht në korpusin
Illyricum Sacrum që është vepra më e plotë dokumentare1 e shkruar për historinë e
territoreve të Ilirisë. Në korpusin Illyrikum Sacrum kanë punuar tre klerikë të kishës:
Atë Filip Riçeputi (1667-1742), Atë Daniele Farlati (1690-1773) dhe Atë Jakob
Koleti (1734-1827). Ata mblodhën shumë dorëshkrime, të cilat i grumbulluan në tetë
vëllime. Puna e tyre është kolosale, prej 125 vjetësh, pra qenë tre breza studiuesish.
Në vëllimin e shtatë trajtohet historia kishtare e trojeve shqiptare. Ndër të tjera në
këtë vepër trajtohet edhe historia kishtare e Kryeepiskopatës së Durrësit dhe të
episkopatave të Lezhës, Amantias, Apolonisë, Vlorës, Bendës, Priskës, Stefanikës,
Kunavisë, Krujës, Skampës. Korpusi i shtatë i Illyrikum Sacrum është i pajisur edhe
me një apendiks të Mitropolisë së Durrësit. Në të gjenden episkopatat e
Akrokeraunisë, Pulqeriopolit etj. Në korpusin Illyricum Sacrum trajtohet historia e
ungjillizimit të ilirëve në vitet apostolike, përhapja e krishtërimit, themelimi i
bashkësive të krishtera, ndarja administrative, përfaqësimi i episkopëve në Sinodet
Ekumenike deri te Kuvendi i Arbërit në vitin 1703. Qëllimi i studimit tonë është
vetëm “Mitropolia e Durrësit në shekuj”, por për të krijuar një pasqyrë sa më të qartë
në hyrje kemi bërë një retrospektivë të shkurtër të përhapjes së krishtërimit në Iliri.
Qendra të mëdha si Durrësi, Apolonia, Aulona dhe Nikopoja tërhiqnin
vëmendjen e misionarëve të krishterimit. Epiri i Ri shtrihej nga Drini deri në Vlorë,
duke përfshirë edhe Elbasanin e Beratin, që në atë kohë quhej Pulqeriopolis dhe ishte
ndërtuar nga perandori Theodhos për nder të motrës së tij Pulqeria. Kryeqendra e
Epirit të Ri ishte Durrësi, prej nga fillonte Udha Egnatia. Qytete të tjera të kësaj
province qenë Apolonia (Pojan), Amantia (Plloçë), Bylis (Gradishtë) dhe Aulona
(Vlora). Epiri i Vjetër shtrihej nga Vjosa deri në Prevezë me kryeqendër në
Nikopolis, që është ndërtuar nga perandori August. Qytete të tjera qenë Anchesmus
1

-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963; Illyricum Sacrum, Nr. 10, Burime dhe dokumenta përgatitur
nga Musa Ahmeti dhe Etleva Lala, OMBRA GVG, Tiranë 2007, faqe 18-19.
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(Saranda), Finiqi dhe Butrinti. Në provincën e Prevalitanës bënte pjesë Shkodra,
Dioklea dhe Lissus (Lezha). Provinca e Dardanisë përfshinte tokat e Kosovës së
sotme dhe e kishte kryeqendrën në Naissus (Nishi i sotëm). Në mbretërinë e
Justinianit kryeqendra e Ilirikumit u bë Shkupi, të cilën e quajti "Justiniana Prima".
Qytet tjetër i rëndësishëm ishte Ulpiana pranë Prishtinës së sotme, e cila u quajt
"Justiniana Sekonda", sepse Justiniani e rindërtoi atë. Në vitin 535 në Dardani u
ndërtua qyteti Justinopolis, për nder të dajës së Justinianit. Maqedonia Perëndimore
kishte si kryeqendër Heraklen (Manastiri). Qytet tjetër me rëndësi ishte Lichnidus
(Ohri)2.
Përhapja e shpejtë e krishterimit në atë kohë favorizohej nga prania e të
njejtave rregullave ligjore që ekzistonin në gjithë perandorinë romake si dhe nga
ekzistenca e rrugëve, të cilat lidhnin Romën me provincat më të largëta. Gjithashtu
edhe Via Egnatia, e cila fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Selanikut të shpinte në
Kostandinopojë, luajti rol vendimtar për përhapjen e shpejtë të krishterimit në trevat e
Ilirisë. Via Egnatia fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Ohrit e Selanikut të shpinte në
Kostandinopojë. Ajo ka qenë nëntë metra e gjerë dhe me një gjatësi rreth 861 km,
duke qenë e përshtatshme për lëvizjen e udhëtarëve dhe të karvaneve. Udha Egnatia
niste nga Durrësi e Apolonia, më pas këto dy degë janë bashkuar diku afër Elbasanit
për të vazhduar nëpërmjet Ohrit e Manastirit dhe përfundonte në Selanik. Në
shekullin IV pas Krishtit, Udha Egnatia u zgjat deri në Kostandinopojë dhe ishte
vazhdimi i rrugës së vjetër romake Via Apia3. Për nga rëndësia strategjike Udha
Egnatia bashkonte Perëndimin me Lindjen. Via Egnatia është ndërtuar për të
lehtësuar qarkullimin e lirë të njerëzve si dhe për të realizuar lidhjen e Romës me
provincat më të largëta.
Kjo udhë e ka marrë emrin nga ndërtuesi i saj, prokonsulli Cnaeus Egnatius, i
biri i Caius. Emri i tij gjendet në dy mbishkrime, që janë në muzeun e Selanikut. Sami
Frashëri kur flet për viset shqiptare në volumin II të enciklopedisë Kamus Al-Alam4
emërtimin Udha Egnatia e ka lidhur me përcaktimin e bërë prej vetë shqiptarëve. Kjo
udhë përshkon nga perëndimi në lindje trojet shqiptare dhe fjala “Egnatia” është
mbiemri i shqipes (e gjatë), që latinët e shndërruan në trajtën Via Egnatia. Në gjuhët
latine dhe greke pjesa e emërtimit Egnatia nuk është e motivueshme kuptimisht dhe
kjo vjen se ata këtë emërtim e kanë huazuar prej shqipes “Udha e gjatë” duke e dhënë
në gjuhën e tyre “Udha (Via) Egnatia”5.
2

-Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, Londër 1966, faqe 59.
-Via Apia u ndërtua në vitin 312 para Krishtit nga Apud Klaudi. Ajo fillonte nga Roma dhe zbriste
poshtë drejt Brindisit për tu hedhur matanë Adriatikut në Durrës, nga ku fillonte Via Egnatia.
4
-Kamus al-a’lami është një enciklopedi historike-gjeografike e shkruar gjatë viteve 1889-1898. Kjo
vepër është enciklopedia e parë në gjuhën turke. Për hartimin e saj Sami Frashëri kishte hulumtuar për
11 vjet nëpër biblioteka të ndryshme, duke shkundur librat e lënë në pluhur dhe të ngrënë nga krimbat.
“Kamus al-a’lami” është shkruar në gjuhën turke dhe përbëhet nga gjashtë vëllime, të cilat kanë
gjithsej 4830 faqe. Enciklopedia përmban artikuj gjeografikë e historikë për Evropën, Ballkanin,
Turqinë, Arabinë etj. Në të flitet për qytetet, detet, liqenet, malet, si edhe popujt e këtyre vendeve. Në
vepër bëhet fjalë për perandori, mbretëri, dinasti, personalitete të ndryshme, si sulltanë, vezirë, papë,
imamë, historianë, gjeografë, mjekë, filozofë etj.
5
-Sami Frashëri, Viset shqiptare në Kamus Al-Alam, Logos A, Shkup 2004, faqe 71.
3
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Sipas studiuesit Moikom Zeqo Durrësi ishte porta nistore e Udhës Egnatia.
Gërmimet arkeologjike në Durrës kanë zbuluar një hark të madh qendror dhe dy
harqe të tjerë simetrikë anash tij. Kjo është gjurma e "Portës së Artë" të Udhës
Egnatia. Harku i madh shërbente për kalimin e qerreve, ndërsa dy harqet anash tij
shërbenin për kalimin e këmbësorëve. "Porta e Artë" e Durrësit pasohet nga "Porta e
Artë" e Skampës në Elbasan, të cilës i kanë mbetur vetëm gjurmët e themeleve,
ndërsa në Selanik "Porta e Artë" është ruajtur në gjendje të mirë. Një tjetër "Portë e
Artë" gjendet në Kostandinopojë. Si konkluzion përfundimtar mund të themi se Udha
Egnatia përshkohej nga katër "Porta të Arta", dy prej të cilave gjenden në Shqipëri.
Ky fakt vërteton se Shqipëria ka qenë mitra ndërtimore e Udhës Egnatia6.
Dega kryesore e Udhës Egnatia kalonte pak a shumë në drejtimin e rrugës së
sotme automobilistike. Stacioni i parë ishte Clodiana, i identifikuar me Peqinin e
sotëm. Stacioni i dytë ka qenë Ad Quintum, që përkon me kompleksin e nimfeut
romak në Bradashesh. Udha vijonte drejt Scampis (Elbasanit), në anën veriore të
rrugës së sotme automobilistike dhe përputhej me të në stacionin Treieceto diku pranë
Mirakës. Pasi kalonte nëpër ngushticat e Shkumbinit udha ngjitej në shpatin e malit të
Polisit për të dalë në qafën e Gajorit, që përkon me stacionin Ad Dianam ose
Grandavia. Gjurmët e udhës zbresin në Qukës ku gjendej stacioni Tres Tabernas apo
In Candabia. Në vijim ngjitej drejt Pishkashit dhe Rrajcës në stacionin Pons Servili
për të dalë në Qafën e Thanës, ku gjendej stacioni Clavdanon. Më tej udha vazhdonte
për në Lyhnid7.
Krishtërimi në Iliri
Krishterimi në Iliri i ka fillimet nga vitet apostolike, d.m.th që në shekullin e
parë pas Krishtit. Apostull Pavli gjatë udhëtimeve të tij misionare ka predikuar
krishterimin në Iliri. Gjatë udhëtimit të tretë misionar, që e filloi në pranverën e vitit
53 dhe e përfundoi në verën e vitit 56, apostull Pavli qëndroi dy vjet e gjysmë në
Efes, prej ku u detyrua të largohej pas një kryengritjeje të paganëve të udhëhequr nga
argjendari Dhimitër kundër tij. Rrëmuja e krijuar në Efes e detyroi apostull Pavlin të
shkonte në Maqedoni dhe prej andej në Iliri. Kjo dëshmi përmendet te letra drejtuar
Romanëve (15;19): Από Ιερουσαλήμ καί κύκλω μέχρι Ιλλυρικού πεπληρωκέναι τό
ευαγγέλιον τού Χριστού8. “Nga Jerusalemi deri në Iliri kam kryer shërbimin e
Krishtit”. Koha e gjatë e qëndrimit në Maqedoni na shtyn të mendojmë se Pavli ka
predikuar krishterimin në brendësi të Ilirisë. Në Bibël thuhet: “Dhe si i përshkoi ato
krahina dhe u dha shumë këshilla” (Veprat e Apostujve 20, 2). Maqedonia në atë
kohë ishte një provincë romake në juglindje të Ilirisë, prandaj mund të hamendësojmë
se duke ndjekur Udhën Egnatia apostulli i kombeve ka shkuar deri në Durrës9.

6

-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe 166.
-Harta arkeologjike e Shqipërisë, nën drejtimin e Piere Cabanes, paraqitur nga Muzafer Korkuti,
Apollon Baçe, Neritan Ceka, Pegi, Tiranë 2008, faqe 223.
8
-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 437.
9
-Zef Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në
Shqipërinë e mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19
nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 39.
7
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Tek Ungjilli sipas Llukës (10, 1) tregohet se Krishti kishte 70 dishepuj:
“Pastaj Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij në çdo qytet
dhe vend ku Ai do të shkonte”. Një prej 70 dishepujve të Krishtit ishte edhe Qesari, të
cilin apostull Pavli e vendosi si episkop të parë të Durrësit. Qesari ishte hebre me
origjinë nga Aleksandria, pra nga hebrenjtë e diasporës. Ai më parë quhej Apolon dhe
pas pagëzimit mori emrin Qesar. Në fillim e gjejmë duke predikuar krishterimin në
Efes (Veprat e Apostujve 18, 24) dhe më pas në Korinth (Veprat e Apostujve 19, 1).
Fama e tij ishte shumë e madhe saqë konkuronte edhe vetë Pavlin (I Korintasve 1,12).
Në Kodikun 423 që gjendet në biblotekën e Jeruzalemit Qesari përmendet si episkop i
parë i bashkësisë së krishterë të Durrësit10.
Po në këtë kodik pas Qesarit në numrin rendor 56 hasim emrin e Marinit,
episkopit të Apolonisë. Ky fakt na shtyn të hamendësojmë, se pas predikimit në
Durrës dhe dorëzimit të Qesarit, apostull Pavli të ketë shkuar në Apoloni ku dorëzoi
në gradën episkopale Marinin. Kjo mendohet se ka ngjarë rreth vitit 58 pas Krishtit.
Apolonia në atë kohë ishte qytet i rëndësishëm dhe fare pranë Durrësit. Te Veprat e
Apostujve (17, 1) thuhet: Διοδευσαντες δε την Αμφιπολιν και Απολλωνιαν ηλθον εις
Θεσσαλονικην, οπου ην η συναγωγη των Ιουδαιων11. “Dhe pasi kishin kaluar nëpër
Anfipoli dhe nëpër Apoloni arritën në Selanik, ku ishte sinagogjia e judejve”. Lind
pyetja: A e ka vizituar apostull Pavli Apoloninë? Teologu Dhimitër Beduli pohon se
apostull Pavli ka kaluar nga Apolonia12. I të njejtit mendim është edhe studiuesi
Shaban Sinani tek Beratinius13, por historiani Ilirjan Gjika mendon se Apolonia, që ka
vizituar apostull Pavli nuk është Apolonia e Ilirisë, por ajo e Maqedonisë14.
Arkeologu Neritan në librin Apolonia e Ilirisë, Tiranë 1982, faqe 17 thekson se grekët
themeluan 30 qytete me emrin e Apolonit, një prej të cilëve është Apolonia e Ilirisë.
Ilirjan Gjika është i mendimit që Apolonia ku ka kaluar apostull Pavli ndodhej midis
qyteteve Amfipol (sot Neohori) dhe Neapolis (sot Kavalla). Gjithashtu edhe studiuesi
Luan Rama15 mendon se apostull Pavli nuk ka kaluar nga Apolonia e Ilirisë, por
zbarkoi në portin e Neapolis dhe më pas u nis drejt Filipes. Historiani Kristo Frashëri

10

-Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα,
1868, σελ. 146.
11
-Τιμοθεου Κιλιφη, Τα τεσσερα Ευαγγελια και Πραξεις Αποστολων, (κειμενο-μεταγραση-σχολια),
Αθηνα 1999, σελ. 803.
12
-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Shit, Tiranë, 1992, faqe 6; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit,
Tiranë 2006, faqe 39.
13
-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta LMG, Tiranë 2004, faqe 9.
14
-Ilirjan Gjika, A e ka vizituar Shën Pali Apoloninë, Fjala, 22-29 maj 2005, faqe 4; Ilirjan Gjika,
Apolonia, krishtërimi dhe Shën Pali, Metropol, 16 prill 2007, faqe 20-21; Ilirjan Gjika, Shën Pali dhe
një tezë e rrëzuar, Standard, 29 dhjetor 2011, faqe 17; Ilirjan Gjika, Këtej kaloi fjala e shenjtë,
Standard, 1 dhjetor 2011, faqe 16-17; Ilirjan Gjika, A ka kaluar Shën Pali në Iliri, Le Radici, Anno 17,
n.3, Luglio 2019, pagina 5.
15
-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Tirana Observer, 21 gusht 2008, faqe 10; Luan Rama,
Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.
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është i mendimit se apostull Pavli ka vizituar Apoloninë pranë Selanikut16. Ndërsa
teologu Pirro Kondili është i mendimit se apostull Pavli ka kaluar vërtet nëpër
Apoloni. Kristianizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë në shekullin e parë pas
Krishtit prej apostull Pavlit. Nëpër Apoloni kalonte dega jugore e Udhës Egnatia në
stacionin që romakët e quanin Clodiana17.
Apostull Pavli ka kaluar një dimër në Nikopojë. Kjo jepet te letra dërguar Titit
(3;12): Οταν πεμψω Αρτεμαν προς σε η Τυχικον, σπουδασον ελθειν προς με εις
Νικοπολιν εκει γαρ κεκρικα παραχειμασαι. “Kur të dërgoj Artemin ose Tikikun, bëj
çmos për të ardhur tek unë në Nikopojë, sepse vendosa të dimëroj aty”. Me anën e
kësaj fraze kuptojmë se sapo Artemi18 dhe Tikiku19 të mbërrinin në Kretë, Titi do të
nisej të takonte Pavlin në Nikopojë. Titi nuk ishte episkop i përhershëm në Kretë, por
i dërguari i Pavlit. Sipas (II Timotheut 4, 12) Pavli e dërgoi Tikikun në Efes, kështu
që Artemi vajti në Kretë dhe Titi do të nisej menjëherë për në Nikopojë të takonte
Pavlin20. Nikopoja ishte vend i njohur klimaterik në Gjirin e Ambrakisë, me
vendndodhje aty ku është Preveza e sotme. Ishte një nga qytetet kryesore të Epirit dhe
lidhej me Udhën Egnatia nëpërmjet një degëzimi që kalonte nëpër Butrint. Me siguri
që Pavli ka pasur miq të krishterë në Nikopojë, të cilët e kanë strehuar për të dimëruar
aty21. Ndonëse tek Veprat e Apostujve nuk përmendet nëse Pavli dimëroi apo nuk
dimëroi në Nikopojë mund të hamendësojmë se qëndrimi i tij në atë qytet ka ndodhur
gjatë një udhëtimi të katërt apostolik, të cilin e ka ndërmarrë pasi ka shkruar Veprat e
Apostujve22.
Gjithashtu tek (II Timotheut 4, 21) Pavli shkruan: Σπουδασον προ χειμωνος
ελθειν. “Përpiqu të vish përpara dimrit”. Titi23 u thirr prej Pavlit në Nikopojë, më pas
16

-Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, nr. 1-2, Akademia e
Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 2000, faqe 7; Kristo Frashëri,
Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12.
17
-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe 5.
18
-Emrin e Artemit nuk e hasim askund tjetër në Dhiatën e Re, por duke u nisur nga etimoligjia e emrit
mund të supozojmë se e kishte origjinën nga Efesi, vendi ku kulti i Artemisës nderohej në mënyrë të
veçantë. Sipas një tradite të mëvonshme Artemi bënte pjesë në rrethin e shtatëdhjetë apostujve dhe më
pas u hirotonis episkopi i parë i Listrës.
19
-Tikiku e kishte origjinën nga Azia e Vogël dhe ka shoqëruar apostull Pavlin nga Maqedonia për në
Jeruzalem dhe në vijim në Romë (Veprat e Apostujve 20, 4). Sipas (II Timotheut 4, 12) Pavli e dërgoi
Tihikun në Efes, kështu që Artemai vajti në Kretë.
20
-Γεωργιος Γαλιτης, Ερμηνεια Καινης Διαθηκης, Η προς Τιτον επιστολη του Αποστολου Παυλου,
Αθηνα 1992, σελ. 360-362.
21
-David Jung, The Gospel in Albania, England 1991, page 3; Andrea Llukani, Dikush duhet të ndreqë
atë që është prishur. Komenti i letërës së Pavlit drejtuar Titit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2001, faqe 2526.
22
-Studiuesi Thanas Gjika është i mendimit që apostull Pavlit i kanë humbur shumë letra. Pra ekziston
mundësia që ai të ketë shkruar një letër për bashkësinë e krishterë të Durrësit gjatë qëndrimit të tij në
Nikopojë, sepse përpara se të shkonte diku Pavli dërgonte një letër me anën e së cilës këshillonte të
krishterët. Thanas Gjika, Shën Pali në Iliri? Ja si e dëshmon Bibla, Le Radici, anno 5, n. 6, Dicembre
2007, pagina 8.
23
-Titi ka qenë bashkëpunëtor i Pavlit, ndonëse Lluka nuk e përmend tek Veprat e Apostujve. Titi u bë
i njohur vetëm me anën e letrave të Pavlit. Përsa i përket origjinës, Titi ishte grek i parrethprerë
(Galatasve 2, 1-5), megjithatë Pavli nuk e detyroi atë të rrethpritej.
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e gjejmë duke vepruar në Dalmaci, me qëllim që të vizitonte bashkësitë e krishtera të
krijuara prej tij. Titi ka shoqëruar Pavlin dhe Barnabën në udhëtimin e dytë misionar
nga Antiokia drejt Jeruzalemit për të marrë pjesë në sinodin apostolik. Titi ishte
personalitet i fuqishëm, prandaj Pavli i besoi detyra të rëndësishme. Të dhëna të tjera
rreth Titit kemi tek (II Timotheut 4, 10) ku Pavli e dërgoi në Dalmaci (Kroacia e
sotme) e cila bënte pjesë në provincën e Ilirisë. Pavli i shkruan Timotheut në letrën e
dytë (4, 9-10): Σπουδασον ελθειν προς με ταχεως, Δημας γαρ με εγκατελιπεν αγαπησας
τον νιν αιωνα και επορευθη εις Θεσσαλονικην, Κρησης εις Γαλατιαν, Τιτος εις
Δαλματιαν24. “Përpiqu të vish shpejt tek unë, sepse Dhima më la pasi deshi këtë botë
dhe iku në Selanik, Kreshenci në Gallati, Titi në Dalmaci”. Pasi dimëroi në Nikopojë,
apostull Pavli e nisi Titin në Dalmaci. Dërgimi i Titit në Dalmaci, pa asnjë shoqërues
nënkupton punën misionare të kryer më parë prej vetë apostull Pavlit dhe praninë e
një komuniteti të krishterësh në atë vend25.
Si konkluzion përfundimtar mund të themi se apostull Pavli në dy raste ka
qenë fare pranë Ilirisë. Ai ka qëndruar rreth tre muaj në Maqedoni dhe ka dimëruar në
Nikopojë. Prej këtyre qyteteve mund të ketë dërguar misionarë për përhapjen e
krishterimit në Iliri, por duke parë me kujdes intenerarin e udhëtimeve të Pavlit mund
të themi me bindje se ai asnjëherë nuk i ka nisur dishepujt atje ku nuk ka qenë vetë
më parë. Letra drejtuar Romakëve është shkruar gjatë qëndrimit të Pavlit në Korint,
pra pasi kishte udhëtuar nëpër Maqedoni dhe në zonat përreth saj. Në këtë rast
përmendja e Ilirisë nuk është e rastit, sepse ai sapo ishte kthyer nga udhëtimet
misionare nga ato vise. “Nga Jerusalemi deri në Iliri kam kryer shërbimin e Krishtit”
(Romakëve 15, 19). Pavli kishte dëshirë të shkonte në Romë “Mbasi të kem qenë atje,
më duhet të shoh edhe Romën” (Veprat e Apostujve 19, 21) dhe jo vetëm ta shihte,
por apostulli i kombeve dëshironte shumë të predikonte ungjillin në Romë
(Romakëve 1, 15). Përmendja e Ilirisë tek letra drejtuar Romakëve nuk është e rastit,
pasi Pavli gjatë predikimit të ungjillit nëpër Iliri kishte qenë pranë Italisë më afër se
sa ndonjëherë më përpara26.
Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që apostull Pavli të ketë dërguar
misionarë në Iliri prej Korintit. Në letrën drejtuar korintasve shkruan: Παυλος κλητος
αποστολος Χριστου Ιησου δια θεληματος θεου και Σωσθενης ο αδελφος27. “Pavli, i
thirrur apostull i Jisu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllai Sosten” (I
Korintasve 1, 1). Sipas sinaksarëve të ndryshëm Sosteni ishte me origjinë nga
Dyrrahu i Ilirisë dhe bënte pjesë në rrethin e 70 dishepujve të Krishtit. Në traditën
ortodokse kujtimin e Sostenit e kremtojmë në të njejtën ditë me Qesarin, pra më 8
dhjetor. Pavli e thirri Qesarin nga Korinthi të vinte në Nikopojë, për ta vendosur më
pas në Durrës. Fakti që nëpër kalendarët ortodoksë Sosteni kremtohet bashkë me
24

-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 555.
-Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 151; Zef Mirdita,
Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në Shqipërinë e mesme
(1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999,
Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 39.
26
-David Hellsten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri, Vernon Publishing, Tiranë 2008, faqe 13.
27
-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 441.
25
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Qesarin na shtyn të mendojmë se ka qenë një nga të dërguarit e Pavlit në Durrës.
Qesari më vonë u fronëzua episkop i Koronës në Peloponez, pasi dorëzoi në Durrës
pasardhësin e tij Shën Astin, i cili e drejtoi kishën e Durrësit në kohën e perandorit
Trajan (98-117). Himnografi Josif dhe më vonë ish mitropoliti i Durrësit Jakov,
hartuan një shërbesë kishtare për shenjtin28.
Shenjtorët Iliro-Shqiptarë
Martirët janë dëshmia më e vyer e elementit të krishterë në trevat shqiptare
sepse gjatë përndjekjeve të përgjakshme të shekujve të parë të krishterimit, kisha e
krishterë nuk u zhduk, por përkundrazi u forcua më tepër dhe kjo i detikohet
qëndresës dhe besimit të krishterëve. Në tokën e Ilirisë predikuan Ungjillin këta
shenjtorë, disa prej të cilëve u martirizuan në trojet tona:
1-Sosteni nga Dyrrahu (Durrësi) i Ilirisë bënte pjesë në rrethin e 70 dishepujve
të Krishtit.
2-Shën Korneli (+33) ishte bashkëkohës i Krishtit dhe i Apostujve. (Fig.1) Ai
jetonte në Qesari dhe ishte kryeqindësh. Një traditë e lashtë e Panonisë, e mbështetur
edhe nga shumë autorë të lashtë, thotë se ishte nga një fis Ilir, nga qyteti Sishia i
Panonisë. Shën Korneli ishte pagani i parë i pagëzuar. Ne jemi krenarë që një nga
stërgjyshërit tanë, Shën Korneli, ishte bir i Ilirisë dhe i takoi të ishte i parathirruri nga
kombet.
3-Shën Asti (+98) ka qenë episkop i bashkësisë së krishterë të Durrësit dhe u
martirizua në kohën e përndjekjes së tretë nga perandori Trajan (98-117). Kremtohet
më 6 korrik29.
4-Shën Fileti (+117) ishte nga Dalmacia dhe ushtronte profesionin e senatorit.
Ai u martirizua në kohën e përndjekjeve të perandorit romak Adrianit (117-138).
Kisha Ortodokse e ka radhitur midis shenjtorëve dhe e kujton më 27 mars.
5-Shën Elefteri (+120) ishte episkop i bashkësisë së krishterë të Vlorës dhe i
të gjithë Ilirisë. (Fig.2) U dorëzua prift në moshën 20-vjeçare prej episkopit të Romës,
i cili e dërgoi në Vlorë për të predikuar Ungjillin. Ai nuk pranoi të braktisë
krishterimin dhe iu nënshtrua torturave deri sa më në fund i prenë kryet me shpatë në
stadiumin e Romës në vitin 120 pas Krishtit. Kisha ortodokse kujtimin e Elefterit e
nderon më 15 dhjetor.
6-Shën Therini (+250) është martirizuar në Butrint gjatë përndjekjes së shtatë
ndaj të krishterëve nga perandori romak Decius (249-251). Kisha jonë e përkujton më
23 prill.
7-Tre Dëshmorët e Apolonisë Feliksi, Hermesi dhe Peregrini (+300) jetuan në
kohën e perandorit Numerian, i cili pasi i torturoi urdhëroi që t’u priteshin kokat.
Kisha jonë i kujton martirët e Apolonisë më 17 qershor.

28

-Ιακώβου Μοσχονησίου, Ασματίκη Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αστίου, Επισκόπου
Δυρραχίου, Εν Κωνσταντινούπολη 1918; Jakov Moskonisiou, Shërbesë e kënduar e shenjtit
hieromartir të lavdëruar Astit, Episkopit të Durrësit, Kostandinopojë 1918.
29
-Nikollë Loka, Gjet Kola, Iliria Biblike, shenjtorët iliro-shqiptarë nga Konstandini i Madh te Nënë
Tereza, Geer, Tiranë 2005, faqe 52.
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8-Dëshmori Danaks (+300) ka qenë anagnost i kishës së Vlorës dhe Ilirisë.
(Fig.3) Sipas Sinaksarit të Nikodhim Agjioritit, Danaksi ishte ngarkuar me ruajtjen e
objekteve të shenjta të kishës së Vlorës. Pasi nuk pranoi që t’u bënte fli idhujve, i
prenë kokën me shpatë e kështu mori nga Perëndia aureolën e martirit. Kisha jonë e
përkujton më 6 maj.
9-Shën Donati (+304) lindi në kufinjtë e Panonisë me Dalmacinë. Gjatë kohës
së perandorit Licin Donatin së bashku me shokët e tij i kapën dhe i torturuan. Më pas
ua prenë trupat copa-copa dhe i hodhën në det. Kisha ortodokse kujtimin e Shën
Donatit dhe të Shën Makarios e të Shën Theodorit i kujton më 22 maj.
10-Shën Polioni (+304) ishte këndonjësi i parë i kishës së Sibalës në Panoninë
Lindore. Ai jetoi në kohën kur perandor ishte Diokleciani. Në martirologun e Shën
Jeronimit thuhet se martirizimi i tij ndodhi më 28 prill të vitit 304.
11-Shën Ireneu (+304) ishte peshkopi i Sirmit, që ishte kryeqendra e
Panonisë. Në kohën e përndjekjeve të perandorit Dioklician, peshkopin Irene e kapin
dhe xhelatët i prenë kokën dhe e flakën në lumë. Kjo ndodhi më 26 mars të vitit 304.
13-Shën Sereni (+307) banonte në Sirm të Panonisë. Në kohën e përndjekjeve
ndaj të krishterëve, atë e kapën dhe e ekzekutuan duke i prerë kokën, vetëm sepse
deklaroi hapur se ishte i krishterë. Martirologu i Shën Jeronimit thotë se Shën Sereni
u martirizua më 23 shkurt 307 në Sirm, që ishte qendra e Panonisë.
14-Dëshmori Trifon (Fig.4) i Sheqishtës (+313) përmendet nëpër sinaksarët e
kishës se është kapur dhe varur mbi një shelg në vitin 313 pas Krishtit. Shën Trifoni
është nderuar në Sheqishtë gjithmonë më 19 dhjetor.
15-Donati i Evrias (+ 388) ishte peshkop i qytetit të Evrias. Ai ka shërbyer në
kohën e Theodhosit të Madh (379-395). Kishte lindur në Evria, afër Paramithisë së
Epirit, pranohet se ka marrë pjesë në Sinodin e Dytë Ekumenik në Kostandinopojë
(381). Donati fjeti në një moshë shumë të madhe ndoshta deri më 388. Kremtohet më
6 maj.
Këta ishin disa nga martirët që dhanë jetën gjatë përndjekjeve të të krishterëve
në Iliri. Martirët kanë qenë të shumtë, por për shkak të zhdukjes së dokumenteve nga
sulmet e ndryshme barbare emrat e tyre nuk njihen30.
Episkopatat dhe pjesëmarrja e episkopëve nëpër sinode
Bashkësitë e krishtera të themeluara nga apostull Pavli dhe pasuesit e tij e
shtuan numrin e besimtarëve dhe formuan episkopatat. Sipas sistemit administrativ
episkopatat e një krahine, vareshin nga episkopi i qendrës, i cili mbante titullin
mitropolit. Në shekujt I-IV kemi këto episkopata:
1-Episkopata e Dioklesë, e Lissusit, e Dekaterës dhe e Drivastit në
Mitropolinë e Shkodrës.
2-Episkopatat e Skambës, e Bulidës, e Avlonës, e Amantias, e Lihnidhojt dhe
e Listrës në Mitropolinë e Durrësit.
30

-Mitropoliti i Korçës Joani, Shenjtorët iliro-shqiptarë, (Dispensë), Tiranë 1996; Andrea Llukani,
Shenjtorët & Perandorët iliro-shqiptarë, Tiranë 2005; Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e
Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998, faqe 91-93; Nikollë Loka, Gjet Kola, Iliria Biblike, shenjtorët iliroshqiptarë nga Konstandini i Madh te Nënë Tereza, Geer, Tiranë 2005.
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3-Episkopata e Ulpianëve në Mitropolinë e Shkupit.
4-Episkopatat e Eurisë, Dodonës, Fotiqisë, Anhismojt e Finiqit dhe e
Adrianopojës nën Mitropolinë e Nikopojës31.
Këto mitropoli vareshin nga kryeqendra e Ilirikumit që ishte Sirmiumi, i
ndërtuar mbi lumin Savë. Më vonë, në vitin 441 pas shkatërrimit të saj nga hunët,
kryeqendra e Ilirikumit u zhvendos në Selanik. Mitropoliti i Selanikut mbante titullin
kryeepiskop dhe varej nga Kisha e Romës. Në shekujt V-VII u krijuan disa
episkopata të reja, episkopët e të cilave janë shënuar si pjesëmarrës nëpër Sinodet
Ekumenike:
1-Episkopata e Anchiasmos, me vendodhje aty ku është Saranda e sotme. Në
Sinodin e Kalqedonisë të vitit 451 ka marrë pjesë peshkopi Klaudi i Anchiasmosit.
Gjithashtu Klaudi në vitin 457 ka qenë pjesëmarrës edhe në Sinodin e Efesit. Më 516
episkop Kristofori i Anchiasmosit ka firmosur një letër drejtuar papës Hormisda.
Anchiasmoi nuk ishte vetën qendër episkopale, por edhe një qendër qytetare. Porti e
lidhte atë me vendet e tjera. Në gjysmën e dytë të shekullit IV qyteti u rrethua me
mure të latë, me një gjatësi rreth 800 metra. Brenda mureve rrethuese gjendet një
kishë e tipit bazilikal, dyshemeja e së cilës është e shtruar me mozaikë. Disa nga
figurat më të dallueshme janë: qengji, demi, luani, kaprolli, delfini dhe disa shpendë.
Kjo episkopatë u shkatërrua në vitin 551 nga sulmet barbare të ostrogotëve, të cilët
zbarkuan me treqind anije. Që nga kjo kohë Anchiasmosi nuk figuron më si qendër
episkopale32.
2-Episkopata e Finiqit, e cila nuk pati jetëgjatësi. Në Sinodin IV Ekumenik të
Kalqedonisë të vitit 451, u përfaqësua prej Episkop Peregrinit. Kjo episkopatë e ka
pasur qendrën në Finiq të Vurgut të Delvinës. Kisha katedrale i ishte kushtuar Burimit
Jetëdhënës. Në vitin 516 episkop i Finiqit ka qenë Filipi, i cili ka firmosur një letër
drejtuar papës Hormisda. Vite më vonë, më 668 qendra episkopale u vendos në
manastirin e Mesopotamit. Episkopi i parë ka qenë Efstathi, i cili mbante titullin
Episkop i Mesopotamit dhe i Finiqit.
3-Episkopata e Adrianopojës, e cila vite më vonë u zëvendësua me atë të
Drinopojës. Episkopata e Drinopojës ka ekzistuar përpara Sinodit III Ekumenik të
vitit 431. Në Sinod ka marrë pjesë episkopi Drinopojës, Eutiku. Në atë kohë Dioqeza
e Drinopojës ka qenë nën juridiksionin e Mitropolisë së Nikopolit. Rezidenca e
peshkopit të Drinopojës ishte në qytetin e Adrianopojës, i cili ka qenë një nga
dymbëdhjetë qytetet e Epirus Vetus33. Studiuesi Aleksandër Meksi e përcakton
vendodhjen e rezidencës së peshkopatës së Drinopojës në afërsi të Teqesë së Melanit,
ndërsa teologu Dhimitër Beduli pohon se peshkopata e ka pasur rezidencën diku
ndërmjet fshatrave Goricë dhe Terihat të Dropullit të sotëm. Kisha katedrale e kësaj
episkopate i ishte kushtuar Metamorfozës së Shpëtimtarit. Episkopi i Drinopojës,
31

-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Tiranë 1992, faqe
7.
32
-Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit (Sarandë) në krishtërimin e hershëm, botuar në
2000 vjet art dhe kulturë kishatre në Shqipëri, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2003, faqe 41-47.
33
-Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar,
Viti 6, Nr. 1-2, 2005, faqe 60
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Ypati në vitin 516, ka marrë pjesë aktive në Sinodin lokal të Epirit. Rreth vitit 516
qyteti i madh i Drinopojës u shkatërrua prej sulmeve të gotëve dhe qendra episkopale
kaloi në Kladianë dhe më vonë në Kardhiq. Kisha katedrale ishte ajo e Shën Kollit, në
manastirin e Cepos34.
4-Episkopata e Butrintit u themelua në vitin 451. Ndër episkopët përmendet
Stefani, emri i të cilit gjendet në letrën që episkopët e Epirit i kanë drejtuar perandorit
Anastas. Gjithashtu në një letër tjetër të vitit 516 drejtuar papës Hormisda, gjendet
edhe firma e episkopit të Butrintit, Matheut.
5-Episkopata e Ulpianës, e cila në Sinodin e Sardikës të vitit 342 u përfaqësua
nga Episkop Maqedoni i Darsanisë.
6-Episkopata e Shkodrës, e cila në Sinodin e Kostandinopojës të vitit 381 u
përfaqësua nga episkopi i saj Senecio. Gjithashtu episkopi i saj Andrea ka firmosur
letën drejtuar papës Hormisda. Më 602 episkopi Kostandin ka firmosur letrën drejtuar
Gregorit I.
7-Episkopata Lissos (Lezhës). Peshkopi i Lissos, Johannem me anën e një
35
letre i drejtohej papës Gregori I.
Mitropolia e Durrësit në shekuj
Mitropolia e Durrësit e ka zanafillën nga vitet apostolike. Qyteti i Durrësit ka
qenë qendra më e madhe e krishterimit në Iliri. Në kohët e hershme Mitropolia e
Durrësit zinte vendin e pestë ndërmjet nëntë mitropolive. Para saj kanë qenë qendrat
mitropolitane të Selanikut, Korinthit, Nikopojës dhe Kretës, të gjitha këto me origjinë
apostolike. Varësia kishtare e Mitropolisë së Durrësit ishte nga Vikariati Romak i
Selanikut. Mitropoliti i Selanikut mbante titullin Kryeepiskop dhe varej nga Kisha e
Romës. Qendra episkopale e Durrësit ka qenë Kisha e “Shën Anargjendëve”, e cila
është ndërtuar gjatë viteve të mbretërimit të perandorit Anastas36.
Mitropolia e Durrësit në Sinodin III Ekumenik të Efesit të vitit 351 u
përfaqësua me Episkop Eukarin, ndërsa në Sinodin IV Ekumenik të vitit 451
përfaqësohej nga Episkopi Lluka. Në Sinodin quinisextae, që u zhvillua në
Kostandinopojë në vitet 691, ka marrë pjesë edhe episkopi i Durrësit Sesini.
Në shekullin VIII perandori Leon Izauri e bashkoi Mitropolinë e Durrësit me
Patriarkanën Ekumenike të Kostandinopojës. Në këtë kohë Mitropolia e Durrësit
zinte vendin e 42-të ndërmjet kishave të Kostandinopojës.

34

-Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 9.
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë 2004, faqe
17-18.
36
-Perandori Anastas (491-518), i cili hipi në fronin perandorak në vitin 491, ka lindur në Durrës.
Anastasi e rrethoi Durrësin me mure, duke ndërtuar kështjellën e famshme me tre mure rrethuese dhe
katër kulla. Gjithashtu ndërtoi edhe hipodromin. Ai sundoi gati 20 vjet dhe përmendet për disa
reforma. Anastasi bëri reformimin e taksave, të cilat nuk do të mblidheshin si më parë nga këshillat,
por nga nëpunësit e financës të emëruar nga prefekti pretorian. Gjithashtu ai bëri edhe reformën
monetare, duke vënë në qarkullim monedhat prej bronxi në vend të atyre prej bakri. Në kohën e
sundimit të Perandorit Anastas u ndaluan ndeshjet midis gladiatorëve nëpër amfiteatre. Anastasi vdiq
më 1 korrik të vitit 518. Tajar Zavalani, Histori e Shqipnis, Phoenix, Londër 1966, faqe 63-64.
35
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Në fillim të shekullit X, Durrësi u bë qendër kryepeshkopale dhe kishte në
varësi 15 episkopata37: Stefaniaka, Kunavia, Krooni (Kruja), Elisu (Lezha), Dioklea,
Skodra, Drivasti, Polathon, Glavinica, Aulona (Vlora), Likinidon (Ulqini), Antivaros
(Tivari), Cerniku, Pulqeriopoli dhe Gradeci38.
Mitropolia e Durrësit gjatë shekujve XI-XIII vazhdoi të varej nga Patriarkana
e Kostandinopojës. Në atë kohë Mitropolia e Durrësit ka pasur këto episkopata: 1.
Stefanika, 2. Hanubia, 3. Kruja, 4. Elissoj, 5. Dioklia, 6. Shkodra, 7. Drivasti, 8.
Palathët, 9. Glavinica, 10. Avlona, 11. Lihnidi, 12, Cermenika, 13. Pulqeriopoli, 14.
Gradica, por për arsye ende të paqarta në vitin 1280 të gjitha episkopatat e
Mitropolisë së Durrësit kaluan në varësi të Kryeepiskopatës së Ohrit39. Jetëgjatësia e
Kryeepiskopatës së Ohrit ishte deri më 16 janar të vitit 1767 kur Kryeepiskop Arseni
dha dorëheqjen nga posti. Shkaku i dorëheqjes së tij qenë mosmarrëveshjet me
mitropolitët që kishte në varësi. Në vjeshtën e vitit 1766 pesë mitropolitë shkuan në
Kostandinopojë dhe i kërkuan patrikut Samuelit I (1763-1768) shkëputjen nga
Kryeepiskopata e Ohrit duke firmosur një Premtim, me anën e së cilit i
nënshtroheshin autoritetit të Kostandinopojës. Me kërkesë të patrikut Samuel I,
sulltan Mustafai e miratoi vendimin për suprimimin e Kryeepiskopatës së Ohrit dhe
krijimin e Kryeepiskopatës së Durrësit. Të gjitha dioqezat e Shqipërisë që vareshin
nga Kryeepiskopata e Ohrit, madje edhe Ohri vetë, tanimë si episkopatë e thjeshtë u
vunë në varësi të Durrësit, që u ngrit në rangun e Kryeepiskopatës40. Kryeepiskopata
e Durrësit dhe Gorë-Mokrës kishte në varësi të krishterët ortodoksë të rretheve
Durrës, Elbasan, Kavajë dhe Pogradec.
Nga viti 1767 deri në vitin 1937 kur u shpall e autoqefalia, Kryeepikopata e
Durrësit ishte në varësinë e Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në rendin e
mitropolive, që qenë në varësi nga Patriarkana Ekumenike zinte vendin e 52-të. Pas
vitit 1872 Kryeepiskopatës së Durrësit dhe Gorë-Mokrës iu shtua edhe Tirana, e cila
nga enori e thjeshtë u kthye në zëvendësi mitropolitane41. Që nga viti 1923
Mitropoliti i Durrësit mbante titullin: "Mitropolit i Durrësit, Gorës dhe Shpatit, primat
dhe ekzark i tërë Ilirisë, i Detit Perëndimit dhe të gjithë Shqipërisë". Në atë kohë
37

-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 110.
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë 2004, faqe
50-58.
39
-Në harkun kohor (1719-1745) Kryeepiskop i Ohrit ka qenë Joasafi, i cili ka lindur në Voskopojë.
Joasafi mori nismën për të shpallur shenjt Nikodhimin e Beratit. Në vitin 1721 Kryeepiskopi Joasaf me
anën e një dekreti të posaçëm shpalli shenjtërimin e Nikodhimit të Beratit, ndërkohë filloi fushatën për
popullarizimin e tij. Për këtë porositi të shkruhej jëtëshkrimi dhe të paraqiteshin bëmat e tij nëpër
afresket e kishave. I pari që shkroi për Nikodhimin ishte Nektar Tërpo, i cili në librin Pistis (Besimi) që
e botoi më 1731, përmend bëmat e shenjtit. Piktorët Athanas dhe Kostandin Zografi më 1744 pikturuan
afreskun e Nikodhimit në kishën e manastirit të Ardenicës dhe në vitin 1762 në kishën e Apostujve të
Shenjtë në Vithkuq. Shërbesa kushtuar shenjtit “Jetëshkrimi i Shën Nikodhimit të Ri të Vithkuqit” u
botua në vitin 1741 nga Grigor Voskopojari (1680-1772). Botimi është në gjuhën greke dhe është
shtypur në Akademinë e Voskopojës. Grigor Voskopojari dhe rrëfimet e tij për Nikodimin e Ri të
Vithkuqit, Tema, 15 korrik 2005, faqe 15; Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë
2007, faqe 107-109.
40
-Azem Qazimi, Fjalor i Krishtërimit, Plejad, Tiranë 2011, faqe 253-262.
41
-Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998, faqe 96.
38
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quhej Mitropolia e Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit, ndërsa pas vitit 1929 qendra kaloi
në Tiranë që ishte kryeqyteti i Shqipërisë, prandaj u quajt Mitropolia e Tiranës,
Durrësit dhe Elbasanit. Kryeepiskopi mban titullin: "Kryeepiskop i Tiranës Durrësit
dhe i gjithë Shqipërisë".
Mitropolitët e Durrësit kanë qenë: Qesari (58), Asti (98), Eukari (431), Lluka
(449), Marinjani (550), Urbiç (598), Sesini (690), Niqifori (767), Llukiani (879),
Lorenci (1040), Lorenci (1053), Andoni (1143), Kostandin Kavasili (1180), Romanoi
(1240), Anonim ( 1289), Dhanili (1691-1694), Kozmai (1694-1702), Niketa (17401749), Anthimi (1749-1760), Neofiti (1760-1761), Mileti (1761-1768), Grigori
(1786-1772), Kostanci (1777-1782), Efthimi (1782-1809), Samueli (1809-1821),
Krisanthi (1821-1833), Gjerasimi (1833-1837), Anthimi (1837-1844), Anthimi II
(1844-1845), Joaniqi (1845-1858), Genadi (1858-1859), Afsenti (1859), Josifi (18591867), Visarioni (1867-1899), Prokopi (1899-1906), Joani (1906-1911), Jakovi
(1911-1922), Theofan Noli (1923), Visarion Xhuvani42 (1929-1937), Kristofor Kisi43
42

-Visarion Xhuvani (1887-1965) ka lindur më një maj 1887 në Lagjen Kala të Elbasanit. Studimet e
mesme i kreu në Shkollën Kishtare të Athinës. Në vitet 1911-1914 ndoqi studimet e larta për Teologji
në Universitetin e Athinës. Më pas vijoi me studimet pasuniversitare, në përfundim të të cilave mori
titullin "Doktor" dhe në vitin 1918 u emërua Lektor në Falultetin Teologjik të Universitetit të Athinës.
Po këtë vit u dorëzua në gradën priftërore nga Mitropoliti Jakov dhe pas një viti filloi punën misionare
në Sofje të Bullgarisë. Në 29 nëntor të vitit 1919 Visarioni mori ofiqin e Arkimandritit. Tashmë ishte
kandidat i mundshëm për gradën episkopale. Në shtator 1922 ka marrë pjesë aktive 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 ka qenë pjesëmarrës kryesor në të gjitha përpjekjet për njohjen e
autoqefalisë dhe dora vendimtare për organizimin strukturor hierarkik të kishës shqiptare. Mendimet
dhe pikëpamjet e tij për këtë problem i ka botuar më 1926 në dy broshura 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 vitin 1929 kur Imzot Jerotheu u detyrua të largohej nga Shqipëria për t’u vendosur në
Malin Athos, ndërsa Imzot Kristofori vendosi që të qëndronte vetëm si murg i thjeshtë, i erdhi radha
Imzot Visarion Xhuvanit të merrte drejtimin e Kishës Ortodokse të Shqipërisë. 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; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i
atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003; Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e
Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998, faqe 96-99.
43

-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. Para luftës ballkanike vajti në
Kostandinopojë dhe në vitin 1916 u dorëzua në gradën priftërore. Ai ishte Kryefamulltar në Makrohor.
Më vonë u hirotonis episkop i Sinadës, post të cilin e mbajti deri në vitin 1923. Pikërisht këtë vit duke
parë përpjekjet e otodoksëve shqiptarë për autoqefali, Imzot Kristofori u kthye vullnetarisht në
Shqipëri, ku mori në drejtim Mitropolinë e Beratit duke pasur titullin "Mitropolit i Beratit, Vlorës,
Kaninës. Më 21 nëntor 1923 Imzot Kristofori së bashku me Imzot Jerotheun dorëzuan në gradën
episkopale Imzot Theofanin 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

14

(1937-1948), Paisi Vodica (1948-1966), Damjan Kokoneshi (1966-1967), Anastasi
(1992-në vazhdim)44.
Episkopatat që qenë në varësi të
Kryeepiskopatës së Durrësit
Sipas Farlatit, Kryeepiskopata e Durrësit ka pasur në varësi: 1. Lezhën, 2.
Arbërinë, 3. Krujën, 4. Bendën, 5. Priskën, 6. Shtjefnin, 7. Kunavinë, 8. Skampën, 9.
Lestronin, 10. Bulidën, 11. Amantian, 12. Apoloninë, 13. Valonën, 14. Pulqeriopolin,
15. Akroçeraninë. Në vëllimin VII të korpusit Illyrikum Sacrum përshkruhet
themelimi i qyteteve dhe i episkopatave, duke e gërshetuar me historinë kishtare.
Gjithashtu janë shfrytëzuar burimet e gjeografëve dhe historianëve më të shquar të
atyre kohëve45.
Episkopata e Arbërit. Rreth përcaktimit të saktë të shtrirjes së Episkopatës së
Arbërit ka pasur mendime të ndryshme. Prof. Aleksandër Meksi mendon se
Episkopata e Arbërit, në gjysmën e dytë të shekullit XII shfaqet si peshkopatë
sufragane e Tivarit dhe nuk duhet njësuar me atë të Krujës. Shtrirjen gjeografike të
kësaj peshkopate, Meksi e kufizon vetëm në Mirditë: “Në shpinë të Lezhës dhe në
veri të Krujës dhe të Stefanikës”46. Ndërsa historiani Kasem Biçoku pohon se Meksi e
ka dhënë të ngushtuar shtrirjen gjeografike të Episkopatës së Arbërit. Sipas Biçokut,
Episkopata e Arbërit ka përfshirë Mirditën, Kurbinin dhe Ishmin. Në veri arrinte deri
në afërsi të qytetit të Lezhës. Studiuesi Oliver Jens Schmitt në lidhje me shtrirjen e
Episkopatës së Arbërit na jep një variant më të besueshëm: “Arbëria e mesme ishte
njëkohësisht edhe strumbullar i katolicizmit arbër, i cili qendrën e vet në shekullin e
14-të nuk e kishte edhe aq në qytetin-port të Durrësit, i përzier në çështje besimi, por
në mjedisin etnik arbër të malësisë me kuvendet e veta të vjetra benediktine: kuvendin
e Shën Mërisë së Trefandenës, të Shën Shëlbuemit të Arbërisë, Shën Aleksandrit të
Oroshit dhe Shën Venerandës (Shën Prendes) të Kurbinit, që përfaqësonin qendra
shpirtërore dhe politike të rajonit. Ato bënin pjesë në ipeshkëvinë Albanum, trevën e
principatës së larpërmendur Arbanon”47.

Kryetar i Sinodit të Shenjtë dhe Kryeepiskop i gjithë Shqipërisë. Për shumë vjet qëndroi në krye të
Kishës Ortodokse në Shqipëri. 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.
44
-Dhimitër Beduli, Mitropolia e Durrësit në Shekuj, Ngjallja, qershor 1993, faqe 7; Daniele Farlati,
Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja nga Franko Ilia,
Dosja Nr. 40, Viti 1963, faqe 101-102; Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας
Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα, 1868, σελ. 146-152; Ιακώβου Μοσχονησίου, Ασματίκη
Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αστίου, Επισκόπου Δυρραχίου, Εν Κωνσταντινούπολη
1918, σελ. 20-21; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 306;
Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 12.
45
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963.
46
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e Kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 65.
47
-Oliver Jens Schmitt, Arbëria Venedike (1392-1479), shqipëruar nga Ardian Klosi, K&B, Tiranë
2007, faqe 89.
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Përcaktimi i saktë i Episkopatës së Arbërit u bë vetëm me zbulimin e
mbishkrimit të Gëziqit48. Në rrënojat e kishës së Shën Mërisë të Ndërfanës në Gëziq,
është zbuluar Stema e Principatës së Arbërit (Fig.5) dhe bashkë me të është gjetur një
mbishkrim epigrafik. (Fig. 6) Në traun e mermertë që mbante portën e qelës së kishës
Shën Mërisë të Ndërfanës, konsulli austro-hungarez në Shkodër Theodor Ippen, në
vitin 1901, ka zbuluar një mbishkrim në latinisht dhe pranë tij një stemë heraldike, e
cila paraqiste një shqiponjë49. Ippen thotë se është një stemë heraldike, por nuk ishte
në gjendje ta përcaktonte se kujt i përkiste. (Fig.7) Shqiponja është e gdhendur në gur
dhe ka vetëm një kokë e dy krahë të hapur gati në fluturim. Studiuesit Dhimitër
Shuteriqi50, Injaz Zamputi51 (Fig.8) dhe Koço Zheku52, (Fig.9) janë marrë me
deshifrimin e mbishkrimit. Madje Zheku mundi të bashkonte tetë copat e arkitraut të
mermertë, i cili arriti 1,6 metra gjatësi. Mbishkrimi është në latinisht dhe nuk ka as
pikë dhe as presje, sepse kështu ka qenë zakoni i kohës. O(PTIMVS) LEG(ATVS)
T(RIBVNVS) ANT(ONIVS) IL(VSTRISSIMI) GEORGI(I) P(RIVATO) S(VMPTO) E(X) V(OTO)
E(REXIT) I(NFRA) S(CRIPTVM) I(MMVNE) T(EMPLVM) PAT(RONAE) S(ANCTAE)
VEN(ERANDAE) TR(AF)ANTIM(OESIAE)S(VPERIORIS) L(AETO) A(NIMO) DIG(NAE)
NA(TIONI) A(BTVLIT) B(ENEFICIARIIS) SVIS E(T) E(X) T(ESTAMENTO) DIMITRI C(EDIT)
IVIDICIBVS Q(VIBVS) HON(OR) PROPICIAT E(T) N(EPOTI) E(NIM) FAMVLO
T(ESTAMENTO)
V(OVIT)
O(BTVLIT)
ID(EST)
PROGONO
SEVASTOPROTO

“I
shkëlqyeshmi legati tribun Antoni i të përndriturit Gjergj me shpenzimet private të
lënë me kusht e ndërtoi të poshtëshënuarin tempull të çliruar nga detyrimet e
paprekshme të pajtores Shna Premte të Ndërfandës në Mysjen e Epër me gjithë qejf ia
blatoi kombit të denjë atyre që gëzojnë beneficet e atij dhe sipas testamentit të
Dhimitrit ua dorëzoi gjykatësve të cilëve iu shtoftë nderi ashtu edhe ia blatoi nipit
sepse kështu ai premton në testament domethënë Vasilit Progon protosevast pasi

CONGREGATIONE HVIVS BASILICE DOMINI CVNCTA FAMVLO TVO ID(EST) ABBATE

48

-Kisha e Shën Mërisë së Gëziqit, sipas Zmajeviçit ka pasur përmasa 75 pëllëmbë e gjatë dhe 28,5
pëllëmbë e gjerë. Mbi ballin e portës është gdhendur në gur ADMCXXXII. Kjo do të thotë së njeri prej
rindërtimeve është bërë në vitin 1932. Kjo kishë mbulon tri fshatra Ndërfanin, Gëziqin dhe Munegën.
49
-Teodor Ippen, Shqipëria e vjetër. Studime gjeografike, etnografike, historike nga ish konsulli i
përgjithshëm i monarkisë austrohungareze në Shkodër, K&B, seria albanologjike, Tiranë 2002, faqe
265-267; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik
Kombëtar, Tiranë, 2014, faqe 39; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu
Historik Kombëtar, Tiranë, 2016, faqe 86-87; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum
of Albania, Muzeu Historik Kombëtar, Tirana, 2016, page 86-87; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 52-53; Dorian Koçi, Skënder Bushi,
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 52-53; Pavijoni i
Mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2017, faqe
18-19; Pabellon de la edad media y rincon de los grandes bajalatos albaneses, Museo Nacional de
Historia, Tirana 2017, pagina 18-19; Nikollë Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve,
Mirgeeralb, Tiranë 2015, faqe 166-167.
50
-Dhimitër Shuteriqi, Një mbishkrim i Arbërit (1190-1216) dhe mbishkrime të tjera të gjetura në
Mirditë, Studime Historike, Viti XXI (III), nr. 3, 1967, faqe 131-158.
51
-Injac Zamputi, Rindërtimi i mbishkrimit të Arbërit dhe mundësitë e reja për leximin e tij, Iliria,
Akademia e Shkencave, Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Viti XIV, nr. 2, Tiranë 1984, faqe 207218.
52
-Koço Zheku, Gurët e mbishkruar të Kishës së Ndërfandës (Gëziq-Mirditë), Akademia e Shkencave,
Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Iliria, viti XIV, nr. 2, Tiranë 1984, faqe 219.
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mblodhi kolektivin e kësaj bazilike të Zotit e gjykoi se ishte nevoja të bëheshin të
gjitha gjërat kujtoje o Zot shërbëtorin tënd domethënë abatin”. Në mbishkrim
përmenden emrat e Progonit dhe të Dhimitrit, që qenë sundimtarët e Principatës së
Arbrit (1190-1216)53. Nga analiza e fakteve, që na jep mbishkrimi arrijmë në
përfundimin se Ndërfanda kishte rënë nën sundimin e Gjergjit të Zetës. Ky i fundit
kishte dërguar në Gëziq si përfaqësues birin e tij, Antonin, i cili pati ndërtuar me
shpenzimet e sovranit kishën e Shën Premtes. Këtë faltore ai ia blatoi kombit
shqiptar. Abacia e Ndërfandës gjendej në Gëziq dhe administrohej nga misionarët
benediktinë. Sipas mbishkrimit, kisha e pajtores Shën Premte të Ndërfandës gjendej
në Mysjen e Epërme. Gjatë mesjetës, krahina e Mirditës quhej Ndërfandë. Dhimitri
kishte lënë një testament, me anën e të cilit Gjergji ta njihte nipin e tij, Progonin si
protosevast e Gjergji t’ua dorëzonte kishën e Shën Premtes gjykatësve të Ndërfandës.
Prania e legatit të mbretit Gjergj në Ndërfandë ishte jo për të sunduar, por për të
zbatuar testamentin e Dhimitrit. Mbishkrimi e vërteton qartë se në krye të Principatës
qëndronte Progoni, i cili mbante titullin protosevast. Në mbishkrim nuk jepet emri i
abatit, që drejtonte abacinë e asaj kohe.
Si përfundim mund të themi se Episkopatën e Arbërit e krijuan interesat
ekonomike dhe politike të aristokracisë shqiptare. Zhdukja e kësaj aristokracie si
pasojë e pushtimit osman e zhveshi Episkopatën e Arbërit nga mbështetja politike,
prandaj ajo gradualisht u shua dhe pjesë të saj iu bashkëngjitën peshkopatave të
tjera54.
Episkopata e Krujës. Kruja del si qendër episkopale në vitin 879 me
episkopin e saj Davidin. Ky i fundit ka qënë pjesëmarrës në Sinodin e vitit 879 që u
mbajt në Kostandinopojë55. Deri në shekullin e XII episkopata e Krujës ka qenë në
varësi të Mitropolisë së Durrësit. Në katalogun e episkopatave të Mitropolisë së
Durrësit, Kruja zinte vendin e tretë. Sipas Shuflait në vitin 1167 legatët e papës së
Romës vizituan episkopin shqiptar të Krujës (episcopum de Arbania), Lazrin dhe
mësuan se ai nuk dëshironte të linte ritin grek, i cili për shumë gjëra binte në
kundërshim me ritin e kishës latine56. Me ndryshimin e sundimtarëve të trevës,
ndryshonin edhe primatët e episkopatave. Ky fenomen ka ndodhur edhe në Krujë, ku
53

-Kristo Frashëri, Principata e Arbërisë 1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014,
faqe 118-120; Nikollë Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve, Mirgeeralb, Tiranë 2015,
faqe 168-173; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik
Kombëtar, Tiranë, 2014, faqe 39-40; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu
Historik Kombëtar, Tiranë, 2016, faqe 88-89; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum
of Albania, Muzeu Historik Kombëtar, Tirana, 2016, page 88-89; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 54-57; Dorian Koçi, Skënder Bushi,
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 54-57; Pavijoni i
Mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2017, faqe
20-21; Pabellon de la edad media y rincon de los grandes bajalatos albaneses, Museo Nacional de
Historia, Tirana 2017, pagina 20-21.
54
-Andrea Llukani, Peshkopata e Arbërit, Studime Muzeologjike, Nr. 4, Tiranë 2014, faqe 64-69.
55
-Kristo Frashëri, Principata e Arbërisë 1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014,
faqe 44-45.
56
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 113-114.
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selia episkopale është shkëmbyer ndërmjet ortodoksëve dhe katolikëve. Para sundimit
të Dhimitrit (1208), Kruja kishte episkop ortodoks. Gjatë viteve të sundimit të tij,
Kruja kishte episkop katolik. Pas vdekjes së Dhimitrit, në krujë u rikthye episkopi
ortodoks57.
Pas vitit 1289 episkopata e Krujës kaloi në varësinë e Kryeepiskopatës së
Ohrit. Në këtë kohë në Krujë gjejmë episkopë që qënë në varësi të Kryeepiskopatës
së Ohrit, por edhe episkopë romano-katolikë që vareshin nga Tivari. Gjithsesi deri në
shekullin XV episkopata e Krujës ka qenë në më të shumtën ortodokse. Më 1319,
kryepeshkopi i Krujës, Andrea, u bë ndërmjetës mes princave shqiptarë dhe papës në
lëvizjen e madhe (1318-1336), që Selia e Shenjtë ndërmorri gjatë brigjeve të
Adriatikut. Në vitin 1451 episkopi i Krujës, Stefani u dërgua nga Gjergj Kastrioti në
oborrin e Aragonëve për të firmosur një konkordat, të cilën e ka nënshkruar në
greqishten bizantine58.
Të dhëna të tjera të rëndësishme në lidhje me episkopatën e Krujës kemi nga
marrëdhëniet që kishte Gjergj Kastrioti me Nifonin dhe Zaharinë. Në veprën
agjiografike ortodokse “Jeta dhe veprimtaria e Nifonit, Patrik i Kostandinopojës”,
botuar në Bukuresht në vitin 1937 dhe përkthyer nga rumanishtja prej teologut
Dhimitër Beduli është shkruar: “Dhe Zaharia59 me Nifonin60, si ndenjën pak kohë atje
(në Ohri), deshën të shkojnë në vendin e Askulumit (këtu kuptohet Shqipëria); me ata
u bashkuan edhe shumë të tjerë. Dhe u nisën nga Justiniana, disa nga ana e tokës, disa
me anije dhe arritën në një qytet të madh me emrin Durrës, i cili është në vendin e
Askulumit dhe që andej u ngjitën në qytetin e Krujës, që është rreth 6 milje larg nga
Durrësi. Dhe vajtën te Gjergji, prijës i Shqipërisë, i cili quhej Skënderbe dhe i pranoi
me gëzim të madh e dashuri, sepse edhe ky kishte dëgjuar për jetën e tyre, dhe
vendosi që ta ketë Zaharinë atë shpirtëror, mësues dhe edukator për të gjithë njerëzit,
ndërsa Nifonin, me bekimin e arkihiereut të Krujës e bëri prift atje.” Kjo është
përmbajtja sipas variantit të botuar nga rumuni Tit Simedrea. Të dy kallogjerët u
nisën nga Justiniana, ku ishte qendra e patrikut ortodoks, nga ku vareshin bullgarët,
serbët dhe shqiptarët. Ata mbërritën në Krujën e lirë të Gjergj Kastriotit. Nga disa të
dhëna biografike del se Nifoni dhe Zaharia qenë shqiptarë. Zaharia u bë atë shpirtëror
në Krujë, mision i cili kërkon që të dish mirë gjuhën e popullit61. Zaharia me Nifonin
57

-Nikollë Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve, Mirgeeralb, Tiranë 2015, faqe 88.
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 124.
59
-Zaharia ka qenë shqiptar dhe rreth fillimit të shek. XV vajti në Athos ku u bë murg në manastitin e
Vatopedit. Ai ishte njeri me kulturë dhe shumë i ditur. Vite më vonë shkoi në Artë, ku u njoh me
Nifonin. Më pas e gjejmë duke predikuar krishterimin në Krujë. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit u
kthye në Ohër.
60
-Nifoni ka lindur rreth vitit 1434 në More të Peleponezit nga prindër arvanitas. Pasi u bë kallogjer
shkoi në Artë ku u njoh me Zaharinë. Mitropoliti i Artës e dorëzoi hierodhjakon. Vite më vonë 14581460 ka shërbyer si prift ortodoks në Krujë. Pasi u largua nga Kruja më 1466 shkoi në Ohër dhe në
vijim në manastirin e Dionisiut në Athos. Më 1483 u fronëzua Mitropolit i Selanikut dhe më 1486
Patrik Ekumenik i Kostandinopojës. Nifoni ka vdekur në Athos. Në shumë kisha gjenden afreske të
Nifonit. Ai paraqitet me ungjillin në dorën e majtë dhe duke bekuar me dorën e djathtë. Moikom Zeqo,
Nifoni Patriku shqiptar i Kostandinopojës, Shekulli, 26 mars 2005, faqe 22.
61
-Dhimitër Beduli, Priftërinj orthodhoksë pranë Skënderbeut, Ngjallja, janar 1993, faqe 8.
58
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qenë nga kundërsharët e zellshëm të Sinodit të Firencës62. Ata kishin si mision tu
predikonin të krishterëve qëndrueshmërinë e palëkundur në besimin ortodoks dhe tek
ajo çka kishin vendosur Sinodet Ekumenike. Ata qenë ithtarë të flaktë kundër
bashkimit të kishave, prandaj erdhën në Krujën e Gjergj Kastriotit63.
Gjihashtu teologu erudit Dhimitër Beduli përmend edhe një variant tjetër: “Të
dy miqtë lanë Atën për një udhëtim më të gjatë, duke ndaluar pak kohë në Justinianë,
ku ishte qendra e patrikut ortodoks, nga i cili vareshin bullgarët, serbët dhe shqiptarët.
Meqenëse qyteti ishte nën sundimin e turqve, të dy kallogjerët u drejtuan për në
Shqipërinë e lirë të Gjergj Kastriotit, të quajtur Skënderbe; ata arrijnë në
vendqëndrimin e tij në qytetin Krujë, pasi kaluan Durrësin dhe u pritën shumë mirë
në oborrin e tij; Zaharinë e bëri atë shpirtëror dhe Nifonin e bëri prift. Por valët e
myslimanëve ua prishën edhe këtu qetësinë; bota ikte e tmerruar prej hordhive turke,
duke kërkuar shpëtim në det osë nëpër shpellat e maleve. Nën mbrojtjen e rrobës së
kallogjerit ata u kthyen në Ohër…”. Me anë të kësaj kuptojmë gjendjen kishtare të
Arbërisë në kohën e Gjergj Kastriotit. Kruja ishte deri në shekullin XV ka qenë
episkopatë ortodokse në varësinë e Kryeepiskopatës së Ohrit64.
Sipas një dokumenti të zbuluar nga historiani rumun Marinesku dëshmohet se
kapelani i Krujës, atë Elia ankohej se nuk mund të gjente asnjë dhjak që të lexonte në
gjuhën latine për ta ndihmuar në kryerjen e shërbesave. Nga ky fakt mjaft domethënës
arrijmë në përfundimin se klerikët e Krujës qenë ortodoksë dhe flisnin greqishen
bizantine, e cila ishte gjuha kishtare e ritit ortodoks në atë kohë65.
Episkopata e Kunavisë ka qenë në varësi të kryepiskopatës së Durrësit.
Kisha katedrale ishte ajo e Shën Dhimitrit. Në shekujt V-VI Kunavia ka qenë seli
episkopale. Në relacionin e të dërguarit të papës Hormidas, në vitin 519, është shkruar
se kryepeshkopi i Durrësit dhe episkopët e Stefanikës, Kunavisë, Krujës etj, qenë në
varësinë e Kostandinopojës, ndërsa episkopët e Dioklesë, Lezhës etj, qenë në varësinë
e papës së Romës. Nga relacioni mësojmë se disa nga episkopatat e Epirit të Ri qenë
në varësinë e Kostandinopojës he disa të tjera qenë në varësi të Romës. Në regjistrin
kishtar të viteve 905-907 të hartuar nga perandori bizantin Leo VI (886-912)
episkopata e Kunavisë ka qenë në varësi të Mitropolisë së Durrësit. Kjo është edhe
62

-Sinodi i Firences u mbajt në vitin 1439 në katedralen Santa Maria. Në këtë kishë ekziston një pllakë
përkujtimore prej mermeri, e cila përmend se aty u bë bashkimi i kishave. Perandori bizantin Joan VIII
Paleologu (1425-1448) kërkoi ndihmë nga perëndimi, ndërsa papa i kërkoi bashkimin e kishave. Në atë
kohë patriku Josif ishte i sëmurë rëndë dhe në agoni e sipër e firmosi dekretin e bashkimit. Testamenti
që la nuk dihet nëse është origjinal. Kisha e Lindjes, nuk e njohu bashkimin e arritur në Sinodin e
Firences. Kur u kthyen delegatët në Kostandinopojë, u quajtën tradhtarë të besimit ortodoks. Lajmi i
bashkimit, u prit me protesta dhe indinjatë nga ana e popullit bizantin. Papa dërgoi në Kostandinopojë
kardinalin Isidor, i cili bëri një liturgji në kishën e Shën Sofisë, duke shpallur dekretin e bashkimit,
mirëpo populli ishte kaq i indinjuar sa thërriste: “Më mirë të shohim çallmën turke nëpër rrugët e
Kostandinopojës, sesa kapuçin e kardinalit”. Menjëherë mbas largimit të kardinalit Isidor, më 29 maj
1453, Kostandinopoja ra në duart e turqve. Të gjitha përpjekjet për bashkimin e kishave kishin
dështuar. Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994, faqe 37-38.
63
-Justin Anthimiadhis, Shën Nifoni i Kostandinopojës vëllami i Gjergj Kastriotit, Kërkim, Nr. 1,
Tiranë 2009, faqe107-108.
64
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 148-149.
65
-Fan Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 343.
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arsyeja që Farlati dhe Koleti në veprën e tyre Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, kur
përshkruajnë episkopatën e Kunavisë, thonë se Propaganda Fide, nuk dispononte
dokumente të hollësishme, pasi kjo episkopatë ka qenë në varësinë e
Kostandinopojës. Në vitet e Shtetit të Arbërit (1190-1215) episkopata e Kunavisë
kaloi në varësi të Romës. Princi Dhimitër Progoni i pati premtuar papës Inoçenti III,
konvertimin në katolikë të familjes, të fisnikëve dhe të popullatës së principatës66. Në
vitin 1210, 41 episkopët e episkopatës së Kunavisë qenë të emëruar nga papa i
Romës. Despoti i Artës, Mihal Engjëll Komneni në një letër që daton më 20 qershor
1210, përmen dy burra fisnikë, episkopin e Kunavisë, Simonin dhe episkopin e
Cernikës (Çermenikës), Theodhorin67. Nga fundi i shek. XIII, kisha katedrale e
Kunavisë ishte ajo e Shën Gjon Pagëzorit.
Episkopata e Amantias. Amantia u themelua në fund të shekullit V para
Krishtit. Ajo ndodhet në një kodër dhe është e fortifikuar me mure. Rrënojat e qytetit
antik gjenden pranë fshatit të sotëm Ploc, në krahun e djathtë të lumit Shushica në
rrethin e Vlorës. Amantia ishte qendra e një bashkësie ekonomike, shoqërore dhe
politike që njihej me emrin grek Koinonoi (lidhja) dhe kishte një shtrirje gjeografike
përgjatë luginës së Shushicës deri në Borsh. Gjithashtu në të përfshihej bregdeti i
Vlorës që nga lugina e Nartës e deri në Ujin e Ftohtë. Në të përfshiheshin qytetet e
Aulonës (Triporti) dhe Kaninës (Throni). Qendra të tjera qenë Olimpia (Mavrova),
Dukaj, Cerja, Borshi etj. Amantia ishte qyteti kryesor i Koinonit68.
Në shekullin III para Krishtit qyteti u forcua ekonomikisht dhe nxori
monedhat e tij të para. Arkeologët që zbuluan Amantian ishin Frano Prendi, Hasan
Ceka dhe Skënder Anamali. Ata udhëhoqën gërmimet që nisën në vitin 1949 deri në
1956. Gërmimet zbuluan gjurmët e një prej qyteteve të rëndësishme të antikitetit.
Përveç mureve rrethuese të Akropolit dhe portave të qytetit, janë zbuluar edhe
stadiumi, tempulli i Afërditës, nekropoli me varret monumentale, kisha e ndërtuar në
shekullin I pas Krishtit etj. Stadiumi i Amantias është ndërtuar mbi një kodër me
lartësi 600 metra nga niveli i detit dhe është një rast unik në Ballkan që një monument
antik, që ka shërbyer si mjedis sportiv të ndërtohet në një lartësi të tillë69.
Ndërtimet në kalanë e qytetit u kryen në kohën e perandorit Justinian. Në
vendin e quajtur “Lëmi i Peçit” gjenden rrënojat e një kishe paleokristiane e tipit

66

-Lutfi Alia, Ipeshkëvët e Dioqezës Shufragane të Kunavisë, Pelegrin, Nr. 31&32, Athinë 2019, faqe
269.
67
-Lutfi Alia, Dioqeza e Kunavisë, Le Radici, Anno 17, n.2, Aprile 2019, pagina 6.
68
-Gëzim Llojdia, Ilirjan Gjika, Amantia, marrëdhëniet e saj me qendrat e tjera, Metropol, Tiranë 1
Tetor 2007.
69
-Stadiumi i Amantias është i përbërë nga 17 shkallë në pjesën ballore, 8 shkallë në pjesën lindore dhe
4-6 shkallë në atë jugore. Vetëm tri anë të stadiumit kanë pasur shkallë, ndërsa pjesa veriore ka
shërbyer si pikë hyrëse e sportistëve. Pista e stadiumit të befason me mënyrën si rrjedhin ujërat.
Stadiumi është ndërtuar në shekullin III para Krishtit dhe ka shërbyer si mjedis sportiv. Pista e
stadiumit është 184,8 metra e gjatë dhe 12,25 metra e gjerë. Stadiumi ka pasur një kapacitet prej 300
vendesh. Gëzim Llojdia, Stadiumi i Amantias, një ndërtim nga më të rrallat në Ballkan, 55, 10 prill
2007, faqe 7.
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bazilikë trinefëshe. Kisha përbëhet nga naosi, i cili ndahet nga tre nefa ku ai i qendrës
është më i gjerë. Përsa i përket kohës së ndërtimit mendohet shekulli V70.
Amantia përmendet si qendër e rëndësishme episkopale në shekullin V. Ajo
ka qenë në varësi të Kryepeshkopatës së Durrësit. Episkopi i Amantias Euali ka marrë
pjesë në Sinodin e Sardikës. Ai nuk i pranoi vendimet e Sinodit dhe u largua prej tij
bashkë me 71 episkopë të tjerë71.
Episkopata e Apolonisë. Apolonia është themeluar në vitin 588 p.k. mbi një
kodër pranë detit dhe ka qenë qyteti më i madh ndër 32 qytetet që mbanin këtë emër.
Ciceroni e quante Apoloninë qytet i madh e hijerëndë. Që në shekullin V para Krishtit
qyteti antik i Apolonisë preu monedhën e vet të argjendë72. Sipas Strabonit, Apolonia
gjendej 60 stade greke larg detit Adriatik. Porti e lidhte atë me botën mesdhetare.
Kulmin e lulëzimit, Apolonia e pati në shekullin IV para Krishtit. Në atë kohë qyteti
zinte një sipërfaqe prej 138 hektarësh dhe rrethohej me mure mbrojtëse. Nga
ndërtimet kryesore mund të përmendim agoranë, portikun, teatrin, odeonin, akropolin,
bibliotekën etj. Në kohën e Augustit, Apolonia ka qenë një qendër e rëndësishme
ekonomike dhe kulturore. Ajo kishte një popullsi prej gjashtëdhejtë mijë banorësh73.
Nëpër Apoloni kalonte dega jugore e udhës Egnatia në stacionin që romakët e
quanin Clodiana. Kristjanizimi i Apolonisë mendohet të jetë bërë që në shekullin i
pas Krishtit prej apostull Pavlit, i cili dorëzoi në gradën episkopale Marinin. Në
Kodikun e Bibliotekës së Jerusalemit, Marini renditet në vendin e 56 pas shën
Qesarit, episkopit të Durrësit74. Në vitet e para të përhapjes së krishterimit në Apoloni
është martirizuar Ibasi, i cili ishte me origjinë nga Athina. Gjithashtu në vitin 283 tre
djem75 nga Athina kishin ardhur në Apoloni për të predikuar krishterimin.

70

-Aleksandër Meksi, Kisha paleokristiane në qytetin e Amantias, Albania, 7 shtator 2007, faqe 21.
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 185.
72
-Irena Mërtiri, Apolonia, qyteti i pari në rajon me monedhën e tij, Metropol, 21 maj 2007, faqe 9.
73
-Elton Bregu, Apolonia, rizgjimi i qytetit antik drejt turizmit kulturor, 55, 19 janar 2007, faqe 16.
71

74

-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe 5.

75

-Dëshmorët e Apolonisë Feliksi, Hermesi dhe Pelegrini kanë jetuar në vitet e mbretërimit të
perandorit Numerian. Ata flisnin për besimin e krishterë dhe për kotësitë e perëndive pagane. Tre djem
të tjerë me origjinë nga Athina qenë larguar nga vendi i tyre dhe qenë vendosur në një shpellë pranë
Apolonisë, ku bënin jetë asketike. Emrat e tyre qenë: dhjakoni Izaur dhe miqtë e tij Vasili e Inocenti.
Djemtë shqiptarë dhe ata nga Athina kishin në shpirt një dëshirë. Kështu ata zunë miqësi me njëritjetrin. Një ditë djemtë nga Apolonia braktisën shtëpitë dhe u bashkuan me asketët, por kjo gjë nuk u
pëlqeu prindërve të tyre, të cilët i denoncuan te prefekti i Apolonisë Triponti. Ky i fundit i arrestoi dhe
u përpoq që t’i sillte përsëri në idhujtari, por djemtë iu përgjigjën se qenë të krishterë dhe do të vdisnin
të tillë. Atëherë Prefekti urdhëroi që t’i dënonin me vdekje duke iu prerë kokat. Ndërsa Izauri, Vasili
dhe Inocenti ranë në duart e të birit të prefektit Apolloni, i cili pasi i torturoi urdhëroi që t’u priteshin
kokat. Kisha jonë i kujton gjashtë martirët e Apolonisë më 17 qershor. Nga kjo dëshmi mësojmë se në
rrethinat e Apolonisë ka pasur shpella asketike, të cilat u përdorën prej atyre të krishterëve, të cilët lanë
kotësitë e kësaj bote dhe iu kushtuan lutjeve ndaj Perëndisë. Mitropoliti i Korçës Joani, Martirët e
shenjtë të Apolonisë, Ngjallja, qershor 1995, faqe 7; Ilirjan Gjika, Apolonia, krishtërimi dhe Shën Pali,
Metropol, 16 prill 2007, faqe 20-21; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012,
faqe 185-186.
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Nga praktikat e sinodeve ekumenike vërtetojmë se në Sinodin e Efesit të vitit
431, Mitropoliti i Durrësit Efkarios shoqërohej nga ndihmësi i tij episkopi i
Apoloniadës dhe i Bulidës Feliksi76. Duke pranuar dënimin e Nestorit Feliksi ka
nënshkruar aktet e Sinodit: “Feliksi, episkopi i Apolonisë dhe Bulinës77, duke
vendosur bashkë me Sinodin nënshkruaj”. Në një akt tjetër, ku bëhet fjalë për të
mbrojtur Kirilin e Aleksandrisë Feliksi ka shkruar: “Unë Feliksi, episkopi i
Apoloniadës nënshkruaj”. Episkopi i Apolonisë, Pali ka marrë pjesë në Sinodin e
kostandinopojës të vitit 448. Ai ka nënshkruar përjashtimin e Eftikut nga kisha dhe
denimin e herezisë së tij: “Pali, episkopi i Apoloniadës, gjyqtar i qytetit të shenjtes
kishës nënshkrova”. Episkopi i Apoloniadës, Eusebi ka nënshkruar aktet e Sinodit IV
Ekumenik të Kalqedonisë, i cili u mbajt në vitin 451. Në katalogun e episkopëve
është shkruar: “Eusebi i Apolonisë”. Eusebi i pranoi vendimet e Sinodit dhe
nënshkruan letrën e leonit kundra Eftikut dhe Nestorit. Gjithashtu, Eusebi ka
nënshkruar edhe dekretet e botuara në Efes: “Unë Eusebi, episkopi i qytetit të
Apolonisë nënshkruaj”78.
Rreth shekullit V Apolonia filloi të braktisej. Popullata u shpërngul drejt
qendrave të tjera urbane. Kështu që edhe rezidenca episkopale u zhvendos në qytetin
e Bylisit. Rreth vitit 458 episkopi Euseb mori titullin Episkop i Apoloniadës dhe i
Bylisit. Pas vitit 458 u fronëzua episkopi Filohar, i cili mori titullin Episkop i
Bylisit79. Disa nga episkopët e Apolonisë kanë qenë: Marini një nga të 70 dishepujt e
Krishtit, Feliksi (431), Eusebi (451), Filohari (458), Irine Banushi (1942), Kozma
Qirjo (1988) etj.
Episkopata e Bylisit, e cila njihej me emrin Validi dhe kishte për Episkop
Filoharin80, i cili ka marrë pjesë në Sinodin e Kalqedonisë të vitit 458. Në shekullin
VI Bylisi radhitet ndër tetë qytetet më të rëndësishme të Epirit të Ri dhe ka qenë
qendër episkopale. Kjo është vërtetuar nga zbulimet arkeologjike të një kishe të tipit
bazilikal trenefëshe me apsidë gjysmëkëndore. Në brendësi të apsidës gjendet një
podium në formë unaze me tri shkallë, i cili vërteton se ka qenë kishë katedrale e
episkopatës së Bylisit. Qyteti antik i Bylisit gjendet në pllajën e një kodre pranë
fshatit Hekal. Bylisi kishte pesë bazilika paleokristiane dhe kishën katedrale, teatrin,
stadiumin, dy shëtitore, depozitën e ujit, banjat publike etj. Teatri ka pasur një
kapacitet ptej 7500 spektatorësh, gjë që tregon për numrin e madh të popullatës që
banonte në atë qytet. Ndërsa përmasat e kishës katedrale vërtetojnë se ka qenë qendër
e rëndësishme episkopale81.
Rreth shekullit V Apolonia filloi të braktisej dhe rezidenca episkopale u
zhvendos në qytetin e Bylisit. Në vitin 458 u fronëzua episkopi Filohar, i cili mori
76

-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.
-Bulida ka qenë një qytet në Epirin e Ri, pranë Apolonisë. Sipas Farlatit, kur vdiq episkopi i Bulidës,
atë e ka zëvendësuar Feliksi. Prandaj ai nënshkruan aktet e Sinodit si episkop i dy dioqezave kishtare.
78
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 186-187.
79
-Ilirjan Gjika, A e ka vizituar Shën Pali Apoloninë, Fjala, 22-29 maj 2005, faqe 4.
80
-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.
81
-Irena Mërtiri, Bylis, qyteti antik pas 10 shekujsh, Metropol, 30 prill 2007, faqe 18-19.
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titullin Episkop i Bylisit. Bylis në atë kohë ka qenë qyteti më i madh i Ilirisë së Jugut.
Qyteti zinte një sipërfaqe prej 30 hektarësh dhe ishte rrethuar rrethuar nga murre të
lartë. Bylis ndahej në tre zona, ajo për banim zinte rreth 20 hektarë, më pas vinte
Agora, ku gjendej tregu dhe sheshi kryesor i qytetit. Pjesa e tretë prej 6 hektarësh
gjendej në pjesën juglindore të qytetit dhe shërbente për strehimin e popullsisë në rast
lufte82. Gjatë mesjetës qyteti i Bylisit u shkatërrua dhe rezidenca episkopale u
zhvendos në Ballsh. Jetëgjatësinë e saj episkopata e Bylisit e pati nga shekulli V deri
në shekullin XII. Në Bylis punimet në murret rrethuese i drejtoi arkitekti i Justinianit,
Viktorini, i cili përmendet në një sërë mbishkrimesh. Në rrënojat e bazilikës
paleokristiane të Ballshit arkeologu Skënder Anamali ka zbuluar katër mbishkrime të
skalitura në gur, të cilat janë marrë nga rrënojat e qytetit antik të Bylisit83.
Me materialet e kishave të Bylisit u ndërtua bazilika e Shën Mërisë e Ballshit.
Kisha katedrale është e tipit bazilikal trenefëshe me absidë gjysëmrrethore. Brenda
absidës gjendet një podium me tri shkallë. Në mozaikun e dyshemesë së një kishe
tjetër në Bylis është zbuluar një mbishkrim “Paktianos”, i cili është gdhendur mbi një
shtyllë monolite prej mermeri të bardhë. Paktianoi duke iu lutur Zotit së bashku me
gruan e tij Agllaia dhe të bijën Pakta, ia kushtojnë këtë kishë Shën Andreas. Fakti që
emri i Paktianoit është zbuluar në mozaikun e dyshemesë së kishës së Bylisit,
gjithashtu po i njëjti emër është gdhendur në kolonën e kishës së Ballshit, tregon se
kjo e fundit është marrë nga rrënojat e kishës së Bylisit. Kisha e Shën Andreas është e
tipit bazilikal dhe ruhet në gjendje të mirë. Ajo është kishë madhështore si nga
përmasat ashtu edhe nga numri i ambienteve, gjë që tregon për zhvillimin e
krishterimit në episkopatën e Bylisit84.
Episkopata e Valonës. Aulona (Valona) gjendet mes Apolonisë nga veriu
dhe maleve Akroçeraune nga jugu, në brigjet e detit Adriatik në një fushë mes
kodrash. Në gjuhën greke fjala Aulonë do të thotë luginë. Krishtërimi në episkopatën
e Aulonës është i hershëm. Këtë e dëshmon martirizimi i Elefterit85, episkopit të
82

-Ilirjan Gjika, Bylinët, Standard, 30 maj 2011, faqe 18-19.
-Mbishkrimet janë: 1. O i huaj, mos hiq shikimin tënd nga bukuria e Bylisit, në murret rrethuese,
dikur krejt të rrënuara, tani na i rindërtoi Viktorini guximtar. 2. Me providencën e Perëndisë dhe të
Hyjlindëses Virgjëreshë, duke i shërbyer drejt qëllimit e mënyrave të veprimit të Justinianit,
sundimtarit shumë të fuqishëm që ngriti kështjellat e Myrisë, Skythisë e territorit të Ilirikut, si dhe të
Trakisë, vetë Viktorini njeri me aftësi strategjike i ndërtoi me përvuajtëri e devocion murret rrethuese
të Bylisit. 3. S’ankohem më e nga barbarët s’kam frikë, sepse gjeta te Viktorini i Madh një që më
ndërtoi me duart e tij. 4. Kurrë s’do ti dorëzohet hendeqeve të harrimit, emri i Justinianit shumë të
fuqishëm, as koha e gjatë e pallogaritshme, duke ikur, s’do ti mbulojë dot mundimet e Viktorinit
virtytet e të cilit janë ngritur lart me mburrje. Nga mbishkrimet e mësipërme del qartë se Viktorini ka
bërë vetëm rindërtimin e murreve të Bylisit. Viktorini ka qenë arkitekt i njohur për fortifikimet
ushtarakeMoikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe 134-135.
84
-Koço Zheku, Krishterimi në Shqipëri gjatë shekujve V-VI, Ngjallja, mars 1994, faqe 9.
85
-Elefteri ka qenë episkop i Vlorës dhe i Ilirisë nga fillimi i shek. II pas Krishtit. Ai ka lindur në Romë
dhe rridhte nga një familje fisnike e pasur. I ati qe bashkëpuntor i ngushtë i senatorit, ndërsa e ëma,
Anthia, ishte grua shpresëtare. Me formimin dhe të edukimin e Elefeterit u mor e ëma, sepse i ati i vdiq
shpejt duke e lënë jetim. Elefteri që në vogëli shquhej për thjeshtësinë, pastërtinë e karakterit dhe
sidomos për dëshirën e zjarrtë për t’i shërbyer Perëndisë. Kur djali u rrit, e ëma ia dha episkopit të
atëhershëm që ta kishte në kujdesin atëror. Episkopi i Romës, duke vënë re cilësitë e Elefterit të ri, e
83
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Vlorës dhe i Ilirisë në shek. II. Gjthashtu Shën Danaksi86 (+300), që ka qenë anagnost
i kishës së Vlorës dhe Ilirisë. Ndër episkopët e episkopatës së Valonës përmendet
Naxari, i cili në Sinodin krahinor të Epirit të Ri në vitin 458 ka nënshkruar letrën që
iu drejtua perandorit Leon. Episkopi i Valonës Soteri në vitin 553 ka marrë pjesë në
Sinodin V Ekumenik të Kostandinopojës, duke pranuar dënimin e tre kapitujve. Në
librin e episkopëve pjesëmarrës në Sinod janë emri dhe nënshkrimi i tij: “Soteri
shumë i ndershmi episkop i Valonës”. Ndërsa në nënshkrimin e kanoneve të shenjta
që u dekretuan në Sinod ai nënshkruan: “Soteri për hir të Zotit, episkop i të shenjtës
kishë të Valonës po ashtu”87.
Episkopata e Pulqeriopolit. Në shekullin V në fronin e Perandorisë
Bizantine u ngjit Pulqeria88, (Fig.10) e motra e Theodhosit të Madh. Ajo u martua me
plakun Marcian dhe vizituan qytetin e Antipatreas (Beratin), të cilin e pagëzoi me
emrin e saj Πουλχεριούπολις (Pulqeriopolis), që do të thotë qyteti i Pulqerias. (Fig.7)
Kjo e fundit ndërtoi Manastirin e Shën Mërisë Vllahernës dhe krishterimi në
Episkopatën e Pulqeriopolit filloi të zhvillohej.
Në fillimet e shekullit IX Berati u pushtua nga sllavët, të cilët filluan që ta
quajnë Beligrad. Kjo vërtetohet nga një letër që papa i Romës Joani XII i dërgon
Borisit të bullgarëve duke e vlerësuar Beligradin si një seli të rëndësishme episkopale.
Mirëpo me krijimin e Kryeepiskopatës së Ohrit më 1020, Berati kaloi në juridiksionin
e kësaj episkopate. Mitropolia e Beratit në vitin 1767 hyri në listën e mitropolive të

renditi në rreshtat e klerit duke e hirotonisur dhjak, pastaj prift e më vonë episkop. Pasi e hirotonisi
episkop, e dërgoi për të lëçitur ungjillin në krahinën e Vlorës. Episkop Elefteri, sapo arriti në dioqezën
e tij, nisi menjëherë misionin e tij për përhapjen e ungjillit në fiset pagane të këtyre anëve. Cilësitë e tij
të shumta, çuditë që bënte dhe kthimet me shumicë në krishterim të paganëve shkaktuan urrejtjen dhe
zëmërimin e perandorit romak Adrian, i cili shpalli një përndjekje të rreptë kundër të krishterëve dhe
urdhëroi arrestimin dhe sjelljen në Romë të episkopit të Vlorës dhe Ilirisë Elefterit. Adriani u përpoq ta
bindte me premtime të ndryshme që të mohonte Krishtin, por Elefteri qëndroi i patundur në besim. Më
në fund i prenë kryet me shpatë në stadiumin e Romës. Po atë ditë i prenë kokën me shpatë edhe nënës
së tij, Anthisë. Besimtarët nga Iliria që u ndodhën në Romë gjatë ekzekutimit, e morën trupin e
Elefterit dhe atë të nënës së tij dhe i sollën në Vlorë, ku i varrosën me nderime. Shën Elefteri është
mbrojtësi i grave shtatzëna, zbut dhimbjet dhe lehtëson lindjen, gjithashtu ai është mbrojtës i të
burgosurve dhe çliruesi i njerëzve nga kurthet e djallit. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 357-358.
86
-Sipas Sinaksarit të Nikodhim Agjioritit, Danaksi ishte ngarkuar me ruajtjen e objekteve të shenjta të
kishës së Vlorës. Pasi nuk pranoi që t’u bënte fli idhujve, i prenë kokën me shpatë e kështu mori nga
Perëndia aureolën e martirit. Kisha jonë e përkujton më 6 maj. Andrea Llukani, Sinaksari i madh,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 138.
87
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 189.
88
-Perandoresha Pulqeria (450-453) ka lindur në vitin 399 dhe ishte bija e perandorit Arkad (395-408)
dhe motra e Teodosit II (408-450). Pas vdekjes së të atit ajo u shpall perandoreshë. Më 25-08-450
Pulqeria u martua me plakun Marcian. Perandoresha Pulqeria në vitin 431, thirri Sinodin III Ekumenik
në Efes dhe më 451, Sinodin IV Ekumenik në Kalqedoni. Perandoresha Pulqeria themeloi shumë
institucione bamirëse, gjithashtu ka ndërtuar shumë kisha. Me interesimin e saj në vitin 438, u sollën
në Kostandinopojë lipsanet e Joan Gojartit, ndërsa në vitin 446 u sollën lipsanet e 40 shenjtorëve të
Sebastisë.
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Kostandinopojës. Mitropoliti89 mbante titullin: “I Përndershmi Mitropolit i Veligradit
dhe i Kaninës”. Emrin Berat e mori në vitin 1431, në kohën e pushtimit osman. Pra
fillimisht quhej Antipatrea, në vijim Pulqeriopolis, Beligrad dhe më në fund Berat90.
Episkopata e Gllavenicës. Në lidhje me përcaktimin e peshkopatës së
Gllavenicës nga studiues të ndryshëm ka pasur mendime kontradiktore. Theofan Popa
e lokalizon Gllavenicën në Ballshin e sotëm91. Ky version u përforcua nga gërmimet
arkeologjike të Skënder Anamalit në vitin 198092. Ndërsa në vitin 1987, Koço Zheku
e lokalizoi Gllavenicën në Bylis93. Gllavenica përmendet në mbishkrimet e shkruara
në greqishten e vjetër me emrin Κεφαληνια-Κεφαλονια, Γλαβηνιτζα-Γλαβενιτζα prej
shek. IX e deri në vitin 1751. Dokumenti më i hershëm mbetet zbulimi i një
mbishkrimi në rrënojat e kishës së Ballshit, i cili bën fjalë për kthimin e mbretit Boris
në fenë e krishterë.
Gjatë Luftës së Parë Botërore një oficer austriak i quajtur Kamilo Prashniker
zbuloi në Ballsh të Mallakastrës një mbishkrim në greqishten bizantine të gdhendur
në një shtyllë mermeri të lartë 1.60 metra: ...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο
μετονομασθείς Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ δεδομενω αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ
(6374=866). “....u pagëzua sundimtari i Bullgarisë Borisi Car, (Fig.11) i quajtur
Mihal së bashku me popullin e tij, të dhënë prej Perëndisë në vitin 6374”94.
Mbishkrimi u zbulua në vitin 1918, (Fig.12) nga ushtarët austriakë ndërsa punonin
për të nxjerrë gurë nga gërmadhat e kishës së Ballshit dhe u dërgua në Durrës, në
vendin ku mbaheshin objektet arkeologjike. Mbishkrimi daton më 6374, që është
dhënë sipas kalendarit bizantin, ku sipas kalendarit të ri Gregorian i përket vitit 866
pas Krishtit. Pagëzimi i Borisit u bë në një ceremoni madhështore dhe nuni i tij u bë
perandori bizantin Mihali III (842-867), me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852889) mori emrin e nunit të tij, Mihal.
Sipas studiuesit Ilirjan Gjika në vitin 886, Borisi dërgoi si misionar në
Gllavenicë, Klementin e Ohrit (886-916). Në jetëshkrimin e këtij të fundit, shkruar
nga Theofilakti (1094-1107) theksohet fakti se: “Boris i dhuroi shenjtit vende për
pushim në Ohër dhe në Gllavenicë”. Sipas peshkopit të Ohrit Dhimitër Homatiani
(1216-1234) mësojmë faktin se: “Kohën më të madhe Klementi e kalonte në Ohër
dhe në Kefalini, që në gjuhën bullgare quhej Gllavenicë”. Gjithashtu mësojmë se
89

-Sipas radhës kronologjike disa nga Mitropolitët e Beratit kanë qenë: Nektari (1668), Partheni (1683),
Ignati (1685), Nektari (1699), Dionisi (1710), Theodhosi (1715-1716), Niqifori (1718-1725), Kozmai
(1727-1734), Metodi (1736- 1751), Joasafi (1725-1759), Efthimi i dytë (1761-1763), Partheni (17631765), Joasafi përsëri (1765-1767), Ioaniqi (1768-1769), Gjerasimi (1769-1772), Joasafi (1772),
Meleti (1800), Joasafi (1802), Anthimi (1855), Vasili (1900), Kaliniku (1909), Ioaqimi (1911), 19111923 pa Mitropolit, Kristofor Kisi (1923), Agathangjel Çamçe (1929), Visarion Xhuvani (1941), Kirilli
(1949), Ignat Trianti 24 qershor 1992 u bë zgjedhja dhe më 18 korrik 1998 u bë fronëzimi. Maksim
Çuko, Qytetërimi dhe krishterimi në Myzeqe, Tekno Peper, Tiranë 2004, faqe 42.
90
-Arjan Kaja, Xovani Shyti, Berati, gur i rëndë në historinë e qytetërimit shqiptar, Tema, 26 dhjetor
2007, faqe 12-13.
91
-Th. Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, fq. 240.
92
-S. Anamali, Bazilika e Ballshit, Iliria, Nr. 7-8, 1977-1978, fq. 301-306.
93
-K. Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, fq. 97.
94
-Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 82, fq. 79.
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Klementi ndërtoi disa kisha në Gllavenicë95. Vetvetiu na lind pyetja se ku i ndërtoi
Klementi kishat dhe ku gjendeshin vendet për pushim, që car Borisi ia dhuroi
shenjtit? Në vitin 1970 kur po ndërtohej Rafineria e Ballshit u gërmua një sipërfaqe
shumë e madhe dhe nuk u gjetën rrënoja kishash, ose gjurmë të ndonjë muri rrethues.
Të vetmet gjurmë ndërtimesh qenë rrënojat e manastirit të Shën Mërisë në Ballsh.
Luftërat e zhvilluara në shekuj sollën ndryshimin e juridiksionit të episkopatave.

95

-Gllavenica përmendet në zbarkimin e parë të normanëve në bregdetin shqiptar në fundin e shek. IX.
Gjatë fushatës së dytë të normanëve në vitet 1107-1108, në Gllavenicë u vra fisniku norman Robert de
Monteforte. Ndonëse mbante titullin dukë, ai u varros me shpejtësi dhe mbi varrin e tij u vendos
shtylla e gurit mbi të cilën ishte gdhendur kthimi i mbretit Boris në krishtërim. Duke mos njohur
greqishten gurgdhendësi shkruajti në pjesën e mbetur të shtyllës 14 vargje në gjuhën latine. +Hic est
subpositus de Forti Mon(t) e Robert(us) Corpore formosus prob(us) armis vir generos(us) Subduce
Normanni Cuntis quoq inventutis dives floreret in anni(s) Deseruit mundun D(omi)niq(ue petendo
sepulcr(um) Hic obiit Ph(o)eb(o) (i)a(m) sub Libra quat(er) ort(o) Det Roberto tib(i) (S)ua gandia rex
para(disi). “+Këtu është varrosur Robert de Forti Monte. I hirshëm në trup, trim në armë, burrë bujar
nënkomandant i normanëve. Që në krye edhe mbi të gjithë englezët Angli(s) duke qenë në moshë më
të bukur të rinisë e braktisi botën duke kërkuar varrin e zotërisë. Këtu vdiq i ri kur dielli lindi për të
katërtën herë në hyllësinë e librës. Të dhëntë o Robert. Mbreti i paradisit gëzimet e veta”. Shtylla e
gurit shërbeu si epiraf varri për kalorësin norman. Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë
1998, nr. 83, fq. 80.
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KREU I PARË
MITROPOLIA E DURRËSIT NË VARËSINË
E VIKARIATIT ROMAK TË SELANIKUT
(nga vitet apostolike deri në vitin 731)
Krishterimi në Iliri i ka fillimet nga vitet apostolike, d.m.th që në shekullin e
parë pas Krishtit. Apostull Pavli gjatë udhëtimeve të tij misionare ka predikuar
krishterimin në Iliri. (Fig.1) Në letrën drejtuar Romakëve (15;19) apostull Pavli ka
shkruar: Από Ιερουσαλήμ καί κύκλω μέχρι Ιλλυρικού πεπληρωκέναι τό ευαγγέλιον τού
Χριστού96. “Nga Jerusalemi deri në Iliri kam kryer shërbimin e Krishtit”97. Duke
ndjekur Udhën Egnatia apostulli i kombeve mendohet të ketë shkuar deri në Durrës98.
Shumë studiues mbështesin tezën se apostull Pavli (Fig.2) ka predikuar krishterimin
në brendësi të Ilirisë. Pararendësi ka qenë Jeronimi99, i cili në letrën e tij nr. 589
96

-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 437.
-Studiuesi Sherif Delvina në artikullin “Si u përhap krishterimi në Iliri” të botuar në gazetën “Tema”,
më 11 shtator 2004, faqe 9 shkruan: teksti në gjuhën greke ka fjalën “μέχρι”, që do të thotë deri në
Ilirikum. Nga kjo nuk del qartë nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të Ilirisë, apo ka shkuar
vetëm deri në kufi? Gjithashtu edhe Faik Konica në artikullin “Krishtërimi dhe myslimanizmi i
Shqipërisë”, botuar te “Tirana Observer”, më 6 maj 2008, faqe 9, ndonëse e pranon faktin që
krishterimi në Shqipëri është predikuar në shekullin e parë pas Krishtit, megjithatë është i mendimit se
nëse apostull Pavli ka depërtuar në brendësi të Ilirisë, apo ka shkuar vetëm deri në kufi është një
çështje që mbetet për ta diskutuar. Sipas gjuhëtarit Thana Gjika specialistët e greqishtes së vjetër
ndahen në dy grupe. Disa mendojnë se parafjala “μέχρι”, që do të thotë deri e ka kuptimin deri në një
vend, por pa hyrë brenda, ndërsa disa të tjerë mendojnë se parafjala “μέχρι” që do të thotë deri e ka
kuptimin e hyrjes brenda në atë vend. Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur,
Tiranë 2007, faqe 151; Ιωαννου Παναγοπουλου, Εισαγωγη στην Καινη Διαθηκη, Αθηνα 1993, σελ.
202.
98
-Sipas studiuesit Thanas Gjika, apostull Pavli bashkë me dishepujt e tij, Apollon, Timoteun,
Aristakun, Sekundin, Sopatrin, Sostenin etj., shkoi prej Selanikut në Berea në anën perëndimore të
Provincës së Maqedonisë dhe u fut në krahinën e jugut të Provincës së Ilirikut. Gjatë korrikut të vitit
56, ai predikoi në Durrës, ku krijoi kishën e krishterë. Në muajt tetor-nëntor të vitit 56 apostull Pavli ka
predikuar në Nikopojë. Në momentin që u largua nga Durrësi për në Nikopojë, ai la në Durrës Apollon
dhe Sostenin. Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 437; Zef
Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në Shqipërinë e
mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor
1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 39.
99
-Jeronimi (331-420) ka lindur në vitin 331, në Stridon të Dalmacisë nga prindër të krishterë. Studimet
për retorikë, filologji dhe filozofi greke dhe latine i kreu në Romë. Në vitin 356 u pagëzua nga papa
Liberi (352-361). Vite më vonë filloi të merrej me studime teologjike. Në vitin 373 udhëtoi duke
kaluar nga Greqia dhe Azia e Vogël për në Antioki të Sirisë ku mësoi interpretimin e shkrimit. Pasi u
shërua nga një sëmundje e rëndë mësoi hebraishten, ndërsa paralelisht punonte për të jetuar. Në vitin
377 u dorëzua pa dëshirën e tij presviter dhe shërbeu në Antioki. Ai preferoi të bënte jetë asketike. Në
vitin 380 shkoi në Kostandinopojë për të mësuar pranë Grigor Teologut. Për shkak të problemeve
kishtare më 382 shkoi në Romë. Jeronimi udhëhoqi shpirtërisht një shoqëri virgjëreshat fisnike, të cilat
dëgjonin me zell këshillat e tij. Prej tyre mund të përmendim Aselën, Markelën, Pavlën, Eustikian etj.
Në këtë kohë duke parë aftësitë e tij, Papa Damasi e caktoi të përkthente Shkrimin e Shenjtë në gjuhën
97

27

drejtuar Marcelit, ka pohuar që apostull Pavli100 ka predikuar krishterimin në Iliri.
Duke vijuar me Farlatin101, Fan Nolin102, Kristo Frashërin103, Dhimitër Bedulin104,
Shaban Sinanin105, Luan Ramën106, Ilirjan Gjikën107 etj108.
Te Ungjilli sipas Llukës (10, 1) tregohet se Krishti kishte 70 dishepuj: “Pastaj
Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij në çdo qytet dhe vend
ku Ai do të shkonte”. Një prej 70 dishepujve të Krishtit ishte edhe Qesari, (Fig.3) të
cilin apostull Pavli e vendosi si episkop të parë të Durrësit. Qesari ishte hebre me
origjinë nga Aleksandria, pra nga hebrenjtë e diasporës. Ai më parë quhej Apollo
(Απολλώς) dhe pas pagëzimit mori emrin Qesar (Καίσαρος). Në fillim e gjejmë duke

latine. Në vitin 384, priftërinjtë e Romës e akuzojnë duke shpifur për të. Kështu Jeronimi la Romën
dhe u vendos në Betlehem të Palestinës ku krijoi dy manastire. Manastirin e burrave e drejtonte vetë,
ndërsa atë të grave ia besoi patricias romake Paolës. Jeronimi fjeti më 30 shtator të vitit 420, në
moshën 90-vjeçare. Shkrimet: a) Përkthimet. 1) Itala, i cili është përkthimi i Shkrimit të Shenjtë në
gjuhën latine. Përkthimi i tij do të bëhej më vonë versioni zyrtar i Kishës Latine. 2) Nga hebraishtja ka
përkthyer Vulgatën, të cilën e shkroi në Betlehem, ndërmjet viteve 391-404. 3) Nga Origjeni ka
përkthyer 14 biseda mbi Jeremian dhe 14 biseda mbi Ezekelin. Këto i ka shkruar në Betlehem në vitin
381. Ka përkthyer 39 biseda mbi Llukën, 2 për Kantikun e Kantikëve dhe 8 biseda për Isaian. Këto i
shkroi në Romë ndërmjet viteve 385-387. Αγίου Γερώνιμου, Περί Παρθενιάς, (επιστολή 22 προς
Ευστοχίαν), μετάφρασης ο Νικοπόλεως Μελέτιος, Πρέβεζα 1994.
100
-Në letrën nr. 589 Jeronimi ka shkruar: In omnibus locis versabatur (Jesus); cum Thoma in India,
cum Petro Romae, cum Paulo in Illyrico, cum Tito in Creta, cum Andrea in Achaia.
101
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963. Daniele Farlati, Illyrici Sacri, tomus seprimus, Venetiis,
MDCCCXVII, faqe 335-342.
102
-Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 341.
103
-Kristo Frashëri, Etnogjeneza e shqiptarëve, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2013, faqe
209-210; Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, Instituti i
Historisë i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, nr. 1-2, Tiranë 2000, faqe 5-6; Kristo
Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12.
104
-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Shit, Tiranë, 1992, faqe 6; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit,
Tiranë 2006, faqe 39; Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998, faqe
86.
105
-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta LMG, Tiranë 2004, faqe 9.
106
-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Tirana Observer, 21 gusht 2008, faqe 10; Luan Rama,
Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.
107
-Ilirjan Gjika, A ka kaluar Shën Pali në Iliri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina 5; Ilirjan
Gjika, Këtej kaloi fjala e shenjtë, Standard, 1 dhjetor 2011, faqe 16-17; Ilirjan Gjika, Shën Pali dhe një
tezë e rrëzuar, Standard, 29 dhjetor 2011, faqe 17.
108
-Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 146; Andrea
Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 8; Melsi Labi, Andrea Llukani,
Historia e Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 160; Andrea Llukani, Shën Pali dhe udhëtimet
misionare, Standard, 16 janar 2012, faqe 17; Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 9;
Zef Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në
Shqipërinë e mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19
nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 37.
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predikuar109 krishterimin në Efes (Veprat e Apostujve 18, 24). Apollo fliste dhe
mësonte me saktësi gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e Joanit. Kur e dëgjuan
Akuila dhe Prishila, e morën me vete dhe ia shtjelluan më saktë udhën e Perëndisë
(Veprat e Apostujve 18, 26). Në Efes, Apollo u njoh me apostull Pavlin dhe u bë
bashkëpunëtor i tij110. Μë pas e gjejmë duke predikuar në Korint111 (Veprat e
Apostujve 19, 1). Në gjirin e të krishterëve të Korintit kishte përçarje, qenë krijuar
disa parti, njera prej të cilave mbështeste Apollon112. Fama e tij ishte shumë e madhe
saqë konkuronte edhe vetë Pavlin113 (I Korintasve 1,12). Emrin e tij e hasim edhe në
(Letrën drejtuar Titit 3, 13): Ζηναν τον νομικον και Απολλων σπουδαιως προπεμψον,
ινα μηδεν αθτοις λειπη114. “Juristin Zina dhe Apolloin përcilli me kujdes, që të mos u
mungojë atyre asgjë”. Mendohet se apostull Pavli i ka nisur me mision në Kretë,
Zinën dhe Apolloin që t’i dorëzonin letrën Titit. Ky i fundit pasi të merrte letrën duhet
ti përcillte me kujdes, duke i furnizuar me ushqimet e nevojshme që duheshin për
udhë115. Apollo, fillimisht ka qenë peshkop i Korintit dhe pas grindjes që plasi atje u
dërgua në Kretë dhe kur u qetësua situata u kthye përsëri në Korint. Në Kodikun Nr.
423, që gjendet në bibliotekën e Jeruzalemit, Qesari përmendet si episkop i parë i
bashkësisë së krishterë të Durrësit116.
Në letrën drejtuar korintasve apostull Pavli ka shkruar: Παυλος κλητος
αποστολος Χριστου Ιησου δια θεληματος θεου και Σωσθενης ο αδελφος117. “Pavli, i
thirrur apostull i Jisu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllai Sosten”
109

-Ιουδεος δε τις Απολλο ονοματι Αλεξανδευς τω γενει ανηρ λογιος, κατηντησεν εις Εφεσον, δυνατος ων
εν ταις γραφαις. “Por një jude, me emër Apollo, lindur në Aleksandri, njeri orator dhe njohës i
Shkrimit, arriti në Efes”. Veprat e Apostujve 18, 24.
110
-Aktiviteti misionar i apostull Pavlit në Efes zgjati prej shtatorit të vitit 52 deri në fund të majit të
vitit 55. Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007, faqe 436; Γεωργιος
Γαλιτης, Ερμηνεια Καινης Διαθηκης, Η προς Τιτον επιστολη του Αποστολου Παυλου, Αθηνα 1992, σελ.
369.
111
-Εγενετο δε τω τον Απολλο ειναι εν κορινθω Παυλον διελθοντα τα ανωτερικα μερη κατελθειν ει
Εφεσον..... “Dhe ndërsa Apollo ishte ende në Korint, Pavli, mbasi shkoi në vendet më të larta, arriti në
Efes…”. Veprat e Apostujve 19, 1.
112
-Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, nr. 1-2, Akademia e
Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 2000, faqe 9; Kristo Frashëri,
Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12.
113
-Λεγω δε τουτο οτι εκαστος υμων λεγει εγω μεν ειμι Παυλου, εγω δε Απολλο, εγω δε Κηφα, εγω δε
Χριστου. “Dhe dua të them këtë, që secili nga ju thotë: “Unë jam i Pavlit”, “unë i Apollit”, “unë i
Kefës” dhe “unë i Krishtit”. Letra I drejtuar Korintasve 1,12.
114
-Γεωργιος Γαλιτης, Ερμηνεια Καινης Διαθηκης, Η προς Τιτον επιστολη του Αποστολου Παυλου,
Αθηνα 1992, σελ. 367.
115
-Andrea Llukani, Dikush duhet të ndreqë atë që është prishur. Komenti i letrës së Pavlit drejtuar
Titit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2001, faqe 27; Ιωαννου Παναγοπουλου, Εισαγωγη στην Καινη Διαθηκη,
Αθηνα 1993, σελ. 314.
116
-Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα,
1868, σελ. 146; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 6; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe
komunikimit, Tiranë 2006, faqe 39; Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme,
Ngjallja, qershor 2008, faqe 5.
117
-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, page 441.
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(Letra I drejtuar Korintasve 1, 1). Sipas sinaksarëve të ndryshëm Sosteni ishte me
origjinë nga Dyrrahu i Ilirisë dhe bënte pjesë në rrethin e 70 dishepujve të Krishtit118.
Në traditën ortodokse kujtimin e Sostenit e kremtojmë në të njejtën ditë me Qesarin,
pra më 8 dhjetor. Fakti që nëpër kalendarët ortodoksë Sosteni kremtohet bashkë me
Qesarin na shtyn të mendojmë se ka qenë një nga të dërguarit e Pavlit në Durrës.
Emrin e Qesarit e hasim edhe diku tjetër tek letra drejtuar Filipianëve (4, 22): “Gjithë
shenjtët, por sidomos ata të shtëpisë së Qesarit”. Me shprehjen (οί εκ τής Καίσαρος
οίκιας) ata të shtëpisë së Qesarit nënkuptojmë bashkësinë e krishterë të Durrësit, e
cila në vitet 58 pas Krishtit ka pasur rreth 70 familje të krishtera. Këtë fakt na e jep
Farlati tek Illyrikum Sacrum119. Qesari më vonë u fronëzua episkop i Koronës në
Peloponez.
Sipas burimeve agjiografike në vitin 98, peshkop i Durrësit ka qenë Shën
Asti. (Fig.4) Gjatë përndjekjes së shpallur kundër të krishterëve nga perandori Trajan
(98-117), Shën Asti u martirizua prej qeveritarit të atëhershëm të Durrësit Agrikola.
Një ditë të nxehtë korriku të vitit 98, Shën Astin e zhveshën lakuriq duke i lyer trupin
me mjaltë dhe e varën në një pemë, ku dorëzoi shpirtin tek Perëndia i pickuar nga
bletët edhe grerat120. Nuk dihet me saktësi se ku është bërë martirizimi, i cili
118

-Përveç dymbëdhjetë apostujve, Krishti zgjodhi edhe shtatëdhjetë të tjerë dhe i dërgoi dy e nga dy
nëpër vende të ndryshme. Shtatëdhjetë apostujt kanë qenë: Jakobi, vëllai i Krishtit, peshkopi i parë i
Jeruzalemit, Simoni, vëllai i Jakobit dhe peshkopi i dytë i Jeruzalemit, Jakobi, vëllai i Mate ungjillorit,
Dëshmori i parë Stefani, Agavi apostull dhe profeti Juda i Jakobit. Peshkopët: Barnaba, Prokori nga
Qipro, Nikanori nga Nikomedia, Simoni dhe Timoni, Epeneti nga Bostroni, Luka nga Kartagjena e
Afrikës së Veriut, Aristarku nga Laodicea e Sirisë, Zinoni nga Zina e Apamisë, Aristovuli nga
Diospoli, Apeli nga Bretania, Narçisi nga Smirni i Azisë së Vogël, Rufi nga Athina e Greqisë, Asigriti
nga Thiva e Greqisë, Flegoni nga Irkania, Ermis nga Maratona e Greqisë, Patrova nga Dalmacia e
Serbisë, Ermai nga Potiolusi, Linoi nga Filipupoli i Bullgarisë, Gaji nga Roma, Filologu nga Efesi i
Azisë së Vogël, Luçios nga Sinupoli, Jasoni, Sila dhe Irodioni nga Laodicea, Sila nga Tarso i Azisë së
Vogël, Siluani nga Korinthi i Greqisë, Androniku nga Selaniku i Greqisë, Kriski nga Panonia, Amblia
nga Kalqedonia, Urbani nga Odiso e Rusisë, Varsava nga Maqedonia, Staqi nga Iraklia e Thrakës,
Erasi nga Bizanti, Kuarti nga Paneada, Sosipatri dhe Terenti nga Virito e Libanit, Apoli nga Ikonia e
Azisë së Vogël, Epafroditi (ose Epafrasi) nga Qezareja, Qesari nga Andriaki, Sosteni nga Dyrrahu
(Durrësi) i Ilirisë, Tikiku nga Kolofonia, Marku nga Vivliupoli, Marku ungjillori, Justi nga
Aleksandria, Artemoni nga Eleftherupoli, Klimi nga Listra e Azisë së Vogël, Onisifori nga Sardenja e
Italisë, Tikiku nga Koroni i Greqisë, Karpos nga Kalqedonia, Evodi nga Veria e Greqisë, Fortunati,
Akajo, Stefana dhe Filimoni nga Antiokia e Sirisë, Anania nga Gaza, i cili pagëzoi apostull Pavlin,
Filipi nga Damasku, i cili pagëzoi administratorin e mbretëreshës, Kandaki nga Etiopia, Josifi dhe ata
që u martirizuan bashkë me apostull Pavlin: Olimbia, Irodioni, Aristarku, Pudi dhe Trofimi (Lluka 10,
1-17). Atë Justini, Mbledhja e 70-Apostujve, Ngjallja, janar 2002, faqe 9.
119
-Daniele Farlati, Illyrici Sacri, tomus seprimus, Venetiis, MDCCCXVII, faqe 335-342.
120
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 103-104; Anthony Bryer, Kultet e tre shenjtorëve
martirë në Shqipëri, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishatre në Shqipëri, botim i K.O.A.Sh-it,
Tiranë 2003, faqe 53-54; Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 341; Dhimitër Beduli, Kisha
Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 6;
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 39; Andrea
Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 12-13; Andrea Llukani,
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 34-35; Andrea Llukani, Sinaksari i madh,
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 207-208; Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici,
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padyshim ka qenë publik121. Lipsanin e tij e morën të krishterët dhe e varrosën. Më
vonë mbi varrin e tij u ngrit një kishë e madhe katedrale dhe Asti u shpall Shenjti
mbrojtës i qytetit të Durrësit. Kisha Ortodokse Shqiptare e përkujton Shën Astin më 6
korrik. Himnografi Josif dhe më vonë ish mitropoliti i Durrësit Jakov, hartuan një
shërbesë kishtare për Shën Astin122.
Në ditën e martirizimit të Shën Astit, kishin ardhur nga Italia me një anije
edhe shtatë të krishterë. Ata qenë larguar nga vendi i tyre për t’i shpëtuar përndjekjes
ndaj të krishterëve që kishte filluar perandori Trajan. Kur panë qëndrimin burrëror të
Astit, deklaruan haptazi që ishin të krishterë. Atëherë Agrikola urdhëroi që të
mbyteshin në det. Emrat e tyre qenë Peregrini, Lukjani, Pompeu, Heziku, Papia,
Staurnini dhe Germani. Të shtatë i mbytën në detin Adriatik, duke marrë kurorën e
martirit123.
Në vitin 107 në Durrës ka kaluar Ignati i Antiokisë124, i cili u ka dhënë zemër
të krishterëve. Gjatë përndjekjeve të Trajanit, Ignatin e kapin dhe e dërgojnë në
Antioki. Prej andej nëpërmjet liqenit të Selevkisë duke udhëtuar me anije arriti në
brigjet e Kilikisë, në vijim ndoqi rrugën tokësore nëpërmjet Azisë së Vogël dhe shkoi
në qytetin e Filadelfias ku pushoi pak. Më pas në Smirni dhe Troadha ku e shoqëronte
dhjaku Vuros, e prej aty në Neapoli, që i përket Kavallës së sotme. Nga Neapoli
nëpërmjet Maqedonisë kalon Udhën Egnatia ku mbërriti në Iliri. Nga porti i Durrësit
me linjë detare vajti në Brindizi dhe që andej duke marshuar më këmbë e shpunë në
Romë ku u martirizua125 rreth vitit 107.

Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21; Nikollë Loka, Gjet Kola, Iliria Biblike, shenjtorët iliroshqiptarë nga Konstandini i Madh te Nënë Tereza, Geer, Tiranë 2005, faqe 52; Robert Elsie Olzheim,
Shenjtorët e krishterë të Shqipërisë, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 72.
121
-Moikom Zeqo, Kulti i Shën Astit, Gazeta Shqiptare, 26 prill 2001, faqe 12.
122
-Ιακώβου Μοσχονησίου, Ασματίκη Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αστίου, Επισκόπου
Δυρραχίου, Εν Κωνσταντινούπολη 1918; Jakov Moskonisiou, Shërbesë e kënduar e shenjtit
hieromartir të lavdëruar Astit, Episkopit të Durrësit, Kostandinopojë 1918.
123
-Mitropoliti i Korçës Joani, Shenjtorët iliro-shqiptarë, (Dispensë), Tiranë 1996, faqe 74; Kristo
Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, nr. 1-2, Akademia e Shkencave
e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 2000, faqe 14; Kristo Frashëri, Fillimet e
krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12; -Nikollë Loka, Gjet Kola, Iliria
Biblike, shenjtorët iliro-shqiptarë nga Konstandini i Madh te Nënë Tereza, Geer, Tiranë 2005, faqe 52;
Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë të Shqipërisë, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 72.
124
-Ignati i Antiokisë ishte i dyti sipas radhës Episkop i Antiokisë rreth viteve 70-107. Ai quhej
Hyjmbajtësi (Θεοφόρος), sepse kur ishte fëmijë Krishti e solli si shembull: “Jesui, pasi thirri një fëmijë
të vogël pranë vetes, e vuri në mes tyre dhe tha: -Nëse nuk ktheheni dhe të bëheni si fëmijët e vegjël, ju
nuk do të hyni në Mbretërinë e Qiejve. Κushdo që pranon një fëmijë të vogël si ky në emërin tim, më
pranon mua” (Matheu 18, 2-5). Ignati ishte nxënës ungjillor Joanit së bashku me Polikarpin, i cili u bë
episkop i Smirnës. Ai u dorëzua episkop i Antiokisë dhe udhëhoqi grigjën gjatë viteve 68-70.
Sinassario vita di Santi, dal calendario liturgico di Grottaferrata, traduzione a cura di P. Basilio
Intrieri, Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata, 2004, pagina 97-98; Κωνσταντινου Μ.
Φουσκα, Θεματα Πατρολογιας, Εκδοσεις Συμμετρια, Αθηνα 1994, σελ. 33-34; Andrea Llukani,
Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 361-362; Andrea Llukani, Patrologjia, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2007, faqe 11.
125
-Edvin E. Jacques, Shqiptarët, vëllimi I, Kartë e Pendë, Stamboll, Tiranë 1995, faqe 212.
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VIA EGNATIA, QË FILLONTE NGA DURRËSI
DHE TË SHPINTE NË KOSTANDINOPOJË
Përhapja e shpejtë e krishterimit në atë kohë favorizohej nga prania e të
njejtave rregullave ligjore që ekzistonin në gjithë perandorinë romake si dhe nga
ekzistenca e rrugëve, të cilat lidhnin Romën me provincat më të largëta. Gjithashtu
edhe Via Egnatia, (Fig.5) e cila fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Selanikut të
shpinte në Kostandinopojë, luajti rol vendimtar për përhapjen e shpejtë të krishterimit
në trevat e Ilirisë. Via Egnatia fillonte nga Durrësi dhe nëpërmjet Ohrit e Selanikut të
shpinte në Kostandinopojë. Ajo ka qenë nëntë metra e gjerë dhe me një gjatësi rreth
861 km, duke qenë e përshtatshme për lëvizjen e udhëtarëve dhe të karvaneve. Udha
Egnatia niste nga Durrësi e Apolonia, më pas këto dy degë janë bashkuar diku afër
Elbasanit për të vazhduar nëpërmjet Ohrit e Manastirit dhe përfundonte në Selanik.
Në shekullin IV pas Krishtit, Udha Egnatia u zgjat deri në Kostandinopojë dhe ishte
vazhdimi i rrugës së vjetër romake Via Apia126. Për nga rëndësia strategjike Udha
Egnatia bashkonte Perëndimin me Lindjen. Via Egnatia është ndërtuar për të
lehtësuar qarkullimin e lirë të njerëzve si dhe për të realizuar lidhjen e Romës me
provincat më të largëta.
Kjo udhë e ka marrë emrin nga ndërtuesi i saj, prokonsulli Cnaeus Egnatius, i
biri i Caius. Emri i tij gjendet në dy mbishkrime, që janë në muzeun e Selanikut. Sami
Frashëri kur flet për viset shqiptare në volumin II të enciklopedisë Kamus Al-Alam127
emërtimin Udha Egnatia e ka lidhur me përcaktimin e bërë prej vetë shqiptarëve. Kjo
udhë përshkon nga perëndimi në lindje trojet shqiptare dhe fjala “Egnatia” është
mbiemri i shqipes (e gjatë), që latinët e shndërruan në trajtën Via Egnatia. Në gjuhët
latine dhe greke pjesa e emërtimit Egnatia nuk është e motivueshme kuptimisht dhe
kjo vjen se ata këtë emërtim e kanë huazuar prej shqipes “Udha e gjatë” duke e dhënë
në gjuhën e tyre “Udha (Via) Egnatia”128. Këtë rrugë grekët e quanin βασιλικη οδοσ,
serbët carev put, shqiptarët udha e mbretit129.
Sipas studiuesit Moikom Zeqo Durrësi ishte porta nistore e Udhës Egnatia.
Gërmimet arkeologjike në Durrës kanë zbuluar një hark të madh qendror dhe dy
harqe të tjerë simetrikë anash tij. Kjo është gjurma e "Portës së Artë" të Udhës
Egnatia. Harku i madh shërbente për kalimin e qerreve, ndërsa dy harqet anash tij
126

-Via Apia u ndërtua në vitin 312 para Krishtit nga Apud Klaudi. Ajo fillonte nga Roma dhe zbriste
poshtë drejt Brindisit për tu hedhur matanë Adriatikut në Durrës, nga ku fillonte Via Egnatia.
127
-Kamus al-a’lami është një enciklopedi historike-gjeografike e shkruar gjatë viteve 1889-1898. Kjo
vepër është enciklopedia e parë në gjuhën turke. Për hartimin e saj Sami Frashëri kishte hulumtuar për
11 vjet nëpër biblioteka të ndryshme, duke shkundur librat e lënë në pluhur dhe të ngrënë nga krimbat.
“Kamus al-a’lami” është shkruar në gjuhën turke dhe përbëhet nga gjashtë vëllime, të cilat kanë
gjithsej 4830 faqe. Enciklopedia përmban artikuj gjeografikë e historikë për Evropën, Ballkanin,
Turqinë, Arabinë etj. Në të flitet për qytetet, detet, liqenet, malet, si edhe popujt e këtyre vendeve. Në
vepër bëhet fjalë për perandori, mbretëri, dinasti, personalitete të ndryshme, si sulltanë, vezirë, papë,
imamë, historianë, gjeografë, mjekë, filozofë etj.
128
-Sami Frashëri, Viset shqiptare në Kamus Al-Alam, Logos A, Shkup 2004, faqe 71.
129
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 44.
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shërbenin për kalimin e këmbësorëve. "Porta e Artë" e Durrësit pasohet nga "Porta e
Artë" e Skampës në Elbasan, të cilës i kanë mbetur vetëm gjurmët e themeleve,
ndërsa në Selanik "Porta e Artë" është ruajtur në gjendje të mirë. Një tjetër "Portë e
Artë" gjendet në Kostandinopojë. Si konkluzion përfundimtar mund të themi se Udha
Egnatia përshkohej nga katër "Porta të Arta", dy prej të cilave gjenden në Shqipëri.
Ky fakt vërteton se Shqipëria ka qenë mitra ndërtimore e Udhës Egnatia130.
Dega kryesore e Udhës Egnatia kalonte pak a shumë në drejtimin e rrugës së
sotme automobilistike. Stacioni i parë ishte Clodiana, i identifikuar me Peqinin e
sotëm. Stacioni i dytë ka qenë Ad Quintum, që përkon me kompleksin e nimfeut
romak në Bradashesh. Udha vijonte drejt Scampis (Elbasanit), në anën veriore të
rrugës së sotme automobilistike dhe përputhej me të në stacionin Treieceto diku pranë
Mirakës. Pasi kalonte nëpër ngushticat e Shkumbinit udha ngjitej në shpatin e malit të
Polisit për të dalë në qafën e Gajorit, që përkon me stacionin Ad Dianam ose
Grandavia. Gjurmët e udhës zbresin në Qukës ku gjendej stacioni Tres Tabernas apo
In Candabia. Në vijim ngjitej drejt Pishkashit dhe Rrajcës në stacionin Pons Servili
për të dalë në Qafën e Thanës, ku gjendej stacioni Clavdanon. Më tej udha vazhdonte
për në Lyhnid131.
Trasetë kryesore të Udhës Egnatia
1-Traseja Durrës-Qafthanë. Trakte të shkëputura të Udhës Egnatia janë gjetur
në zonën ndërmjet Qerretit dhe Kavajës. Traseja është rreth gjashtë metra e gjerë. Ajo
përbëhet nga plloça guri mesatare dhe të mëdha. Në dy anët e rrugës ka bordura.
Trakte të Udhës Egnatia gjejmë në lindje të Kavajës, në Kryeluzaj, në Fatishtë, në
lindje të Peqinit si dhe në Bradashesh. Gjurmët e rrugës shfaqen në lindje të Elbasanit
në fshatin Mirakë.
2-Traseja Rrogozhinë-Elbasan. Nga qendra e qytetit të Rrogozhinës Udha
Egnatia ka kaluar nëpër trasenë e rrugës së sotme automobilistike deri në afërsi të
Peqinit. Udha Egnatia ka kapërcyer përroin e Rrogozhinës afërsisht 10 metra në anëv
veriore të urës së sotme. Në vijim nëpërmjet urave të vogla prej guri ka kaluar
përrenjtë e Sineballajt dhe Rushtës për të mbërritur në Peqin. Pranë xhamisë së sotme
të Peqinit udha vijonte drejt veriut, rrëzë kodrave duke kapërcyer linjën hekurudhore
drejt fshatit Fatishtë. Ndërmjet urës së Fatishtës dhe varrezave të fshatit gjendet një
trakt i kalldrëmit me gjerësi rreth 3,4 metra. Trakti i kalldrëmit është i ndërtuar me
gurë lumi. Kurrizi i udhës si dhe kufizimet anësore janë ndërtuar me gurë më të
mëdhenj se të tjerët. Më tej udha vijonte drejt përroit të Listricës, për të vazhduar në
anën jugore të rrugës së sotme automobilistike. Via Egnatia depërtonte në fushën e
Lazarenit diku pranë fshatit Lolaj. Duke kapërcyer përroin e Pajovës kalonte nëpër
grykën e Bishqemit. Në perëndim të Bishqemit pasi kalonte Përroin e Zi udha kalonte
pranë lumit Shkumbin132.

130

-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009, faqe 166.
-Harta arkeologjike e Shqipërisë, nën drejtimin e Piere Cabanes, paraqitur nga Muzafer Korkuti,
Apollon Baçe, Neritan Ceka, Pegi, Tiranë 2008, faqe 223.
132
-Maria Brazia Amore, Lorenc Bejko, Ylli Cerova, Ilir Gjipali, Via Egnatia: rezultate të vitit 2003,
Candavia 1, Tiranë 2004, faqe 31-53.
131
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3-Traseja Apoloni-Shkumbin. Dega më e hershme e Udhës Egnatia ka qenë
ajo që niste nga Apolonia, për të vijuar drejt kodrave deri në Fier e në Marinëz, në
stacionin Stefanaphana. Më tej përshkonte fushën e Roskovecit dhe kalonte lumin
Apsos (Semanin) në Kuç. Sipas Tabula Peutingeriana ka pasur edhe një udhë tjetër, e
cila shkëputej nga Udha Egnatia pranë Qerretit. Në vijim udha gjarpëronte rrëzë
kodrave dhe kalonte Shkumbinin ndërmjet Halilajt dhe Bishtçukës.
4-Traseja Aulona-Scampis. Trakt i një udhe antike është zbuluar në veri të
Treportit, pikërisht aty ku fillina laguna e Nartës dhe vijon në brendësi të kënetës
para manastirit të Zvërnecit. Gjurmë traktesh të udhës janë gjetur në perëndim të
Akërnisë, për të vijuar në Poro, në Boçovë, Shënepremte, Sop dhe mbërrinte në
Pojan. Në qytetin antik të Apolonisë dega jugore e Via Egnatias fillon në fshatin
Shtyllas. Në vijim drejt kodrave të Kryegjatës për të zbritur në Radostinë e Vadhizë.
Duke ndjekur anën e kodrave në anën juglindore udha kalon nëpër fshatin Zhupan.
Prej këtej udha vijon në vijë të drejtë në drejtim të kodrave të fshatit Mbyet. Më pas
kapërcen përroin e Gjanicës dhe kthehet në anën lindore ndërmjet Frashërit dhe
Verbasit. Udha nëpërmjet Urës së Kuçit kalon Semanin dhe devijon në fundin e
kodrave të Roskovecit. Ky i fundit është cilësuar si stacioni i Stefanafanës. Udha
vijonte në drejtim të Novoselës, Jagodigës, Sukut, Goriçanit dhe Hinkës për të dalë
tek Ura e Kuçit. Më pas udha nëpërmjet pllajës së Dumresë del në Peqin133.
Urat përgjatë Udhës Egnatia
Midis atyre që njihen mund të theksojmë këto ura disa prej të cilave i përkasin
periudhës romake, ndërsa disa të tjera periudhës së antikitetit të vonë dhe mesjetës:
Ura e Topçiasit, Ura e Keçit, Ura e Kasharajt, Ura e Fatishtës, Ura e Çopanajt, Ura e
Haxhi Beqarit etj. Tre të parat janë ndërtuar gjatë periudhës romake dhe antikitetit të
vonë.
1-Ura më e ruajtur është ajo e Topçiasit, e cila gjendet pranë Elbasanit.
Gjatësia e urës arrinte deri në 450 metra. Ura përbëhej nga 15 pilastra të vendosura në
largësi rreth 10 metra nga njera-tjetra. Pilastrat kanë formë pesëkëndëshe të zgjatur
me majën e drejtuar kundër rrjedhës së lumit. Për ndërtimin e tyre janë përdorur
blloqe gurësh katërkëndorë, të cilët lidhen ndërmjet tyre me llaç si dhe me ganxha
hekuri të plumbosura134.
2-Ura e Fatishtës ruhet e plotë, por është e dëmtuar në pjesën e sipërme të saj.
Gjithashtu në anën lindore ka pësuar një çarje. Ura është rreth tre metra e gjerë.
Lartësia e qemerit prej guri kap lartësinë 0,56 metra. Qemeri është i ndërtuar me gurë
të gdhendur të lidhur me llaç. Fasolo mendon se ura është ndërtuar në periudhën
romake135. Mbi gjurmët e urës romake gjatë periudhës otomane është ndërtuar një
urë e re.
3-Ura e Çopanajt gjendet mbi përroin me të njejtin emër. Ajo ruhet në gjendje
të mirë duke u nisur nga fakti se rreth viteve 30-të të shekullit të kaluar mbi të është
ndërtuar një urë moderne, përmasat e së cilës janë rreth 3.17 metra. Ura është e
133

-Ilir Gjipali, Gjurmë të reja në Via Egnatia, Monumentet, nr. 1, Tiranë 2008, faqe 51-55.
-Harta arkeologjike e Shqipërisë, nën drejtimin e Piere Cabanes, paraqitur nga Muzafer Korkuti,
Apollon Baçe, Neritan Ceka, Pegi, Tiranë 2008, faqe 227.
135
-M. Fasolo, Via Egnatia, Roma 2003, faqe 148.
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ndërtuar me gurë të gdhendur në formë katërkëndëshe, të lidhur me llaç gëlqereje.
Qemeri i urës kap lartësinë 0,53 metra dhe është i ndërtuar me tulla romake të lidhura
me njera-tjetrën me llaç galqereje. Studiuesit mendojnë se ura është ndërtuar në fillim
të shek. II pas Krishtit, gjatë viteve të sundimit të perandorit Trajan136.
4-Ura e Haxhi Beqarit shërbente për të lidhur fshatin Mirakë me zonën e
Polisit. Ura i përket shek. II-III pas Krishtit. Qemerët e urës janë ndërtuar me tulla
rreth 70 cm të trasha, ndërsa muret e faqeve të dukshme të murit jugor janë realizuar
sipas teknikës opus incertum, e cila konsiston në një rresht gurësh të çrregullt dhe dy
rreshta tullash. Ura e Haxhi Beqarit është shkatërruar nga gotët në vitin 479.
5-Ura e Keçit gjendet në anën e djathtë të derdhjes së përroit të Gostimës në
lumin Shkumbin. Nga ura ruhen shtatë këmbë me bazë katërkëndëshe, të cialt e kanë
bërthamën të derdhur me gurë zalli të lidhur me llaç shamot. Konstruksioni i urës ka
qenë me katër qemerë, që kishin hapësira drite rreth 14 metra. Harqet e qemerëve janë
realizuar me tulla. Ura ka qenë e gjatë rreth 95 metra dhe daton në shek. II-III pas
Krishtit137.
6-Ura e Jagodinës. Në Jagodinë janë zbuluar mbetjet e një ure, e cila i përket
periudhës romake. Ura është e gjerë 4,5 metra dhe ka një hark me orientim verilindjejugperëndim. Këmba jugore e urës është e dëmtuar, ndërsa ajo veriore ruhet në
gjendje të mirë. Harku përbëhet nga 15 rreshta tullash të cilat janë lidhur me njeratjetrën me llaç gëlqereje. Pjesa tjetër e urës është e ndërtuar me gurë të punuar në
faqet e jashtme, ndërsa në brendësi është mbushur me gurë lumi të lidhur me llaç të
bollshëm. Pjesa e brendshme e harkut është suvatuar me një shtresë llaçi138.
Kërkimet arkeologjike për trasenë e Udhës Egnatia
Pararendësit e kërkimeve arkeologjike në trasenë e Udhës Egnatia kanë qenë
C. Praschniker dhe A. Schober, të cilët kanë përshkruar urën antike të Topçiasit139. C.
Praschniker ka ndjekur trasenë e degës jugore të Via Egnatias, e cila ishte ruajtur në
gjendje të mirë në fushën e Roskovecit. Në librin e tij Praschniker përmend këto
stacione: Apoloni-Stefanaphana-Aps-Marusio-Klodiana. Gjithashtu përmend urën e
Muriqanit, e cila i përket periudhës turke. Ai gjeti trakte të udhës ndërmjet Durrësit
dhe Kavajës. Kërkime në terren ka bërë edhe G. Veith në studimin e tij rreth betejës
të zhvilluar në Iliri ndërmjet Cezarit dhe Pompeut. Veith përmend Kuçin (Aps) si
vendin ku dy ushtritë janë rreshtuar në dy anët e lumit. Në vitet pas Luftës II Botërore
ishte J. Adam, i cili në studimin e tij ka përshkruar udhët antike të Shqipërisë140.
Adam duke u mbështetur në intineraret e periudhës së antikitetit trajton vetëm arterien
kryesore në luginën e Shkumbinit. Në vijim L. Vidman ka bërë një përshkrim të
136

-Maria Brazia Amore, Lorenc Bejko, Ylli Cerova, Ilir Gjipali, Via Egnatia: rezultate të vitit 2003,
Candavia 1, Tiranë 2004, faqe 33-34.
137
-Valter Shtylla, Lazër Papajani, Të dhëna teknike mbi rrugën e luginës së Shkumbinit në antikitet
dhe mesjetë, Monumentet, nr. 1, Tiranë 1990, faqe 61-62.
138
-Maria Brazia Amore, Lorenc Bejko, Ylli Cerova, Ilir Gjipali, Via Egnatia: rezultate të vitit 2003,
Candavia 1, Tiranë 2004, faqe 48.
139
-K. Prashniker. A. Shober, Kërkime Arkeologjike në Shqipëri dhe Mal të Zi, Tiranë 2003, faqe 5961.
140
-J. Adam, Rrugë dhe objekte arkeologjike në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 9-23.
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shkurtër arkeologjik dhe epigrafik rreth traktit të Udhës Egnatia nga Elbasani deri në
Përrenjas. H. Ceka ka bërë studime rreth degëzimit që lidhte Apoloninë me
Dyrrahun141. Në studimin e tij Ceka thekson ekzistencën e një arterie që lidhte
Apoloninë e Aulonën me Skampinin. Arteria kalonte nga Ura e Kuçit nëpërmjet
Dumresë dhe takohej me Udhën Egnatia në Skampin. Ceka përmend ekzistencën e
qytetit antik të Belshit në Dumre. Arkeologët N. Ceka dhe L. Papajani142 kanë
vëzhguar në terren traktin nga Elbasani në Qafëthanë, duke përshkruar urat dhe
stacionet e Udhës Egnatia në këtë segment. Ceka dhe Papajani udhën që përshkon
luginën e Shkumbinit në kohën antike e ndajnë në dy periudha: në periudhën
pararomake të njohur si rruga e Kandavisë dhe në periudhën e sundimit romak, të
njohur si Udha Egnatia. Sipas tyre në shekujt e parë të perandorisë Udha Egnatia ka
qenë një rrugë e konsoliduar plotësisht me trase, ura dhe stacione. Gjithashtu ata kanë
bërë gërmime arkeologjike në termet e nymfeut në stacionin Ad Quintunum në
perëndim të Elbasanit143. Vëzhgime rreth ndërtimeve gjatë luginës së Shkumbinit
kanë bërë V. Shtylla dhe L. Papajani144. Një pjesë e mirë prej tyre janë shfrytëzuar në
Tabula Imperi Romani, K-34145. Valter Shtylla në librin e tij mbi rrugët dhe ura e
vjetra në Shqipëri146 paraqet një panoramë të Udhës Egnatia në tre periudha kohore:
antike, romake si dhe të antikitetit të vonë dhe mesjetës, duke përmendur arteriet
kryesore dhe stacionet e saj. Në degën jugore Shtylla përmend udhën që fillonte nga
Apolonia, e cila kalonte në Mbrostar nëpër lumin Aps për në Divjakë, në vijim
takonte Genesis dhe merrte anën verilindore pranë lumit të Draçit ku takohej me
degëzimin e Egnatias që vinte nga Dyrrahu. Një dëgë tjetër që takohej me Udhën
Egnatia ka qenë ajo që nisej nga Apolonia, kalonte në Roskovec, në vijim në
Barbullinjë, në Rrogozhinë dhe përfundonte në Klodianë. Punimin më të plotë rreth
udhës Egnatia e ka bërë M. Fasolo147. Ky i fundit trajton kryesisht periudhën romake.
Objekt i kërkimeve të Fasolos kanë qenë arteriet dhe degëzimet jugore të Udhës
Egnatia. Fasolo e trajton kalimin e degëzimit jugor për tu lidhur me Udhën Egnatia në
Elbasan duke kaluar në pjesën veripërëndimore të pllajës së Dumresë. Në degëzimin
që kalon nga Ura e Kuçit drejt Shkumbinit thekson se rruga antike që vinte nga jugu,
pasi kalonte lumin Apsos në Kuç, kalonte nga manastiri i Bokës, Mali i Fierit dhe
nëpërmjet Barbullinjës shkonte në Çiflik. Prej aty një rrugë shkonte në Kadaraj, në
vijim në Konjat dhe Gramsh dhe shkonte në drejtim të Bashtovës në anën e majtë të
Shkumbinit. Kalimi nëpër Dumre të shpinte drejt Elbasanit duke kaluar nëpër
Kasharaj, Lekaj, Hysëgjokaj, Sopi i Kojdarës, Belsh, Shalës, Murriqan, Ura e
141

-Hasan Ceka, Dega jugore e rrugës Egnatia, Monumentet, nr. 1, Tiranë 1971, faqe 25-35.
-Neritan Ceka, Lazër Papajani, Rruga në luginën e Shkumbinit në kohën antike, Monumentet, nr. 1,
Tiranë 1971, faqe 43-59.
143
-Neritan Ceka, Lazër Papajani, Nymfeu dhe termet e stacionit Ad Quintum, Monumentet, nr. 4,
Tiranë 1972, faqe 29-57.
144
-Valter Shtylla, Lazër Papajani, Të dhëna teknike mbi rrugën e luginës së Shkumbinit në antikitet
dhe mesjetë, Monumentet, nr. 1, Tiranë 1990, faqe 57-73.
145
-Valter Shtylla, Zh. Vinçiç, Traseja e via Egnatias nëpër Shqipëri dhe Maqedoni, Monumentet,
Tiranë 1992-1999, faqe 51-84.
146
-Valter Shtylla, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, Tiranë 1998, faqe 9-26.
147
-M. Fasolo, La via Egnatia da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos, Roma 2003.
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Topçiasit. Në territorin ku kërkohet degëzimi i Udhës Egnatia është vetëm një qendër
antike qytetare, Gradishta e Belshit, e cila i ka fillesat që në prehistori.

PJESËMARRJA E EPISKOPËVE NË SINODE
Nga vitet apostolike deri në vitin 731 Mitropolia e Durrësit ka qenë në
varësinë e Vikariatit Romak të Selanikut. Mitropoliti i Selanikut kishte titullin
kryeepiskop dhe varej nga Kisha e Romës. Mitropolia e Durrësit në Sinodin III
Ekumenik të Efesit148 të vitit 431 u përfaqësua me Episkop Eukarin149. Në aktet me
pjesëmarrësit e Sinodit është shkruar: “Eukari i Durrësit dhe i Epirit të Ri”.
Mitropoliti i Durrësit, Eukari ka aprovuar letrën e Kirilit dërguar Nestorit. Në fjalën e
tij Eukari ndër të tjera ka thënë: “Letrën që shenjti e i dashuri i Zotit, Kryepeshkopi e
ati ynë Kirili ia shkroi Nestorit të përshpirtshëm, duke e shqyrtuar me peshimin e
drejtë të besimit së shpjeguar prej etërve tanë të shenjtë të mbledhur dikur në Nikea, e
quaj të drejtë, prandaj edhe unë kështu besoj dhe po në këtë mënyrë jam gati më Zotin
të jetoj e të vdes”. Në gjykimin që i bënë Nestorit etërit e Sinodit150, Eukari ka
nënshkruar: “Eukari, Mitropoliti i Durrësit, duke vendosur nënshkruaj”. Në seancën e
pestë të Sinodit151, Eukari ka nënshkruar dekretin kundra Joanit të Antiokisë dhe atyre
episkopëve, që qenë larguar nga Sinodi dhe së bashku patën dhënë dënimin e padrejtë
ndaj Kirilit të Aleksandrisë dhe Memonit të Efesit. Në akte Eukari ka nënshkruar:
“Eukari, Mitropoliti i Durrësit nënshkruaj”. Në seancën e gjashtë të Sinodit bashkë
me etërit e tjerë, Eukari ka nënshkruar kanonet, që u dekretuan: “Eukari, Mitropolit i
qytetit të Durrësit, nënshklruaj”. Në seancën e parë të Sinodit të Kalqedonisë, kur u
lexuan aktet e Sinodit Ekumenik të Efesit bashkë me etërit e tjerë të kishës përmendet
edhe emri i Eukarit: “Eukari nga Durrësi i Epirit të Ri”152.
148

-Sinodi III Ekumenik u mbajt në Efes, në vitin 431. Sinodi u thirr prej perandorit Teodosi II, nga
shkaku i herezisë së nestorianizmit. Themeluesi i kësaj herezie, Nestori, nuk e quante Shën Mërinë
Ηyjlindëse, por Κrishtlindëse. Sinodi III Ekumenik dekretoi 8 kanone. Gjithashtu dekretoi 12 anatemat
e Kirilit të Aleksandrisë ndaj Nestorit.
149
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 105; Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri,
Shek. VI-XVI, Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999,
Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 91.
150
-Hapja zyrtare u bë më 22 qershor të vitit 431, në kishën e Shën Marisë. Këshilli kryesoi punimet e
sinodit dhe në fillim qenë 60 episkopë. Në këtë mbledhje të sinodit, pa praninë e Nestorit, u lexua
Simboli i Nikeas, si dhe letra e Kirilit drejtuar Nestorit. Vendimet e Sinodit II Ekumenik u firmosën
nga 198 episkopë, mes tyre ishte edhe Eukari, Mitropoliti i Durrësit dhe i Epirit të Ri.
151
-Më 24 qershor të vitit 431, mbërriti Joani i Antiokisë me 54 episkopët sirianë. Përfaqësuesit e
Kirilit i informuan ata për dënimin e Nestorit dhe e ftuan Joanin të respektonte vendimet e Sinodit. Ky
i fundit mblodhi episkopët e tij dhe dënoi Kirilin. Gjithashtu dënuan edhe Memnonin e Efesit, i cili e
kishte penguar Nestorin të meshonte nëpër kishat e Efesit. Në këtë kohë Sinodi i Kirilit i ndërpreu
marrëdhëniet me grupin e kryesuar nga Joani. Të dy grupet rivale kërkuan nga perandori Teodos që të
deklaronte vendimet e sinodeve të tyre.
152
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 105.
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Mitropoliti i Durrësit, Luka ka marrë pjesë në Sinodin Banditesk të
Efesit , që u mbajt në vitin 449. Në sinod Mitropoliti i Durrësit, Luka ndër të tjera
tha: “Shumë i ndershmi presbiter e arkimandrit Eftiki me shkrime e me fjalë i tregoi
Sinodit të Shenjtë se ishte i drejtë më Krishtin dhe se dëshmon siç i ka hije fenë e
paraqitur si prej etërve të shenjtë, ashtu si edhe prej Sinodit Ekumenik të Nikesë154
dhe e përforcuar nga Sinodi i Efesit ashtu edhe prej episkopëve të shenjtë e të
lumnueshëm të mbledhur tashmë në të njejtin metropol. Të lartpërmendurit e
pranojnë shumë të ndershmin prezbiter e arkimandrit Eftikin në bashkimin e shenjtë
të prezbiterit dhe të primatit të manastirit”155. Bashkë me Lukën, ka qenë i pranishëm
edhe episkopi i Lykniadës, Antoni, i cili tha: “Edhe unë pranova po atë njohuri siç
dëshmoj para meje episkopi i shenjtë Luka, Mitropolit i Durrësit”. Më pas kur nga
Dioskuri u vendos për dënimin e Flavianit, peshkopit të Kostandinopojës dhe të
Eusebit të Doroleut, veprat e të cilëve pas shumë studimesh patën dënuar herezinë e
Eftikit dhe ideatori i saj qe përjashtuar nga kisha e përgjithshme në Sinodin e
Kostandinopojës, Luka, episkopi i Durrësit veproi ashtu siç vepruan episkopët e tjerë,
153

153

-Sinodi që u mblodh më 8 gusht të vitit 449, ka hyrë në Historinë e Krishterimit si Sinodi Banditesk i
Efesit. Perandori Teodos thirri episkopët në kishën e Virgjëreshës Mari, aty ku ishte mbledhur Sinodi
III Ekumenik. Perandori caktoi Dioskurin si kryetar të sinodit. Në sinod morën pjesë 130 episkopë, ku
shumica ishin miqtë e Eftiqit. Dioskurin e ndiqnin 15 episkopë palestinezë dhe 20 episkopë egjiptianë.
Që nga dita e parë e mbledhjes u duk qartë se gjithçka që do të vijonte ishte e parapërgatitur. I pari e
mori fjalën Eftiqi, i cili rrëfeu pikëpamjet e tij. Në vazhdim Flaviani kërkoi që të bëheshin të njohura
akuzat e Eftiqit, por epitropi perandorak nuk e pranoi kërkesën e tij. Dioskuri kërkoi nga episkopët të
vendosnin në qoftë se do të pranonin frazën dy natyra mbas mishërimit, por ata u përgjigjën negativisht
dhe i shkishëruan të gjithë ata që do të pranonin dy natyrat për Krishtin. Disa nga episkopët protestuan
për këtë, por zërat e tyre u mbytën nga të bërtiturat e episkopëve që pasonin Dioskurin. Kështu 114
episkopë votuan Eftiqin si ortodoks dhe së fundi votoi edhe Dioskuri si kryetar i sinodit, duke njohur
rivendosjen e Eftiqit në ofiqin e tij. Mbas rivendosjes së Eftiqit, sinodi shqyrtoi çështjen e episkopëve
që ishin dënuar. Dioskuri lexoi pjesëza nga vendimet e Sinodit III Ekumenik dhe në vazhdim tha: Sinodi i Efesit dënoi çdo mësimdhënie, e cila nuk bie dakort me besimin e Nikeas, që shtrembëron
besimin ose krijon mësimdhënie të reja dhe për këtë shkak duhej që çdonjëri të deklaronte me shkrim
në qoftë se duhet të dënohen ata, të cilët u larguan nga Sinodi i Nikeas. Të gjithë e pranuan propozimin
e Dioskurit dhe ky i fundit shtoi: - meqenëse Sinodi i Efesit dënoi gjithë ata që shtrembërojnë besimin
e Nikeas, atëherë episkopi i Kostandinopojës Flaviani dhe Eusebi duhet të zhvisheshin nga detyrat
kishtare për shtrembërim të besimit. Duke propozuar dënimin, ai iu kërkoi ndihmë atyre që e pasonin.
Të gjithë të pranishmit u befasuan nga ky propozim dhe më pas filloi një rrëmujë e madhe. Flaviani
protestoi ashpër, ndërsa përfaqësuesit e Romës thanë se çështja duhej të shtyhej. Disa episkopë iu
afruan Dioskurit dhe ju lutën që ta shikonte çështjen me qetësi, por ai bëri të kundërtën. Me pretekstin
se gjoja e kërcënuan, kërkoi menjëherë ndërhyrjen e ushtarëve, që ndodheshin për ruajtjen e rregullit.
Ushtarët hynë në sallë së bashku me marinarët egjiptianë të Dioskurit, si dhe turma e murgjve që e
pasonin. Flaviani i ndodhur përpara kësaj gjendjeje, duke e kuptuar se ç’e priste, hyri në hieroren e
kishës, por u nxor prej andej me dhunë, u keqtrajtua dhe u burgos. Tri ditë më vonë Flaviani vdiq,
ndërsa Eusebi u largua për në Romë. Perandori Teodos i quajti të drejta vendimet e Sinodit Banditesk
të Efesit. Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 92-94.
154
-Sinodi I Ekumenik, u thirr në vitin 325 nga Kostandini i Madh. Sinodi u mbajt në Nikea të Azisë së
Vogël, me pjesëmarrjen e 318 etërve. Shkaku i thirrjes së Sinodit ishte herezia e arianizmit. Sinodi
përcaktoi hyjninë e Birit të Perëndisë, duke formuluar shtatë pikat e para të Simbolit të Besimit.
Gjithashtu Sinodi përcaktoi datën e kremtimit të Pashkëve. Sinodi I Ekumenik dekretoi 20 kanone.
155
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 106.
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duke dënuar Flavianin156 dhe Eusebin. Më pas nënshkroi aktet e Sinodit: “Unë Luka,
episkopi i Durrësit, duke vendosur nënshkruaj”. Po kështu veproi edhe Antoni:
“Antoni, episkopi i Lyknidës, duke vendosur nënshkruaj”157.
Pas Sinodit banditesk të Efesit papë Leoni ndërhyri me autoritetin e tij tek
perandori Marcian, që të thërriste një Sinod në Kalqedoni, i cili do të dënonte
vendimet e mara në Sinodin Banditesk të Efesit dhe të vendosej qëndrimi i kishës
ndaj herezisë së Eftikit. Sinodi u mbajt në vitin 451 në Kalqedoni. Në të morën pjesë
630 episkopë. Në Sinodin IV Ekumenik158 të vitit 451, mori pjesë edhe Luka,
Mitropolit i Durrësit dhe i Epirit të Ri159. Në kohën që po lexoheshin vendimet e
156

-Flaviani ishte patrik i Kostandinopojës (446-449) dhe ka marrë pjesë në Sinodin III Ekumenik
(431). Në vitin 446 hipi në fronin e Patrikut Ekumenik dhe shquhej në luftën kundër heretikëve. Në 8
nëntor të vitit 448 Flaviani kryesoi një sinod në Kostandinopojë, ku u dënua monofizitizmi dhe u
shpall heretik Eftiki. Flaviani me anën e një letre njoftoi papën e Romës Leon I. Ky i fundit iu përgjigj
më 13 korrik të vitit 449 me Letër drejtuar Flavianit. Perandori Teodosi II, i shtyrë nga eunuku
Krisanthi nuk e pranoi shkarkimin e Eftikit, prandaj thirri një sinod në Efes, të cilin e kryesoi Dioskuri
i Aleksandrisë, kundërshtari i Flavianit. Në Sinodin "Banditesk të Efesit" që u mbajt në vitin 449
pasuesit e Eftikit iu kundërvunë Flavianit, duke e shkarkuar nga detyra për shtrembërim të besimit.
Heretikët e "Sinodit banditesk të Efesit" e ndoqën Flavianin dhe e rrahën brenda në hierore. Ata e
mbytën me Omoforin e tij në kishën e Virgjëreshës Mari, në vitin 449. Flaviani radhitet tek etërit e
Sinodit të Kalqedonisë dhe kisha e ka vendosur te martirët. Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e
Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 93.
157
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr.40, Viti 1963, faqe 106.
158
-Sinodi filloi punimet më 8 tetor të vitit 451, në kishën e martires së shenjtë Eftimia. Kryetari i
sinodit ishte vetë perandori. Që në fillim të sinodit, përfaqësuesi i Romës Paskasini, kërkoi
përjashtimin e Dioskurit. Ky propozim, pasi u diskutua, u miratua dhe Dioskuri zuri vendin e të
akuzuarit. Eusebi i Dorileut lexoi akuzën ndaj Dioskurit, ndërsa episkopët e Perëndimit kërkuan që në
sinod të merrte pjesë edhe Teodor Kiru, meqenëse ishte falur nga episkopi i Romës. Në vazhdim u
lexuan vendimet e Sinodit Banditesk të Efesit dhe të Sinodit të Kostandinopojës të vitit 448. Dioskuri
deklaroi: -perandori Teodos e kishte ngarkuar që bashkë me episkopin e Jerusalemit Juvenilio dhe atë
të Qesarisë Thalasio, të mblidhnin Sinodin e Efesit. Episkopët protestuan dhe thanë se nuk qenë dakort,
por u rrahën, u dhunuan dhe u keqtrajtuan, duke firmosur në kërcënimin e internimit. Episkopët nuk
kishin mundur të shprehin lirisht mendimin e tyre në klimën e dhunshme të krijuar nga Dioskuri. Më
10 tetor u mblodh seanca e dytë, në të cilën qeveritarët, pas rekomandimit të perandorit, kërkuan që
sinodi të merrej me çështjet e besimit dhe me formulimin e termit të ri. Lexuan Simbolin e Besimit të
Nikeas, që u plotësua nga Sinodi II Ekumenik dhe më pas letrat e Kirilit drejtuar Nestorit dhe Joanit të
Antiokisë. Në fund u lexua Dekreti i papa Leonit. Disa episkopë të Palestinës e të Ilirisë kërkuan
sqarime për disa paqartësi të Dekretit, ndaj të cilave u lexuan pjesë të tekstit dhe ata ranë dakort
me të. Më pas u dënua Dioskuri i Aleksandrisë dhe u shfajësuan gjithë episkopët që ishin dënuar. Disa
nga vendimet më të rëndësishme të Sinodit IV Ekumenik qenë: 1) Deklaroi termin e besimit:-natyra
hyjnore dhe njerëzore janë të pandashme, në një person dhe në një hipostazë të Jesu Krishtit. 2) Njohu
Simbolin e Besimit dhe ekumenizmin e Sinodit II Ekumenik dhe u pranua si term me përmbajtie
dogmatike letra e papa Leonit I (440-461) drejtuar Flavianit të Kostandinopojës (446-449). 3) Njohu
dhe dekretoi vendimet e Sinodit të Kostandinopojës të vitit 448. 4) Përjashtoi Sinodin Banditesk të
Efesit. 5) Shfajësoi të dënuarit në Sinodin Banditesk të Efesit dhe dënoi Dioskurin e Aleksandrisë.
Sinodi dekretoi 30 kanone, që u dekretuan me dekret të perandorëve Marcian dhe Valentinian. Melsi
Labi, Andrea Llukani, Historia e Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 96-97.
159
-Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri, Shek. VI-XVI, Krishtërimi ndër shqiptarë,
Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër
2000, faqe 91.
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Sinodit Banditesk të Efesit, Luka pendohet bashkë me etërit e tjerë, pasi kishin
nënshkruar aktet. Ai rrëfen se nënshkroi pas kërcënimeve të Dioskurit dhe për këtë
akt kërkoi të falur për gabimin që pati bërë. Luka mori pjesë edhe në seancën e dytë të
Sinodit dhe në seancën e tretë ku pranoi dënimin e Dioskurit duke nënshkruar: “Luka,
episkopi i qytetit të Durrësit, Mitropolit i krahinës së Epirit të Ri, nënshkruaj”. Në
seancën e katër të punimeve të Sinodit, Luka ka nënshkruar letrën e Shën Leonit
kundra Eftikit: “Luka i përndershmi episkop i Durrësit, Mitropolit i Epirit të Ri”.
Gjithashtu emri i tij përmendet edhe në nëshkrimin e akteve të seancës së gjashtë të
Sinodit: “Unë Luka, episkopi i Mitropolisë së Durrësit, duke vendosur nënshkruaj”.

MITROPOLITËT E EPIRIT TË RI
I SHKRUAJNË LETËR PERANDORIT LEON
Pasi u kthye në Durrës, Luka, Mitropoliti i Durrësit dhe i Epirit të Ri mblodhi
episkopët që qenë në varësinë e tij dhe diskutuan për vendimet e mara për mbrojtjen e
dogmës kristiane. Ata vendosën t’i dërgojnë një letër perandorit Leon. Në të është
shkruar: “Shumë të përndershmit e të dashurit më Krishtin, i lartësuar Princ prej
Perëndisë, fituesit e ngadhnjimtarit, Leonit gjithmonë August, Luka, Mitropolit,
Antoni, Filohari, Eusebi, Naxari dhe Pali, episkopë të Epirit. Duke lexuar atë që ka
shkruar madhëria juaj dhe duke parë me kujdes jo vetëm për fenë e krishterë të kishës
së shenjtë, por edhe për qytetin, që është në juridiksionin e perandorisë tuaj, ne e
ndjejmë hyjnore për lartësimin e perandorisë romane si anije e mbarë botës. Që ajo të
jetë gjithmonë e pathyeshme dhe e patundur, dëshmojmë se e kemi për detyrë t’i
falemi shpëtimtarit tonë Jisu Krisht, duke ju lutur njëkohësisht për jetëgjatësinë e
perandorisë tuaj të krishterë. Si morrëm frymë dhe siç biseduam së bashku të gjithë
episkopët e Epirit parashtrojmë: Pikë së pari ju falënderojmë se keni marrë parasysh,
që secili prej nesh të shprehë mendimin e tij mbi çështjet në fjalë. Prandaj po të themi
se sa paraqesin aleksandrianët janë të vërteta. Episkopët që thuhet se e kanë rrëmbyer
nuk i përket. Në qoftë se shihet e udhës të thirret prapë dhe të tregojë pendimin e tij
për atë që ka gabuar, ashtu siç i ka hije dhe se është punë e drejtë dhe e përshpirtshme
në qoftë se i pëlqen madhërisë tuaj sipas lutjeve të mos bëhet pre e fesë së krishterë,
pasi i ndjeri perandor Marçiani pati urdhëruar që të gradoheshin edhe episkopët e
zgjedhur regullisht po të përpiqen të cungojnë në atë që u vendos në Kalqedoni nga
Sinodi i Shenjtë e i përgjithshëm siç dëshmojnë edhe vetë dokumentet, që u
nënshkruan aty. Kemi vendosur të zbatojmë atë që u vendos në Kalqedoni nga Sinodi
i Shenjtë i përgjithshëm i fesë së krishterë përsa i përket mësimit, interpretimit dhe
paraqitjes të etërve. Gjykuam dhe jemi dakort me atë që u vendos në Sinodin e Nikesë
nga 318 etërit e më pas që u shpjegua në qytetin mbretëror160 nga 150 etërit në atë që

160

-Sinodi II Ekumenik, u mbajt në vitin 381, në Kostandinopojë. Sinodi u thirr nga perandori Teodosi
i Madh, për të luftuar herezinë e maqedonizmit dhe të ithtarëve të tij, të cilët u quajtën pneumatomakë,
sepse mohonin hyjninë e Shpirtit të Shenjtë. Sinodi formuloi pjesën e dytë të Simbolit të Besimit, duke
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edhe vazhdojmë sot. Megjithë paraqitjen e fesë së krishterë në Sinodin e Kalqedonisë
ku u mbajtën fjalime të gjata provohen megjithatë ato gjëra që janë shpjeguar…
Me ndihmë prej së epërmi lartësojmë fuqinë tuaj ngadhnjimtare, të denjë për
shpirtin tuaj kundra djallit, shuaje këtë flakë para se të mbërrijë në kulmin dhe shëroje
këtë sëmundje para se të shkojë e të prishë anë e mbanë si epidemi. E njëherësh i
shikojmë me nderim ata njerëz, që u dalin përpara sëmundjeve dhe i ndajojnë. Mos
lejoni që këto kohë t’i shkallmojmë breznitë e ardhshme. Çdo vend i shenjtë të ketë
kultin e vet, kishat, të drejtën e sigurtë të paprekshme nga kujdesi i episkopëve.
Pagëzimoret të mos jenë vend vdekjeje. Zhduki tashmë o Perandor i ndershëm
dokumentet e mbrapshta. Të mësohen të gjithë të ushtrojnë dijen e përshpirtshme.
Luka, episkopi i Durrësit, o August i dashur i Zotit, fitues e ngadhnjimtar u denjoftë
zoti Krisht, që t’u ruajë sundimin e përshpirtshëm të madhërisë tuaj të paprekur
gjithmonë e në çdo mënyrë”161.
Artemi, episkopi i Skampës, po ashtu
Antoni, episkopi i Lyknidës, po ashtu
Filohari, episkopi i Validës, po ashtu
Eusebi, episkopi i Apoloniadës, po ashtu
Naxeri, episkopi i Valonës, po ashtu
Pali, episkopi i Prinatenit, po ashtu.

EPISKOPI I DURRËSIT SESINI
PJESËMARRËS NË SINODIN E PENTHEKTË
Në Sinodin e Penthektë, që u mbajt në Kostandinopojë162 në vitet 691, ka
marrë pjesë edhe episkopi i Durrësit, Sesini163. Meqenëse Sinodi V dhe Sinodi VI
Ekumenik, nuk dekretuan kanone, paraqitej nevoja që ato të dekretoheshin në një
Sinod Ekumenik. Sinodi u thirr në Kostandinopojë në vitin 691. Quhet Sinodi i
Penthektë në Kupolë, sepse plotësoi veprën e Sinodeve V (553) dhe VI (680-681).
Quhet Sinodi në Kupolë, sepse u mblodh në sallën me kupolë, e cila qe në truallin e
anaktorit mbretëror. Gjithashtu quhet ndryshe edhe Sinodi i dytë në Kupolë, për t’u
dalluar nga Sinodi VI i vitit 681, që gjithashtu u mblodh në Sallën me Kupolë. Sinodi
plotësoi mangësitë e dy sinodeve të fundit, ose më saktë i dekretoi ato në rrugën
ligjore dhe kanonike. Sinodi dekretoi 102 kanone, tek të cilat përmblidhen çështje të
drejtimit, disiplinës dhe të adhurimit. Me këto kanone u përpoqën të ngrinin moralin e

përcaktuar hyjninë e Shpirtit të Shenjtë. Sinodi II Ekumenik dekretoi 7 kanone. Melsi Labi, Andrea
Llukani, Historia e Krishterimit, Streha, Tiranë 2015, faqe 79-81.
161
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963, faqe 107-108.
162
-Në Sinod morën pjesë 211 episkopë nga Lindja, pa pjesëmarrjen zyrtare të Kishës së Perëndimit.
Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994, sel. 760-763.
163
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963, faqe 112.
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klerikëve dhe të laikëve. Episkopi i Durrësit, Sesini ka nënshkruar aktet e Sinodit:
“Sesini, për hir të Krishtit, Zotit tonë, episkop i Durrësit nënshkruaj”.
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KREU I DYTË
MITROPOLIA E DURRËSIT BASHKOHET
ME KOSTANDINOPOJËN
(731 deri në fillimet e shekullit XI)
Nga viti 731 e deri në fillimet e shekullit XI Mitropolia e Durrësit ishte në
juridiksionin e Kostandinopojës. Në vitin 732 Perandori Leoni III Izauri (717-741)
me anën e një dekreti e shkëputi Kishën e Ilirikumit nga juridiksioni i Episkopit të
Romës duke e bashkuar me Patriarkanën e Kostandinopojës. Vikariati Romak i
Selanikut u shpërbë dhe të gjitha mitropolitë u lidhën me Kostandinopojën. Në kohën
kur Papa Grigori III thirri sinodin kundër ikonoklastëve dhe si kundërpërgjigje
perandori ikonoklast Leoni III i aneksoi provincat e Ilirisë Lindore, madje edhe
Sicilinë e Kalabrinë duke i kaluar në juridiksionin e Kostandinopojës.
Papa Adriani (772-795) në Sinodin VII Ekumenik të vitit 787 kërkoi që t’i
kishte përsëri në administrim dioqezat e Ilirisë Lindore, por kërkesa e tij nuk u muar
parasysh. Vite më vonë Patriku i Kostandinopojës Foti (857-867, 877-886) duke iu
përgjigjur Papës së Romës Nikolla I (858-867) theksoi: meqenëse krahinat i Ilirisë
ishin bashkuar politikisht me Kostandinopojën, nevojitej që edhe nga ana kishtare të
vareshin prej saj. Sinodi i Madh, që u mblodh në kohën e Fotit në vitin 879, njohu
njëherë e përgjithmonë të drejtën e Kishës së Kostandinopojës mbi kishat e Ilirisë164.
Në Kushtetutën Kishtare të perandorit Leon në vitin 886 Mitropolia e Durrësit
ka pasur këto episkopata: 1. Stefanika, 2. Hanubia, 3. Kruja, 4. Elissoj, 5. Dioklia, 6.
Shkodra, 7. Drivasti, 8. Palathët, 9. Glavenica ose Akrorkeraunia, 10. Avlona, 11.
Lihnidi, 12, Cermenika, 13. Pulqeriopoli, 14. Gradica, por për arsye ende të paqarta
në vitin 1280 të gjitha episkopatat e Mitropolisë së Durrësit kaluan në varësi të
Kryeepiskopatës së Ohrit.
Në vitin 896 Durrësi u pushtua nga bullgarët. Invazionet sllave e barbare
sollën shumë dëme. Në fillim bullgarët pushtuan Ohrin dhe Devollin e më pas tokat e
luginës së Vjosës, duke mbërritur deri në detin Adriatik. Vite më vonë, gjatë sundimit
të Simeonit (893-972), ata pushtuan Himarën, në vitin 904 Vlorën dhe më pas
Butrintin dhe Nikopojën. Megjithë pushtimin prej barbarëve, popullsia vazhdoi ta
ruante besimin e krishterë. Madhështia e krishterimit në trevat e Ilirisë bëri që edhe
pushtuesit bullgarë të përqafonin fenë kristiane165.
164

-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Tiranë 1992, faqe
9; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 41.
165
-Kristianizmi i bullgarëve u bë në këto rrethana: Një motër e mbretit bullgar Boris, u zu robinë nga
bizantinët në luftë dhe u çua në Kostandinopojë, ku u trajtua me shumë dashamirësi nga perandoresha
Theodhora. Ajo pranoi të kalonte në fenë e krishterë duke u pagëzuar me emrin Maria. Kur u kthye në
Bullgari ajo u përpoq të bindte të vëllanë, mbretin Boris, për t’u pagëzuar. Pagëzimi i tij u bë në një
ceremoni madhështore në kishën e Ballshit dhe nuni i tij u bë perandori bizantin Mihali III (842-867)
me anën e një përfaqësuesi të tij. Borisi (852-889) mori emrin e nunit të tij, Mihal. Gjatë luftës së parë
botërore një oficer austriak i quajtur Kamila Prashniker zbuloi në Ballsh të Mallakastrës një pllakë guri

43

EPISKOPATAT DHE EPISKOPËT
Emrat e episkopëve dhe të episkopatave janë dëshmitë e vetme të
dokumentuara për këtë kohë. Në Kodikun e Parisit “Codex Parisinus”166 jepet
organizimi kishtar i Patriarkanës së Kostandinopojës. Kisha e Ilirisë renditej në
vendin XIV me qendër mitropolitane Durrësin, në juridiksionin e të cilit kanë qenë
këto episkopata: Thamnis, Skampis, Likinidu, Amantia, Bylis, Atradau, Aulonias, dhe
Akroqeraunieas. Mitropolia e Durrësit bënte pjesë në provincën e Epirit të Ri.
Mitropolitët që kanë marrë pjesë nëpër Sinodet Ekumenike janë: Në Sinodin
VII Ekumenik167, që u mbajt në Nikea, në vitin 787, ka marrë pjesë edhe episkopi i
Durrësit Niqifori. Me vdekjen e Leonit IV, gruaja e tij, Irini168, në rolin e regjentes
së bashku me Patrikun Ekumenik, Tarasin, thirrën në Nikea më 787, Sinodin VII
Ekumenik, ose Sinodin e Dytë në Nikea, në të cilin morën pjesë 350 episkopë dhe
rreth 130 igumenë të manastireve të mëdha me të drejtë vote. Prania e igumenëve në
sinod dhe dhënia e së drejtës së votës ishte diçka e pazakontë, që ka ndodhur nëpër
Sinodet Ekumenike. Ata u ftuan në Sinodin e VII Ekumenik, sepse gjatë viteve të
ikonoklazmës murgjit ruajtën traditën e ikonave. Gjithsesi pranimi i tyre u bë sipas
ikonomisë kishtare. Igumenët u ftuan të merrnin pjesë në Sinod, për të shtuar numrin
e votave dhe për të shmangur çdo lloj kundërshtimi nga ana e ikonoklastëve. Sinodi i
filloi punimet më 24 shtator dhe vazhdoi deri më 13 tetor të vitit 787, në 7 seanca.
Papën Adrian e përfaqësonin dy episkopë. Seanca e parë e Sinodit u mbajt më 24
shtator të vitit 787. Sinodi dënoi ikonoklazmën si herezi, si dhe vendimet e Sinodit
Ikonoklast të vitit 754, duke urdhëruar djegien e shkrimeve ikonoklaste dhe restauroi
kultin e ikonave. Sinodi përcaktoi: ikonat nuk duhet të adhurohen, por të nderohen,
sepse adhurimi i përket vetëm Perëndisë. Episkopi i Durrësit Niqifori ka nënshkruar
aktet e Sinodit: “Niqifori, episkopi i padenjë i Durrësit”169.
me një mbishkrim në greqishten bizantine: ...εβαπτίστη ο αρχων Βουλγαρείας Βορης ο μετονομασθείς
Μιχαηλ συν τω εκ Θ(εο)ύ δεδομενω αυτω εθνει. ε(ίς) τους σ τ ο δ (6374=866). “....u pagëzua
sundimtari i Bullgarisë Borisi Car, i quajtur Mihal së bashku me popullin e tij, të dhënë prej Perëndisë
në vitin 6374”. Kjo datë është dhënë sipas kalendarit bizantin ku sipas kalendarit të ri Grigorian i
korrespondon vitit 866 pas Krishtit. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë 1998, nr. 82, faqe 79.
166
-Po në atë kodik në vendin e XIII renditej Mitropolia e Nikopojës, e cila bënte pjesë në provincën e
Epirit të Vjetër. Mitropolia e Nikopojës kishte në juridiksionin e saj shumë episkopata, por territorit të
Shqipërisë së sotme i përkisnin këto episkopata: Adrianopoja, Ankiasmou dhe Buthrotu.
167
-Sinodi VII Ekumenik, u mblodh në Nikea, në vitin 787. Ky Sinod u thirr nga perandoresha Irini, për
të luftuar herezinë ikonoklaste. Në Sinod morën pjesë 367 etër, të cilët rivendosën kultin e ikonave në
kishë, duke përcaktuar se ikonave nuk u takon adhurim, por vetëm veneracion. Sinodi VII Ekumenik
dekretoi 22 kanone.
168
-Irini quhej regjente, sepse pas vdekjes së të shoqit ishte kujdestarja e trashëgimtarit të fronit
Kostandin Profirogjenitit.
169
-Procesverbalet e Sinodit i ka nënshkruar edhe peshkopi Athanas i Nikopojës. Daniele Farlati, Jokob
Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja nga Franko Ilia, Dosja
Nr. 40, Viti 1963, faqe 113.
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Në vitin 815 në postin e Mitropolitit të Durrësit fronëzohet Andoni170. Emrin e
tij e mban një vulë kryepiskopale e Durrësit, e cila është e dëmtuar disi. Andonit të
Durrësit i ka dërguar dy letra Teodor Studiti. Letra e parë mban numrin 462, në të
cilën Teodori i përgjigjet Andonit rreth një ngjarjeje ku duhej të zbatohej ikonomia
kishtare171, ndërsa letra e dytë që mban numrin 542 mendohet të jetë shkruar rreth
vitit 826 dhe i drejtohet Andonit si episkop172.
Letra e Teodor Studitit drejtuar Andonit të Durrësit
Letrën tuaj shkruar pak kohë më parë, megjithëse mjaft vonë e morëm qa të
pandashme sa marrëveshja e njrit me tjetrin. Po pse na naltoni me fjalët lavdëruese të
gjuhës tuaj shumë të vaditur, ne që s’kemi asnjë të mirë? A mos ndoshta dashuria e
vërtetë është ajo që mbulon dhe miqve ua njeh edhe atë që janë. Sigurisht edhe ne atë
e kemi dhe do ta themi se në mos u gabofshin vëllezërit i kemi për zemër dhe i duam,
sidomos ata që janë si ju, që me sjelljen e urtë e shembullore bëni me dashtë edhe
njeriun e përkëdhelur. Dhe letrës suaj të gjatë e të pasur përsa i përket detyrës ne të
dyve po i përgjigjem shkurtimisht.
Përsa i përket çështjes së vëllait Erast, kundra të cilit po ankoheni ata e
mbrojnë kështu. Ne o burrë i shenjtë me thënë të paaftë në shprehje nuk jemi të
paditur as përbuzës të konstitucioneve hyjnore, sa me i dhënë urdhër nxënësit tonë të
guxojë të bëjë punët e meshtarëve pa qenë meshtar, d.m.th të pagëzojë fëmijë. Kjo
është bërë nga padija. Por nëqoftëse e lypte nevoja.....
Procesverbalet e Sinodit të Kostandinopojës173 në vitin 879 i ka firmosur edhe
Mitropoliti i Durrësit, Lukiani174.
170

-Andoni e kishte origjinën nga ishulli i Egjinës dhe ka jetuar gjatë viteve të mbretërimit të perandorit
Leoni V Armeni (813-820). Që herët iu përgjigj thirrjes murgërore. Në vitin 815 fronëzohet Mitropolit
i Durrësit. Emrin e tij e mban një vulë kryepiskopale e Durrësit, e cila është e dëmtuar disi.
Kryepeshkopi i Durrësit Andon iu përgjigj me trimëri perandorit ikonoklast Leon: “O perandor, unë
nuk dua të përdor fjalë blasfemuese kundër Perëndisë sonë të vërtetë Jesu Krisht dhe as nuk dua ta
ofendoj atë me vepra…”. Për këtë akt burrëror Andonin e internuan. Në vitin 820 me ngjitjen në fron
të Mihailit II (820-829), Andoni u lirua nga internimi dhe u zgjodh Mitropolit i Selanikut, post të cilin
e mbajti për pak kohë, sepse fjeti më 2 nëntor të vitit 844. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon
Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 321.
171
-Andoni i kishte shkruar një letër Teodor Studitit me anën e së cilës i parashtronte disa gabime që
pati bërë një murg i quajtur Erast, i cili kishte pagëzuar një fëmijë pa marrë miratimin e meshtarëve
ashtu siç e urdhëronin kanonet kishtare. Kjo ka ndodhur në një manastir të Mitropolisë së Durrësit
prandaj Andoni donte ta ndëshkonte murgun Erast. Teodor Studiti i përgjigjet Andonit se në rastin e
Erastit ka shumë dëshmitarë, që dëshmojnë se Erasti atë pagëzim nuk e ka kryer prej mendjes së tij,
por i këshilluar prej të tjerëve dhe i shtyrë nga nevoja, që ai fëmijë të mos vdiste pa pasur misterin e
shenjtë të pagëzimit. Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 46-47.
172
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963, faqe 114.
173
-Në nëntor të vitit 879 u mblodh në kishën e Shën Sofisë një sinod, në të cilin merrnin pjesë 383
episkopë, përfaqësuesit e papës dhe të patriarkanave të Lindjes. Në sinod u lexua letra e papës Joani
VIII, i cili shprehte dëshirën e tij për paqen e kishës. Ai deklaroi se nuk duhej të bëhej fronëzimi i
Fotit, përpara se të vinin përfaqësuesit e tij. Gjithashtu kërkoi që Kisha Bullgare të kthehej nën
juridiksionin e Romës. Papa i shkroi një letër edhe Fotit, në të cilën theksonte se duhej t’i kërkonte të
falur, por në përkthimin që u bë nga latinishtja u ndryshua kuptimi e tashmë thuhej se Foti duhej të
falenderonte papën, gjë që u krye. Përfaqësuesit e papës insistonin që Foti të mos dorëzonte episkopë
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Në fillim të shekullit X Durrësi u bë qendër kryepeshkopale dhe kishte në
varësi 15 episkopata175: Stefaniaka, Kunavia, Krooni (Kruja), Elisu (Lezha), Dioklea,
Skodra, Drivasti, Polathon, Glavinica, Aulona (Vlora), Likinidon (Ulqini), Antivaros
(Tivari), Cerniku, Pulqeriopoli dhe Gradeci176.

PRINCIPATA ARBËRIT
SHTETI I PARË SHQIPTAR
Burimet historike që flasin për fillimet e Principatës së Arbërit (1190-1255)
janë shumë të pakta. Megjithatë, këto burime dëshmojnë se në dhjetëvjeçarin e fundit
të shek. XII në Arbëri kishte një sundimtar vendës me emrin arbëresh, Progon177
(1190-1199). Ky përmendet si "arhond" (sundimtar). Nuk dihet gjë mbi sundimin e
tij, por dihet vetëm fakti se kishte dy djem, Gjinin (1198-1206) dhe Dhimitrin (12061216). Sundimtarët e Arbërit të shek. XII-XIII i përkisnin familjes Skura, e cila ishte
nga malësia e Tiranës. Kjo familje ka qenë ndër kryesoret në Principatën e Arbërit.
Këtë fakt e dëshmon varri familjar178 i sebastit Mihal Skura (Fig.1) në kishën e Shën
për Kishën Bullgare, por Foti iu përgjigj se kjo ishte çështje politike dhe në kopetencat e perandorit.
Më pas u vendos se gjithë ata që do të dënoheshin e ç'kishëroheshin nga papa, duhej të
konsideroheshin të ç'kishëruar edhe nga patriku i Kostandinopojës dhe anasjelltas.
174
-Në sinod kanë qenë pjesëmarrës edhe Kozmai i Stefanikës dhe Davidi i Krujës. Daniele Farlati,
Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja nga Franko Ilia,
Dosja Nr. 40, Viti 1963, faqe 119; Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri, Shek. VI-XVI,
Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999, Konferenca
Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 91.
175
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 110.
176
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë 2004, faqe
50-58; Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri, Shek. VI-XVI, Krishtërimi ndër shqiptarë,
Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër
2000, faqe 91.
177
-Kristo Frashëri, Principata e Arbërisë 1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014,
63-64; Nikollë Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve, Mirgeeralb, Tiranë 2015, faqe
148-150.
178
-Në Pavijonin e Mesjetës së Muzeut Historik Kombëtar gjendet një varr familjar, i cili i përket
familjes së sevastit Mihal Skura. Varri u zbulua gjatë gërmimeve arkeologjike të vitit 1980, nga
arkeologët Aleksandër Meksi dhe Damian Komata në kishën e Shën Mërisë të Brarit. Për këtë kishë ka
shkruar kryepeshkopi i Durrësit Mark Skura rreth viteve 40 të shek. XVII në relacionin që i dërgonte
kongregacionit të Propagandës Fide në Romë: “Kisha e Shën Mërisë së Brarit, qëmoti ishte shumë e
famshme për mrekullira dhe përdorej nga kryepeshkopi i Durrësit për çlodhje. Ajo është kishë
njënefëshe dhe përbëhet nga naosi dhe narteksi. Kisha ka përmasat 8x5,36 metra. Në murin lindor të
narteksit gjendet një varr me gurë gëlqerorë, i cili daton në vitin 1201. Pllaka ballore e varrit
zbukurohet me një arkadë prej pesë harqesh të barabartë (nën të cilat ka nga një kryq me krahë të
barabartë) mbi mbështetjet e tyre. Në secilën hapësirë, mbi një bazament gati trekëndësh, është
vizatuar një kryq me krahun e poshtëm të gjatë. Pesë kryqet me krahë të barabartë tregojnë lidhjen
kishtare me ritin bizantin, ndërsa kryqi latin i skalitur në hapësirën ndërmjet harqeve tregon kthesën
drejt kishës së Romës, që ndërmorri principata e Arbërisë, e cila fill pas krijimit të saj u shkëput nga
ndikimi bizantin. Harqet mbështeten mbi një zgjerim të kolonave në formë të një kapiteli trung
piramide të përmbysur. Pesë harqet me nga një kryq në mes nënkuptojnë varrosjen e pesë personave në
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Mërisë së Brarit179, apo varri i fisnikut Anton Skura, (Fig.2) në kishën e Zonjës
Nunciatë, në Kodër Marlekaj të Lezhës180.
Sipas historianit Kristo Frashëri në mbarim të shek. XII, pra 10 vjet para se të
vdiste Mihal Sguro, viset e Shqipërisë së Mesme, ku përfshihej edhe treva e Tiranës u
shkëputën nga Bizanti dhe formuan Principatën e Arbërit me në krye arkondin181
Progon (1190-1199). Titulli sevast që mban Mihal Sguro tregon se ai ka qenë kryetari
i bashkësisë krahinore të trevës së Tiranës, në vitet e sundimit bizantin, pra përpara
vitit 1191. I biri i Arkondit Progon, Dhimitri (1206-1216) e quajti veten Arkond i
Madh (Megas Archon) i Arbërisë, i barasvlefshëm me princin. Ai gjithashtu mbante
titullin hieratik-fisnikëror panhypersevast, që do të thotë kreu i mbarë sevastëve. Ky
titull nënkupton se Dhimitri kishte në varësi disa sevastë. Ky fakt vërtetohet nga
marrëveshja tregtare që panhypersevasti182 dhe Arkondi i Madh, Dhimitri lidhi me
Republikën e Raguzës në vitin 1208.

këtë varr, pra është varr familjar. Ndërmjet harqeve dhe kornizës kemi datën e një mbishkrimi greqisht,
që sipas kalendarit bizantin tregon vitin 6709, indikti i dhjetë, e cila i takon vitit 1201. Në katër cepat e
katër kryqeve është skalitur monogrami I(ΗΣΟΥ)Σ X(ΡΙΣΤO)Σ ΝΙΚΑ(Ι) që i përkthehet: Jezu Krishti
fion. Mbishkrimi dygjuhësh greqisht dhe latinisht ka të njëjtën përmbajtje: Greqisht: +ΜΝΗΣΘΗΤΙ
ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΤΟΝ ΣΑΟΥΡΟΝ ΑΜΑ ΣΥΜΒΙΩ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΟΙΣ.Latinisht:OR(E)SUAETCUMFILI(I)SSUISMEMENTOD(OMI)NEFAMULOTUOMICH
ALESVASTOSGVRUMCUMUX. Përkthimi: Kujto o Zot shërbëtorin tënd sevastin Mihal Sguron me
bashkëshorten e tij dhe fëmijët. Viti 6790, indikti 10. Mbishkrimi dygjuhësh vërteton se kemi të bëjmë
me varrin e një personaliteti, i cili quhet Mihal Sguro dhe ka vdekur në vitin 1201. Mihali ka qenë
sevast në trevën e Tiranës. Mbishkrimi na jep pesë komponentë historikë: datën e vdekjes, vendin e
varrimit, mbiemrin e të varrosurit, titullin funksional të tij. Aleksandër Meksi & Damian Komata,
Kisha e Shën Mërisë së Brarit, Iliria, nr. 2, 1987, faqe 215-227; Kristo Frashëri, Principata e Arbërisë
1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014, faqe 97-98; Pëllumb Xhufi, Sgurajt dhe
princërit e Arbërit, Studime Muzeologjike, Nr. 4, Tiranë 2014, faqe 14-15; Melsi Labi, Dorian Koçi,
Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 2014, faqe 38; Melsi
Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 2016, faqe 83-84;
Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Muzeu Historik Kombëtar, Tirana,
2016, page 83-84; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 48-51; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 48-51; Pavijoni i Mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të
mëdha shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2017, faqe 16-17; Pabellon de la edad media y
rincon de los grandes bajalatos albaneses, Museo Nacional de Historia, Tirana 2017, pagina 16-17.
179
-Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri, Shek. VI-XVI, Krishtërimi ndër shqiptarë,
Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër
2000, faqe 94.
180
-Kastriot Marku, Kishat e Kurbinit, Geer, Tiranë 2008, faqe 94.
181
-Arkondi ishte një funksionar që qeveriste një arkonat, pra një njësi feudale administrative-ushtarake
të një theme. Thema e Durrësit kishte disa arkondë, një prej tyre qeveriste krahinën e Arbanoit me
qendër Krujën. Arkondi mbështetej nga krerët e bashkësive krahinore, të cilët mbanin tituj të
ndryshëm: sevastë, sebastë, stopanë, etj.
182
-Titullin "panhypersevast", e mbanin vetëm mbretërit, princët dhe dukët që kishin lidhje familjare
me perandorët bizantinë. Këtë titull Dhimitri e fitoi me anën e gruas së tij, që ishte mbesa e perandorit
bizantin, Aleksit të III Engjëlli. Ai u njoh si kryezot i Arbërisë edhe nga papa Inocenti III, i cili në një
letër që i drejtonte më 1208, e quante atë "burrë fisnik, princ i arbëreshëve" (nobili viro Dernetrio
Arbanensi principi). Një vit më vonë po ky papë e quante "gjykatës i arbëreshëve" (judex), titull që
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Principata e Arbërit pati marrëdhënie të mira politike e tregtare me Raguzën.
Këtë fakt historik e dëshmon marrëveshja e lidhur midis këtyre dy vendeve, si e para
marrëveshje ndërkombëtare, e dalë nga kancelaria e principatës së Arbërit. Prej
marrëveshjes është ruajtur vetëm pjesa që përmban detyrimet e palës arbërore.
Dokumenti është nënshkruar nga arhondi i madh Dhimitri dhe 14 bujarë të tjerë arbër.
Ai është shkruar latinisht dhe nuk ka datë. Sipas marrëveshjes183 Dhimitri merrte
përsipër të ruante paqen me Raguzën, të zhvillonte tregti me të dhe të mbronte të
drejtat e tregtarëve raguzanë brenda kufijve të Principatës së Arbërisë. Kur sundimi i
Arbërisë kaloi në duart e Dhimitrit konflikti me Venedikun shpërtheu haptazi. Për të
forcuar pozitat e veta ai i u drejtua papës, i cili ishte prishur me Republikën e
Venedikut dhe për të siguruar ndihmën e tij i premtoi se bashkë me Peshkopatën e
Arbërit, do të bëheshin katolikë. Për të njëjtin qëllim Principata e Arbërit lidhi miqësi
dhe marrëveshje tregtare me republikën dalmatine të Raguzës. Dhimitri i forcoi
gjithashtu lidhjet edhe me Despotatin e Epirit. Në vitin 1209, ai e ndjeu veten të fortë
dhe nuk ia pati nevojën papës, madje pushtoi disa prona të peshkopatës së Durrësit,
që ndodheshin brenda kufijve të shtetit të Arbërisë. Papa urdhëroi të merreshin masa
të rrepta kundër tij, por Dhimitri u bëri ballë kërcënimeve. Lidhjet e Dhimitrit me
Despotatin e Epirit dhe Republikën e Raguzës e shqetësuan Venedikun, i cili nxiti në
luftë kundër Arbërisë sundimtarin e Zetës, Gjergjin, që ishte fqinji i Arbërisë në Drin,
por kjo nuk e tronditi Dhimitrin.
Treva e Tiranës ka pasur për vite me radhë pinjollë të familjes Skura. Në shek.
XIV kreu i kësaj familjeje ka qenë Anton Skura, i cili e simbolizoi pushtetin e tij me
një stemë heraldike. Stema paraqet një luan që qëndron mbi këmbët e pasme. Mbi të
ka një mbishkrim në latinisht, i cili për fat të keq nuk është i plotë pasi është dëmtuar.
Në të shkruhet: SEPU(LT)U(RA)/ANTONIO SC/CUM ESE(D)ES SUO. Kjo stemë
gjendet në një gur varrri, i cili mban emrin e Anton Skurës. Guri i varrit është zbuluar
nga konsulli austro-hungarez në Shkodër, Theodor Ippen në kalldrëmin para kishës së
Zonjës Nunciatë, në Kodër Marlekaj të Lezhës. Ky gur ka qenë lapidari mbi varrin e
Anton Skurës dhe pas shembjes së kishës u përdor si pllakë kalldrëmi. Ippen e hoqi
nga kalldrëmi dhe e vendosi në murin e kishës së Zonjës Nunciatë, në Kodër
Marlekaj të Lezhës. Stema e Skurajve sot gjendet në Muzeun Historik Kombëtar184.
kishte kuptimin e sundimtarit. Kristo Frashëri, Historia e Tiranës, Vëll. I, Toena Tiranë 2004, faqe 4151.
183
-Në marrëveshje është shkruar: "Unë, Dhimitri, me hir të Zotit panhypersevast dhe arhond i madh,
betohem mbi të katër ungjijt e shenjtë të perëndisë se pa mashtrim dhe pa qëllim të keq do të kem paqe
të sigurtë me qytetin e Raguzës dhe me gjithë njerëzit raguzanë dhe do ta ruaj përherë (paqen) sa të
kem jetë dhe sa të jem gjallë në mënyrë që raguzanët të kalojnë shëndoshë e të sigurtë nëpër të gjithë
tokë time pa taksë doganore, të lirë e të sigurtë në të gjitha të drejtat e tyre qoftë për tokë qoftë për det.
Dhe sikundër unë po betohem për këtë dhe po e përforcoj, ashtu urdhëroj të gjithë njerëzit e mi që të
betohen për këtë dhe t'i mbahen me besnikëri për të gjitha ditët e jetës së tyre". Kristo Frashëri,
Principata e Arbërisë 1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014, faqe 82-83; Nikollë
Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve, Mirgeeralb, Tiranë 2015, faqe 186-189.
184
-Jaho Brahaj, Emblema Shqiptare, (Gjurmime heraldike), Shtëpia Botuese Lisitan, Lezhë 1997, faqe
45-46; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar,
Tiranë, 2014, faqe 38; Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik
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KREU I TRETË
MITROPOLIA E DURRËSIT NË JURIDIKSIONIN E
KRYEEPISKOPATËS SË OHRIT
(shek. XI deri në vitin 1767)
Nga shekulli XI deri në vitin 1767 shumica e episkopatave qenë në varësinë e
Kryeepiskopatës së Ohrit185. Mitropolia e Durrësit gjatë shekujve XI-XIII vazhdoi të
varej nga Patriarkana e Kostandinopojës. Në atë kohë Mitropolia e Durrësit ka pasur
këto episkopata: 1. Stefanika, 2. Hanubia, 3. Kruja, 4. Elissoj, 5. Dioklia, 6. Shkodra,
7. Drivasti, 8. Palathët, 9. Glavinica, 10. Avlona, 11. Lihnidi, 12, Cermenika, 13.
Pulqeriopoli, 14. Gradica, por për arsye ende të paqarta në vitin 1280 të gjitha
episkopatat e Mitropolisë së Durrësit kaluan në varësi të Kryeepiskopatës së Ohrit186.

Kombëtar, Tiranë, 2016, faqe 84-85; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of
Albania, Muzeu Historik Kombëtar, Tirana, 2016, page 84-85; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea
Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 70-71; Dorian Koçi, Skënder Bushi,
Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 70-71; Pavijoni i
Mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2017, faqe
34-35; Pabellon de la edad media y rincon de los grandes bajalatos albaneses, Museo Nacional de
Historia, Tirana 2017, pagina 34-35.
185
-Në vitin 1018, pas shkatërrimit të shtetit Bullgar të Samuelit, u krijua një kryeepiskopatë e madhe
dhe e pavarur, e cila ishte Kryeepiskopata e Ohrit. Perandori Vasili II Bullgaroktoni, në vitin 1020 ka
nxjerrë tri dekrete me rëndësi për Kryeepiskopatën e Ohrit, ku Joani është caktuar Kryeepiskop i Ohrit
dhe ka pasur në juridiksionin e tij 32 episkopata, të cilat qenë: 1. Achrida (Ohri), ku ishte edhe
rezidenca e kryeepiskopit, 2. Kastoria (Kosturi), 3) Glabinitza (Gllavinica), 4. Moglaena (Moglena), 5.
Buetis (Vuteli në Pelagoni ose Manastiri i sotëm), 6. Strumnitza (Strumnica), 7. Morobisdos
(Morovizda), 8. Belebusda (Velevuzda), 9. Triaditza (Triadica, Sofia), 10. Nisos (Nishi), 11. Branitza
(Vranica), 12. Belegrada (Berati), 13. Thronia (Striamos, Zemlin), 14. Skopia (Shkupi), 15. Prizdriana
(Prizreni), 16. Lipainion (Lipjani), 17. Serbia (Servia, qytet ne Maqedoninë Jugperëndimore), 18.
Dristra (Drster), 19. Bodina (Vidini), 20. Rhasos (Rasa, Novipazari), 21. Horaeja (Oreja), 22.
Tzernikos (Cerniku, ndoshta Cërriku), 23. Chimaira (Himara), 24. Adrianupilos (Drinopolis), 25. është
fshirë, 26. Bothroton (Butrinti), 27. Joannina (Janina), 28. Kozila (Kozili), 29. Petros (Petra), 30.
Rogia, 31. Stagoi, 32. Berroia.
186
-Në harkun kohor (1719-1745) Kryeepiskop i Ohrit ka qenë Joasafi, i cili ka lindur në Voskopojë.
Joasafi mori nismën për të shpallur shenjt Nikodhimin e Beratit. Në vitin 1721 Kryeepiskopi Joasaf me
anën e një dekreti të posaçëm shpalli shenjtërimin e Nikodhimit të Beratit, ndërkohë filloi fushatën për
popullarizimin e tij. Për këtë porositi të shkruhej jëtëshkrimi dhe të paraqiteshin bëmat e tij nëpër
afresket e kishave. I pari që shkroi për Nikodhimin ishte Nektar Tërpo, i cili në librin Pistis (Besimi) që
e botoi më 1731, përmend bëmat e shenjtit. Piktorët Athanas dhe Kostandin Zografi më 1744 pikturuan
afreskun e Nikodhimit në kishën e manastirit të Ardenicës dhe në vitin 1762 në kishën e Apostujve të
Shenjtë në Vithkuq. Shërbesa kushtuar shenjtit “Jetëshkrimi i Shën Nikodhimit të Ri të Vithkuqit” u
botua në vitin 1741 nga Grigor Voskopojari (1680-1772). Botimi është në gjuhën greke dhe është
shtypur në Akademinë e Voskopojës. Grigor Voskopojari dhe rrëfimet e tij për Nikodimin e Ri të
Vithkuqit, Tema, 15 korrik 2005, faqe 15; Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë
2007, faqe 107-109.
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Jetëgjatësia e Kryeepiskopatës së Ohrit ishte deri më 16 janar të vitit 1767 kur
Kryeepiskop Arseni dha dorëheqjen nga posti. Shkaku i dorëheqjes së tij qenë
mosmarrëveshjet me mitropolitët që kishte në varësi. Në vjeshtën e vitit 1766 pesë
mitropolitë shkuan në Kostandinopojë dhe i kërkuan patrikut Samuelit I (1763-1768)
shkëputjen nga Kryeepiskopata e Ohrit duke firmosur një Premtim, me anën e së cilit
i nënshtroheshin autoritetit të Kostandinopojës. Me kërkesë të patrikut Samuel I,
sulltan Mustafai e miratoi vendimin për suprimimin e Kryeepiskopatës së Ohrit dhe
krijimin e Kryeepiskopatës së Durrësit. Të gjitha episkopatat e Arbërisë që vareshin
nga Kryeepiskopata e Ohrit, madje edhe Ohri vetë, tanimë si episkopatë e thjeshtë u
vunë në varësi të Durrësit, që u ngrit në rangun e Kryeepiskopatës187.

MITROPOLIA E DURRËSIT
NË SHEKUJT XI-XVII
Në vitin 1018 prijësi i normandëve Robert Guiskardi, i mbështetur nga papa
Grigori VII zbarkoi në bregdetin shqiptar. Ushtritë normande të udhëhequra nga
Bohemundi, djali i Robert Guiskardit, pushtuan Vlorën, Kaninën dhe Jerikonë. Për të
ndihmuar Durrësin erdhi një ushtri bizantine e drejtuar nga Aleks Komneni, e cila u
ndesh me ushtritë normande më 18 tetor të vitit 1018. Gjatë periudhës 150 vjeçare të
kryqëzatave, Durrësi u bë porti më i favorshëm për zbarkim dhe Udha Egnatia ishte
shtegu kryesor, që i nxirrte kryqtarët në Kostandinopojë. Gjatë Kryqëzatës së parë më
1096, kryqtarët morën leje te perandori bizantin Aleks Komneni dhe kaluan nga Italia
në Durrës dhe pasi ndoqën Udhën Egnatia mbërritën në Kostandinopojë. Më në fund
Durrësi u pushtua nga normandët dhe u dogj më 1185. Sipas arkimandritit Nil
Dhokospatri, më 1143, Mitropolia e Durrësit kishte vetëm katër episkopata: Lezha,
Kruja, Stefanika dhe Kunavia188.
Pavarësisht nga pushtimi normand, Mitropolia e Durrësit gjatë shekujve XIXIII vazhdoi të varej nga Patriarkana e Kostandinopojës. Midis kryepriftërinjve që e
kanë drejtuar janë shquar: Laurenti (1025), Kostandin Kavasilia (1180), Romanoi
(1240). Kufiri i fundit i varësisë së Mitropolisë të Durrësit nga Kostandinopoja është
viti 1280, më pas ajo kaloi në varësi të Kryeepiskopatës së Ohrit189.
Qyteti më 1205 u pushtua nga Venediku, i cili krijoi edhe Dukatin e Durrësit.
Në vitin 1204 Perandoria Bizantine ra në duart e kryqtarëve. Patriku i ri latin i
Kostandinopojës e kishte zëvendësuar peshkopin bizantin të Durrësit me një prelat
latin. Papati i vuri në varësi kryeepiskopit latin të Durrësit, Manfredit, 22 peshkopata
të Patriarkanës Latine. Ai u vu në post më 1210 dhe vazhdoi deri më 1213. Me
restaurimin e Perandorisë Bizantine nga Mihal Komneni (1261-1282) Durrësi iu
bashkangjit Despotatit të Epirit. Në këto rrethana historike, mbas pushtimit të
187

-Azem Qazimi, Fjalor i Krishtërimit, Plejad, Tiranë 2011, faqe 253-262.
-Lutfi Alia, Ipeshkëvët e Dioqezës Shufragane të Kunavisë, Pelegrin, Nr. 31&32, Athinë, 2019, faqe
269.
189
-Dhimitër Beduli, Mitropolia e Durrësit në shekuj, Ngjallja, qershor 1993, faqe 7.
188
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Kostandinopojës nga latinët në vitin 1204, mjaft bizantinë u larguan nga territoret e
pushtuara prej latinëve, duke gjetur strehë nëpër vendet e lira. Kështu u formua
Perandoria e Nikeas nën drejtimin e Theodhor Laskarit, gjithashtu Perandoria e
Trapezundës në bregun juglindor të Detit të Zi, e formuar nga Aleks e David
Komneni, ndërsa në Epir nën drejtimin e Mihal Engjëllit (1204-1216) u themelua
Despotati i Epirit. Mbas rënies së Kostandinopojës më 1204, një princ i familjes së
Komnenëve u strehua në Shqipërinë e Jugut. Mbasi mblodhi feudalët vendas dhe
dëboi venedikasit latinë, ai krijoi një principatë të pavarur me emrin “Despotati i
Epirit”. Mihali e shtriu zotërimin e tij nga Korfuzi e Durrësi deri në Shkodër. Në atë
kohë patriku latin i Kostandinopojës, kishte zëvendësuar kryeepiskopin bizantin të
Durrësit me një perlat latin. Pavarësisht nga kjo, Mihali e drejtoi Durrësin nga
ortodoksia dhe për këtë u quajt "mbrojtës i besimit". Në vitin 1215 Mihal Engjëlli
vdiq dhe vendin e tij e zuri i vëllai Theodhori (1216-1230). Ky i fundit e fuqizoi
Despotatin e Epirit duke e shtrirë atë deri në Selanik.
Aksioni i parë që përhapi famën e tij përtej kufijve të Despotatit të Epirit ishte
sulmi kundër Pjetër Kurtënesë, i cili ishte burri i Jolandës, motrës së Balduinit dhe
Henrikut (perandorë latinë të Kostandinopojës). Ai qe kurorëzuar perandor latin pas
vdekjes së Henrikut. Pjeri u nis nga Franca, qëndroi në Romë ku papa i vuri kurorën e
perandorit, jo në kishën e Shën Pjetrit ku kurorëzoheshin perandorët gjermanë, por në
kishën e Shën Lorencit. Më pas Pjeri zbarkoi në Durrës me ushtrinë e tij për të
vazhduar drejt Kostandinopojës, por në grykat e maleve të trojeve arbërore ushtria e
tij u shpartallua dhe vetë ai ra rob në duart e Theodhorit. Në Kostandinopojë
regjencën e mori e shoqja, por ajo vdiq më 1219 dhe kurora i kaloi djalit, Robertit.
Ndërkaq Theodhori ndërmori një fushatë luftërash kundër latinëve. Pas vdekjes së
themeluesit të mbretërisë latine Bonfacit të Monferratos në luftë kundër bullgarëve
më 1207, mbretëria u paralizua pasi shumë kalorës u kthyen nëpër vendet e tyre
perëndimore. Këtë rast e shfrytëzoi princi i Epirit, i cili pas një rrethimi të gjatë në
fundin e vitit 1224 mundi të zotërojë Selanikun. Pushteti i Theodhorit u shtri nga
Adriatiku deri në detin Egje, duke përfshirë edhe Thesalinë dhe Maqedoninë.
Theodhori u fronëzua perandor nga Kryeepiskopi i Ohrit Dhimitri. Perëndimi latin u
përpoq të shtinte në dorë tokat shqiptare dhe ta shtrinte sundimin edhe mbi feudalët
shqiptarë, të cilët i dolën krah Bizantit. Ata vazhduan përpjekjet që të lidhnin me
Kishën e Romës episkopatat e Shqipërisë së Mesme, që dikur vareshin prej
Mitropolisë së Durrësit. Kështu u bënë përndjekje ndaj Krujës, Kunavisë dhe Pultit
duke përdorur manastiret e urdhërave katolikë. Durrësi ishte urë lidhëse dhe vend ku
ndaheshin trupat bizantine nga trupat normande, anzhuine, serbe etj. Me pushtimin e
tij dhe të bregdetit shqiptar nga Karli I Anzhu më 1272, si dhe me përparimin e tij në
brendësi të vendit filloi një kohë e re, ajo e futjes së Kishës së Romës jo vetëm
nëpërmjet Tivarit, por edhe nëpërmjet Kryepeshkopatës Latine të Durrësit, e cila deri
në mesin e shek. XIV bashkëjetonte me Kishën Ortodokse. Kjo kryeepiskopatë latine
u bë një mbështetje e fuqishme e sundimit anzhuin. Në varësi të saj u krijuan
peshkopata katolike në qytetet apo në krahinat ku sunduan anzhuinët. Karli I Anzhu
në vitin 1272 arriti të krijonte “Mbretërinë Anzhuine të Arbërisë” ku vetë u bë mbret
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dhe si kryeqytet zgjodhi Durrësin190. Karli I Anzhu, i shkëputi lidhjet me
Kostandinopojën dhe forcoi lidhjen e kishave arbërore me Romën, por pa e ndryshuar
ritin kishtar bizantin191. Në shekullin XIII në Durrës kemi dy episkopë, një ortodoks
dhe një latin192.

SHËN GJON VLADIMIRI DHE
SHËN JOAN KUKUZELI
Më 22 maj 1015 u martirizua Shën Gjon Vladimiri, (Fig.1) lipsani i shenjtë i
të cilit u ruajt në manastirin që mban emrin e tij në afërsi të Elbasanit. Vite më vonë
Karl Topia dhe i biri i tij Gjergji ndërtuan Manastirin e Shën Gjon Vladimirit.
Gjithashtu u hartua edhe shërbesa e shenjtit e cila u përkthye dhe u botua nën
kujdesin e Visarion Xhuvanit193. Gjon Vladimiri ka lindur në fshatin Vladimir të
Krajës në Malin e Zi. Ai ka qenë biri i Nemanit dhe nipi i mbretit bullgar, Simeon i
Ohrit (890-927), i cili mbretëronte në principatën e Diokleas. I ati, Nemani ka pasur
në zotërim Ilirinë, Malin e Zi, Dalmacinë dhe Bosnjën. Pasi trashëgoi kurorën, Gjon
Vladimiri iu përkushtua me zell veprave përdëllyese, duke themeluar manastire, kisha
dhe institucione bamirëse. Ai mbështeti krishtërimin dhe luftoi herezinë e
bogomilëve194.
Kur Gjon Vladimiri trashëgoi kurorën princërore, ishte epoka e ekspasionit
bullgar të car Samuelit (976-1014), i cili pushtoi Shqipërinë, Maqedoninë dhe
Thesalinë, duke arritur deri pranë Kostandinopojës. Në kohën kur car Samueli i
Bullgarisë deshi të pushtonte tokat e Dalmacisë, princi Gjon Vladimir u ngjit me
ushtrinë e tij në malin e Oblikës. Car Samueli i dërgoi një lajmëtar për ta bindur Gjon
Vladimirin të dorëzohej, por ai nuk pranoi. Pasi u tradhtua nga një njeriu i tij, u kap
rob dhe u arrestua në Ohër. Gjatë kohës së qëndrimit në burg, iu shfaq një engjëll, i
cili i tha se së shpejti do të ishte i lirë. Cari Samuel kishte një vajzë, të quajtur Kozara,
e cila vizitonte vazhdimisht burgjet. Ajo u njoh me Gjon Vladimirin e ai i hyri në
zemër asaj. Kozara ndërmjetësoi tek i ati, për t’i kërkuar të martohej me Gjon
190

-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 49.
-Lutfi Alia, Ipeshkëvët e Dioqezës Shufragane të Kunavisë, Pelegrin, Nr. 31&32, Athinë, 2019, faqe
270.
192
-Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 343; Kristaq Bakallbashi, Mitropolia e Durrësit në
shekuj, Ngjallja, mars 2001, faqe 7, 8.
193
-Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vlladimirit, e përkthyme dhe e botume me bekim të Kryepiskopit të gjith
Shqipnis krye-Hirsis Tij, Emzot Dr. Visarion-it, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934, faqe 13-16.
194
-Fillimisht, herezia e bogomilëve u shfaq në Bullgari në shekullin X nga një prift bullgar të quajtur
Bogumil. Etimologjia e këtij emri në gjuhën bullgare është Bog, që do të thotë Zot dhe mill i dashur;
pra bogomil do të thotë i dashur i Zotit. Prifti Bogumil nisi të predikonte me zell herezinë e tij në
Bullgari. Në vijim, qe prezbiteri Kozma që formuloi doktrinën bogomile. Heretikët bogomilë
predikonin një jetë fetare shpirtërore dhe një mënyrë jetese asketike. Herezia e bogomilizmit u përhap
edhe në Iliri. Zhan Klod Faverial, Bogomilizmi, herezia që shkatërroi Ilirinë, Metropol, 22 gusht, 2005,
faqe 18, 19.
191
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Vladimirin. Car Samueli pranoi ta martonte të bijën me Gjon Vladimirin e i dha si
prikë sundimin e ish-principatës së tij. Madje, për ta joshur, me synimin që ta kishte
aleat, i dhuroi edhe disa toka nga territori i Shqipërisë së asaj kohe. Kështu, principata
që sundonte Gjon Vladimiri arrinte deri pranë lumit Shkumbin.
Në fillim të shek. XI, perandori bizantin, Vasili II ka qenë në luftë me mbretin
e bullgarëve, Samuelin. Gjon Vladimiri mbajti anën e bizantinëve. Më 29 korrik
1014, në betejën që u zhvillua në brigjet e Strumicës, Vasili II e shpartalloi ushtrinë
bullgare të Samuelit. Në fushën e betejës mbetën rreth 15.000 ushtarë, të cilët u zunë
robër. Vasili II në çdo njëqind robër, verboi nëntëdhjetë e nëntë, kurse të njëqindtit i
la vetëm njërin sy që t’i shpinte ushtarët te mbreti Samuel. Që atë çast, Vasili II u
quajt “Bullgaroktoni” (bullgarëvrasësi). Vargani me ushtarët e verbuar u kthyhe në
Perlep, ku ishte rezidenca e car Samuelit. Në momentin që pa ushtarët e tij të verbuar,
car Samueli nuk mundi ta përballonte dhembjen dhe vdiq nga hidhërimi195. Djali i
tij, Gabriel Radomiri mori pushtetin në dorë, por u vra pas një viti nga kushëriri i tij,
Ivan Vladislavi. Ky i fundit, pasi mori fronin e Bullgarisë, u përpoq të gllabëronte
edhe principatën e kunatit të tij, Gjon Vladimirit196. Ai e ftoi Vladimirin për t’i bërë
një vizitë në oborrin e tij në Ohër dhe pas një kurthi, i preu kokën me shpatë. Shenjti
mori kokën e vet midis dy duarve, i hipi kalit dhe u drejtua nga kisha, që pati ndërtuar
pranë Elbasanit. Kjo ka ndodhur më 22 maj të vitit 1015. Sipas traditës, Kozara
ndërtoi një shtëpi pranë kishës dhe ka banuar aty deri sa vdiq. Ajo shtëpi ka qenë
bërthama e manastirit të Gjon Vladimirit197. Prifti i Diokleas (Diocleae Presbyter) e
tregon ndryshe jetëshkrimin e Gjon Vladimirit198. Sipas Shuflajt kur despoti i Epirit
Mihal Engjëlli pushtoi Shkodrën e rrethinat, mori reliket e Gjon Vladimirit199 dhe i
çoi në Durrës. Në vitin 1381 princi Karl Topia ndërtoi manastirin e Gjon Vladimirit
në Elbasan dhe i zhvendosi aty reliket e Gjon Vladimirit200.
Nga Durrësi ka qenë muzikanti i madh bizantin Shën Joan Kukuzeli201, i cili
ka jetuar në shek. XII. Kukuzeli (Fig.2) ka qenë zbatues i shquar i muzikës kishtare
195

-John Julius Norvich, Bizanti, Shkëlqimi dhe rënia e një perandorie 330-1453, Uegen, Tiranë, 2005,
faqe 200-201; Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e Bizantit, Arbri, Tiranë,
faqe 154.
196
-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, Dituria, Tiranë, 1997, faqe 205.
197
-Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit, e përkthyeme dhe e botueme me bekim të Kryepiskopit të
gjith Shqipnis, Krye-Hirsis Tij Emzot Dr. Vissarion-it, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934, faqe 1314.
198
-Sipas rrëfimit të tij, del se Gjoni ka qenë biri i sundimtarit të Dalmacisë, Petrisllavit. Kur car
Samueli sulmoi Dalmacinë, Gjon Vladimiri së bashku me popullin e tij gjetën strehë në Malin e Zi.
Sipas priftit të Diokleas, Vladimiri u martirizua në Prespë: ku ushtarët ia prenë kryet tek dera e kishës.
Johan Georg von Hahn, Studime Shqiptare, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2007, faqe
121-122.
199
-Andrea Llukani, Kulti i Gjon Vladimirit në Shqipëri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina
17-18; Andrea Llukani, Il culto di Giovanni Vladimiro in Albania, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio
2019, pagina 17-18.
200
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 127.
201
-Joan Kukuzeli ishte nga Durrësi dhe ka jetuar në shek. XII. Biografët nuk na japin hollësira rreth
jetës së tij në Durrës. Theksojnë vetëm se kishte mbetur jetim nga i ati dhe me edukimin e tij u mor e
ëma. Joani ishte i zgjuar e i urtë, por mbi të gjitha kishte zë të jashtëzakonshëm dhe vesh muzike të
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por dhe një nga mësuesit më të mirë të saj, duke vënë ai vetë në muzikë këngë
kishtare të ndryshme dhe duke zhvilluar e përmirësuar ato që kishin bërë të tjerët para
atij202.
Joan Kukuzeli shpiku një sistem të ri të muzikës bizantine, i cili quhet
“Kukuzelian”. Përparësia e këtij sistemi ishte se Kukuzeli e pasuroi me shumë shenja
të reja, të cilat shprehnin më mirë karakterin melodik të himneve dhe tropareve
bizantine. Gjithashtu Kukuzeli ka krijuar “sistemin e rrathëve muzikorë”, me anën e
së cilit u stabilizua raporti që ekziston ndërmjet katër tingujve kryesorë të muzikës
bizantine. Joani ka kompozuar shumë himne bizantine, poliele, qeruvikë etj, duke
vënë në përdorim ison e këngës paqadike. Nga librat që u shkruan prej Kukuzelit
mund të veçojmë:1-“Libër që me dëshirën e Perëndisë së shenjtë përmban tërë
shërbesat e Kishës, i ndërtuar prej mjeshtrit Jan Kukuzeli”. 2-“Arti i të kënduarit dhe
shenjat e këngës bashkë me himrominë dhe kompozimin, bërë prej Mjeshtrit Jan
Kukuzeli”. 3-“Tropare për Hyjlindësen”, që përmban poezi të shkruara nga Manuil
Rambatia dhe kompozuar prej Jan Kukuzelit. 4-“Kondaqe për gjithë vitin”, këtë libër
e ka shkruar Mihal Ananeoti dhe e ka ndrequr Jan Kukuzeli. Dorëshkrimet
voluminoze me muzikë bizantine të Kukuzelit gjenden nëpër bibliotekat e Malit të
Shenjtë, duke e renditur atë ndër radhët e njerëzve të shquar.

PEMA GJENEALOGJIKE E
KARL TOPISË
Pema Gjenealogjike e Topiajve fillon me Tanush Topinë, i cili kishte titullin
Kont i Shqipërisë (1328-1358). Këtë titull ia dhanë anzhuinët në vitin 1338. Madje
bashkë me titullin ata i jepnin edhe një shpërblim vjetor. Topiajt e ndjenë veten aq të
fortë, sa që i prishën marrëdhëniet me anzhuinët. Andrea Topia rrëmbeu Helenën,
bijën e mbretit të Napolit, Robert Anzhu. Helena kishte ardhur me anije në Durrës
dhe po shkonte të martohej në Greqi me princin e Moresë. Nga martesa me francezen,
mprehtë. Ky talent i tij mendohet se u bë shkak të dërgohet në Kostandinopojë për t’u pajisur me
kulturë muzikore. Shkollat e Kostandinopojës qenë të dëgjuara dhe profesorët ishin njerëz të famshëm.
Jan Kukuzeli, pas mbarimit të studimeve, u bë figurë e shquar artistike dhe tërhoqi vëmendjen e
perandorit. Kështu shumë shpejt ai mori titullin e domestikut dhe u emërua drejtues i ceremonive
festive të pallatit. Nuk dihet se sa kohë qëndroi Kukuzeli në këtë detyrë, sepse më vonë atë e gjejmë në
Athos. Një mëngjes të bukur ai zbriti nga një anije dhe u paraqit në manastirin e “Lavrës së Madhe”.
Takoi igumenin dhe kërkoi që të pranohej murg rishtar. Kërkesa iu pranua dhe si detyrë prove iu
caktua të kulloste cjeptë e manastirit. Një ditë, ndërsa kulloste cjeptë e manastirit, ai ja nisi këngës.
Këndoi me aq pasion e dashuri sikur dëshironte që muzika e tij ta shpërblente për të gjithë kohën e
heshtjes. Mirëpo ky akt u bë shkak për zbulimin e tij. Një asket që e kishte dëgjuar, shtangu nga
bukuria e të kënduarit dhe lajmëroi të parin e manastirit. Kukuzeli kur u thirr prej igumenit nuk e
fshehu se kush ishte. Me ndërmjetësimin e igumenit ai u lejua të qëndronte në “Lavrën e Madhe” ku ju
dha një qeli. Në atë qeli të thjeshtë ai kreu gjithë atë punë të madhe për sa i përket artit të muzikës
bizantine gjersa vdiq në moshë të kaluar. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë
2013, faqe 297-299.
202
-Mihal Ekonomi, Jan Kukuzeli, Vegim Drite, Nr 4, qershor 1997, faqe 18-20.
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Andrea Topia pati një djalë Karlin. Andrea Topia u vra për hakmarrrje nga Robert
Anzhu, sepse i pati rrëmbyer vajzën. Mbreti u kishte çuar fjalë se i kishte falur dhe i
priti në Napoli me ceremoni, por ata nuk e dinin se atë natë do t’i vrisnin203.
Karl Topia (1359-1388), pasi trashëgoi kurorën, sundonte në vendet ndërmjet
Matit dhe Shkumbinit. Sipas Marin Barletit, Karl Topia ka qenë sundimtar i
Shqipërisë së Mesme. Rezidencën e ka pasur në Skurje, që gjendej midis Tiranës dhe
Durrësit204. Zotërimet e tij përfshinin Krujën, Tiranën, Shijakun, Durrësin, Kavajën,
Peqinin dhe Elbasanin. Nëpër dokumentet e kohës Karl Topia përmendet me titullin
"Princeps Albanie" që do të thotë "Princ i Shqipërisë"205.
Në vitin 1381 Karl Topia (Fig.3) ndërtoi manastirin e Shën Gjon Vladimirit,
në afërsi të Elbasanit. Në mbishkrimin tregjuhësh greqisht, sllavisht dhe latinisht, që
gjendet në portën jogore të kishës Karl Topia cilësohet "sundimtar i tokës së Arbërit"
(greqisht), "zot i Arbërve" (sllavisht) dhe "princ i Arbërisë" (latinisht). Këta tituj
dëshmojnë se Karl Topia ka qenë një sundimtar i fuqishëm. Duke futur në stemën e tij
elementë anzhuinë, Karl Topia u përpoq ta shpalte veten trashëgimtar legjitim të
pushtetit anzhuin në trevat shqiptare206. (Fig.4)
Karl Topia paraqitet në një ikonë të Shën Gjon Vladimirit. Ikona rrethohet me
12 skena nga jeta e shenjtit. Ikona është punuar nga Kostandin Shpataraku në vitin
1739. Aktualisht, ajo është në Muzeun e Artit Mesjetar të Korçës207. Sipas Theofan
Popës, skena e ktitorit Karl Topia është unikale, sepse paraqet princin shqiptar. Karl
Topia mban mbi krye një kurorë prej ari si ato që mbanin princërit e Bizantit. Në
dorën djathtë mban skeptrin si simbol të pushtetit, ndërsa me dorën e majtë tregon
maketin e manastirit. Ai ka veshur një stihar të gjatë, në fundin e të cilit është një
shirit ari i stolisur me gurë të çmuar. Mbi stiharin ka një dollamë të kuqe, me mëngë
të varura nga pas. Dollama është stolisur me shqiponja dykrenore ari. Skeptri, që
mban në dorë princi Karl Topia, ngjan me ata që mbanin peshkopët e kishës
perëndimore208.
Karl Topia vdiq më 1388. La trashëgimtar Gjergj Topinë. Ndonëse në një
situatë të vështirë, për katër vjet, Gjergj Topia i bëri ballë furisë së osmanëve nga
njëra anë dhe presionit të venedikasve, që kërkonin Durrësin, nga ana tjetër. Më në
fund, në vitin 1392, Gjergj Topia ua dorëzoi Durrësin venedikasve, pasi bëri me ta një
203

-Në Pemën Gjenealogjike të Topiajve jepet se këtë akt e ka bërë Andrea Topia. I këtij mendimi është
edhe Luan Malltezi (Gazeta Shqiptare, 22 tetor 2003, faqe 12-13) dhe Jaho Brahaj (Emblema
Shqiptare, Tiranë 1997, faqe 17). Ndërsa autorë të tjerë shkruajnë se Helenën e rrëmbeu Tanush Topia.
(Petrika Thëngjilli, Historia e Popullit Shqiptar 395-1875, Tiranë, 1999, faqe 102-103); Luan Rama,
Krushq të largët, Francë-Shqipëri, Tiranë 2002, faqe 13-14; Besnik Alibali, Helena e Durrësit, Dramë
e familjes Topia, Durrës 2014.
204
-Marin Barleti, Historia e Skënderbeut, Infobotues, Tiranë, 2005, faqe 32.
205
-Luan Malltezi, Topiajt, shkëlqimi dhe rënia e principatës shqiptare, Gazeta Shqiptare, 22 tetor
2003, faqe 12-13.
206
-Petrika Thëngjilli, Historia e Popullit Shqiptar 395-1875, shtëpia botuese e Librit Universitar,
Tiranë, 1999, faqe 102-103.
207
-Dhimitra Lazidhu, Dhimitra Drosaqi, Manuali i restaurimit të ikonave nga Muzeu i Artit Mesjetar
Korçë, Selanik, 2008, faqe 162-163.
208
-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, Tiranë, faqe 80.
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marrëveshje. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Gjergj Topia vdiq, në tetor 1392.
Trashëgimtare e Topiajve mbeti Helena Topia, vajza e madhe e Karl Topisë. Helena u
martua me një fisnik venedikas, Mark Barbarigon. Kishin në zotërim kështjellën e
Krujës209.
Në vitin 1394, Helena Topia e nxiti të shoqin kundër venedikasve. Barbarigoja
filloi të plaçkiste dhe të pengonte karvanet tregtare të venedikasve nëpër territorin e
Durrësit. Madje, ai plaçkiti edhe Filip Barellin, që e kishte rezidencën në Kepin e
Rodonit. Venediku e shpalli armik dhe kërkonte me çdo kusht kapjen e tij. Në vitin
1401, Barbarigoja u paraqit vullnetarisht në Venedik. U gjykua dhe u dënua. Në këtë
kohë, Helena Topia u martua me Kostandin Balshën dhe u bënë sundimtarë të gjithë
krahinës së Skurisë210.
Sipas Fan Nolit211, Topiajt e Krujës përmenden si katolikë më 1208; Muzakët
dhe Aranitët e Shqipërisë së Mesme më 1318; Zebenishët e Gjirokastrës dhe Shpatajt
e Artës më 1354; Balshajt e Shkodrës më 1369; Dukagjinët më 1400 dhe Kastriotët
më 1407.

GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU
Gjergj Kastrioti (Fig.5) ka lindur në Mat, në vitin 1405 dhe ishte fëmija i
parafundit i familjes së Kastriotëve212. Familja e Kastriotëve zotëronte një principatë
të vogël në malet midis Matit dhe Dibrës, në kufi me zotërimet e principatës së
Topiajve. Në fillim të vitit 1415 osmanët pushtuan Krujën. Pas disfatës Gjon Kastrioti
u detyrua t’i dërgonte Sulltanit peng djemtë e tij. Gjergji në atë kohë ishte moshën
nëntëvjeçare. Ai u rrit dhe edukua në oborrin e sulltanit. Ky i fundit i detyroi djemtë e
Gjon Kastriotit të kalonin në fenë muhamedane, madje u ndërroi edhe emrat. Gjergjin
e quajti Isqender-Bej që në shqip u kthye në Skënderbe. Gjergji u dërgua në Edrene,
në shkollën e iç-ogllanëve. Skënderbeu kaloi shumë vite si peng në oborrin e sulltanit
deri në vitin 1443 kur ai gjatë një ekspedite ushtarake kundër të krishterëve të
Hungarisë me Janosh Huniadin në krye, u kthye në Krujë213.
Skëndebeu u pagëzua më 25 dhjetor të vitit 1443, ditën e Krishtlindjeve. Të
gjithë shqiptarëve që ishin kthyer në fenë muhamedane u bëri thirrje të pranonin fenë
e të parëve (kristjane). Më 26 prill të vitit 1451 u celebrua kurorëzimi i Gjergj
Kastriotit me Marina Andronikën. Kjo martesë u bë në manastirin e Ardenicës në
209

-Luan Malltezi, Topiajt, shkëlqimi dhe rënia e principatës shqiptare, Gazeta shqiptare, 22 tetor
2003, faqe 12-13.
210
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004, faqe 60-61.
211
-Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 342.
212
-Gjon Kastrioti qe martuar me Vojsavën, familja e së cilës jetonte në viset lindore të krahinës së
Pollogut. Ata kishin nëntë fëmijë, katër djem (Stanishin, Reposhin, Kostandinin dhe Gjergjin) dhe pesë
vajza (Marën, Jellën, Angjelinën, Vllajkën dhe Mamicën). Motrat e Skënderbeut u martuan me familjet
më të fuqishme shqiptare të kohës. Mara u martua me Stefan Gojçinin, princin e Zetës. Vllajka u
martua me Gjon Muzakën, Angjelina me vëllanë e Gjergj Arianitit, Vlash Arianitin, Jella me Pal
Balshën dhe Mamica u martua me Karl Topinë.
213
-Edvin E. Jacques, Shqiptarët, Vëll.1. Tiranë 1995, faqe 262-268.
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kishën e Shën Triadhës dhe u celebrua nga Igumeni Feliks. Andronika ose Donika
ishte e bija e Gjergj Arianitit, princit të Vlorës dhe Kaninës. Kjo martesë solli edhe
pajtimin e Skënderbeut me Arianitasit, të cilët kishin marrë anën e Venedikut pas
krizës së vitit 1450214.
Martesa shkaktoi pakënaqësinë e katër djemve të Arianitit si dhe të Hamza
Kastrotit. Ky i fundit ishte i biri i Reposhit, që ishte martuar me grua turke. Në vitin
1456 Skëndërbeu u bë me djalë, të cilit ia vuri emrin Gjon. Kjo lindje nuk u prit mirë
nga Hamzai, që ishte gjenerali më i mirë i ushtrisë së Skënderbeut. Ai duke qenë i
bindur se nuk do të trashëgonte kurrë fronin shqiptar, dezertoi tek turqit.
Përveç së drejtës laike, në shtetin e Skënderbeut vepronte edhe e drejta
kanonike kishtare. Kjo zbatohej nga vetë klerikët, të cilët ushtronin edhe funksione
gjyqësore për një kategori të caktuar çështjesh. Në kompetencën e kishës ishte
gjykimi i laikëve për vepra që kishin të bënin me respektimin e kultit e me dënimin e
heretikëve. E drejta zakonore që ka vepruar në trevat e Kastriotëve njihet deri në ditët
tona si “Kanuni i Skëndërbeut”, kurse në pjesën verilindore, ku shtrihej principata e
dukagjinëve, vepronte ai që është cilësuar si “Kanuni i Lekë Dukagjinit.” Me emrin e
Skënderbeut lidhet dispozita e bukur e ullinjve: “Djali nuk mund të martohej, pa
mbjellë njëzet rrënjë ullinj.” Dalja e kësaj dispozite lidhej me dëmtimet e ekonomisë
nga luftërat e shpeshta215.
Kryqëzatat e Skënderbeut
Gjatë viteve 1457-1460 u shënuan njëra pas tjetrës gjashtë fitore të shkëlqyera
të Skëndebeut kundër ushtrive pushtuese osmane. Mehmet Pushtuesi i kërkoi
Skënderbeut një armpushim trevjeçar, i cili u nënshkrua më 27 prill të vitit 1461.
Kushtet e krijuara i dhanë mundësinë Skënderbeut që t`i përgjigjej thirrjes për ndihmë
të Ferdinandit I, mbretit të Napolit. Në vjeshtën e vitit 1461, në krye të një ushtrie
prej 5000 vetash, Skëndërbeu lundroi drejt Brindizit. Pas betejave të përgjakshme, në
gusht të vitit 1462 e gjithë mbretëria iu kthye Ferdinandit. Ky i fundit në shenjë
mirënjohjeje i dha Skënderbeut jo vetëm tituj nderi, por edhe toka të shumta në Italinë
e Jugut për vete e për trashëgimtarët e tij.
Ndërkohë që papa Kalisti III (1455-1458) emëroi Gjergj Kastriotin si
kryekapedan të Selisë së Shenjtë. Ai e ka quajtur "Trimi i Krishtit", "Ushtari i Zotit"
etj, duke theksuar se meritat e Gjergj Kastriotit ishin më të mëdha se të të gjithë
princave të krishterë. Pasardhësi i tij papa Piu II (1458-1464) e ka bekuar
Skënderbeun, duke e quajtur “Atlet të Krishtit”. Gjithashtu papa Piu II i ka premtuar
të organizonte një kryqëzatë kundër turqve, duke vënë Skënderbeun si kryegjeneral të
ushtrive të krishtera. Papa Piu II i ka premtuar se do të vinte vetë në Shqipëri për ta
kurorëzuar Skënderbeun si mbret të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Rumelisë (emërtimi
osman për Trakën dhe Rumaninë). Kryqëzata filloi në nëntor të vitit 1463, dhe në
betejën e Ohrit më 14 gusht 1464 Skënderbeu e shpartalloi Sherenet Beun me ushtritë
e tij. Mbas kësaj fitoreje Skënderbeu u përgatit të shkonte në Durrës për të pritur
papën dhe ushtarët e kryqëzatës, mirëpo në udhëtim e sipër papa vdiq në Ankona më
214
215

-Naum Kule, Rrëfimet e Ardenicës, Tiranë 1999, faqe 31.
-Petrika Thëngjilli, Historia e popullit shqiptar, Tiranë, faqe 163-180.
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15 gusht 1464 pak kohë përpara se të hipte në anije. Bashkë me papën vdiq edhe
kryqëzata. Evropa e admironte Skënderbeun sepse me emrin e tij, për 25 vjet me
radhë, u frymëzua lëvizja antiosmane e botës së krishterë. Ndërsa bënte plane për
asgjësimin e katër fortesave turke të mbetura në tokën shqiptare, Skënderbeu 56
vjeçar u sëmur nga malarja. Ai vdiq më 17 janar 1468 në Lezhë. Skënderbeun e
varrosën në kishën bizantine të Shën Kollit në Lezhë216.
Shpata dhe përkrenarja
Në një ceremoni që u celebrua në bazilikën e Shën Pjetrit më 1459, papa Piu
II i dhuroi Skënderbeut një përkrenare dhe një shpatë. Pas gjithë atyre titujsh nderi e
lëvdatash, asgjë tjetër nuk ka qenë më e shtrenjtë sesa përkrenarja dhe shpata të ishin
bekuar nga vetë papa i Romës. Faik Konica na bën me dije se shpata dhe përkrenarja
e Skënderbeut gjenden në Muzeun Perandorak të Vjenës217.
Por si kanë mbërritur shpata dhe përkrenarja e Gjergj Kastriotit (Fig.6) në
Muzeun e Vjenës? Me vdekjen e perandorit të Austrisë, djali i tij i dytë Ferdinandi, u
shpall arkidukë i Tirolit. Nga pjesa e trashëgimisë iu la Tiroli së bashku me gjysmën e
armëve të armatores perandorake të Vjenës. Në vitin 1567 ai rindërtoi kështjellën
Ambras në Isbruk dhe mblodhi aty armë, veshje lufte, piktura me vlerë etj. Këshilltari
i tij, Jakob Shrenke u shkroi letra figurave të shquara të kohës si dhe trashëgimtarëve
të tyre që ti binin sendet e sipërpërmendura në armatoren e Ambras, të cilat Shrenke i
iventarizoi dhe në bazë të tyre botoi në vitin 1601 librin “Figura fare të vërteta të
perandorëve augustë, të mbretërve e shumë të ndriturve arkidukëve, princave,
gjithashtu të kontëve, baronëve, fisnikëve dhe përshkrime të bëmave të tyre, armët e
të cilëve ndodhen në armatoren e kështjellës Ambras”. Me anën e këtij botimi u
mundësua njohja e armëve të Gjergj Kastriotit. Me vdekjen e arkidukës së Tirolit,
Ferdinandit në vitin 1605 kështjella Ambras iu shit perandorit të Austrisë. Më 1806
armët u mbartën për në Vjenë dhe në vijim në vitin 1814 u ekspozuan në kështjellën
Belvedere, ndërsa më 1888 u ekspozuan në godinën e re të muzeut të Vjenës218.
Faik Konica në Albania (1897) shkruan se shpata është e gjatë dhe mjaft e
rëndë, peshon 3 kg e 200 gram. Doreza e saj përbëhet nga dy kapje, dhe është e
veshur me lëkurë të presuar. Pjesa e sipërme e shpatës është e larë në ar dhe në të
gjenden zbukurime të ndryshme.
Më tej Konica përshkruan përkrenaren: “Në pjesën kulmore të përkrenares
është vendosur një kokë dhie e gdhendur. Dhia është si simboli i Dianës Ilire, si
atribut i hyjnisë së pyjeve. Në një krahasim që është bërë ndërmjet Dianës ilire, asaj
romake dhe Artemisit grek, na rezulton se te Diana ilire karakteristikë është dhia e
egër, ndërsa Diana romake dhe Artemisi grek kanë sorkadhen.” Nga kjo e dhënë
mund të pohojmë se papa Piu II ia dhuroi Skënderbeut përkrenaren me kokën e dhisë
për arsye se dhia e egër ishte simbol i lashtë i popullit tonë. Përkrenarja është prej
216

-Edvin E. Jacques, Shqiptarët, Katë e pendë, Stamboll 1995, faqe 275-277.
-Ato ndodhen në sallën e Maksimilianit I (salla nr. XXV) dhe mbajnë numrin 71 dhe 92. Përkrenarja
është e Skënderbeut, ndërsa për shpatën dyshohet, siç e tregon edhe etiketa: “Zveihandiges
krummesohevert angeblich von Georg Castriota…” (shpatë e përkulur në dorezë dyshe e pretenduar si
e Gjergj Kastriotit…)
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-Kasem Biçoku, Për Skënderbeun, Akademia e Shkencave, Tiranë 2005, faqe 353-354.
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çeliku e veshur nga brenda me lëkurë që del paksa mbi ballë. Ajo rrethohet prej një
rripi në të cilin janë shkruar këto iniciale: IN, PE, RA, TO, RE, BT. Kjo deshifrohet:
(Jesus Nazarenus, Princi Emanthie, Regi Albaniae, Terrori Osmanorum, Regi Epiri,
Benedikt BT.) Këto iniciale e kanë kuptimin në shqip: (Jezusi i Nazaretit, bekon
Skënderbeun, princin e Matit, mbretin e Shqipërisë, tmerrin e Osmanëve dhe mbretin
e Epirit). Kjo kurorë-përkrenare është simboli më i lashtë i Mbretërisë Shqiptare.
Studiuesi Moikom Zeqo dëshmon se mbishkrimi është shkruar në latinisht me
shkronja gjysmëgotike duke përdorur praktikën e inicialeve. Mbishkrimi ka një
formulë tipologjike të krishtere, ku ai që bekon Skënderbeun është Krishti. Në këtë
mbishkrim Skënderbeu quhet Princ i Matit, gjë e cila nënkupton origjinën e tij, ndërsa
titullin “Mbret i Shqipërisë”, Gjergj Kastrioti nuk arriti që ta merrte asnjëherë
zyrtarisht. Problematika e titullit “Mbret” për Gjergj Kastriotin mbetet e hapur de
jure, pavarësisht se de fakto, ai aktet zyrtare i ka firmosur si “Dominus Albaniae” që
do të thotë (Zot i Shqipërisë)219.
Feja e Gjergj Kastriotit
Për Gjergj Kastriotin shumë njerëz bëjnë pyetjen:-Vallë ishte mysliman,
katolik apo ortodoks? Në të vërtetë kjo është një kureshtje e thjeshtë, e cila ka të bëjë
me botën shpirtërore të Gjergj Kastriotit. Shqipëria në kohën e Gjergj Kastriotit ishte
e ndarë në principata, të cilat qenë të pavarura nga njëra-tjetra, por banorët i
bashkonte gjuha dhe feja e përbashkët. Duke folur për fenë e Gjon Kastriotit, Fan
Noli ka theksuar se ai ishte shqiptar i kulluar dhe nuk ishte ithtar fanatik i ndonjë feje,
por e ndërronte atë sipas politikës së ditës. Ai ishte romano-katolik si aleat i
Venedikut më 1407, ortodoks i ritit kishtar grek si aleat i Stefan Llazareviçit të
Serbisë më 1419 dhe vdiq si i krishterë i mirë.
Në arkivin e Manastirit serbo-ortodoks të Hilandarit në Malin Athos janë
zbuluar dy akte të shkruara në sllavisht me shkronja cirilike. Këto janë dokumentet
më të vjetra, të zbuluara qysh në vitin 1848 nga studiuesi rus Grigoroviç, ku
përmendet emri i Gjon Kastriotit dhe i djemve të tij. Akti i parë është lëshuar nga vetë
Gjon Kastrioti dhe të katër djemtë e tij në favor të Manastirit të Hilandarit.
Dokumenti ka shënimin “akti u shkrua në vitin 6934” ku sipas kalendarit ky vit i
takon kohës nga 1 shtatori 1425 deri më 31 gusht 1426. Akti ka vulën e Gjon
Kastriotit. Në këtë akt Gjoni shkruan: “Unë mëkatari dhe i pamerituari Gjon Kastrioti
me djemtë e mi Stanishin, Reposhin, Kostandinin dhe Gjergjin…., pasi u këshilluam,
i dhuruam manastirit të shenjtë, sipas fuqisë sonë fshatin Radostushë me Kishën e
Shën Marisë220 së papërlyer, që është në këtë fshat, si dhe fshatin Trebisht221”. Më
219

-Moikom Zeqo, Simbolika e përkrenares së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Korrieri, 20 maj 2005,
faqe 14-15.
220
-Kisha e “Shën Marisë së papërlyer” është ndërtuar në shek. VII. Në një letër që Gjon Kastrioti i
dërgon Senatit të Venedikut më 1407, për të mbrojtur të drejtat e kishave që kishte në zotërim, pasi
Ipeshkëvi i Tivarit kërkonte ta merrte në varësi të tij kishën, princi Gjon Kastrioti shkruan: “Kisha e
Shën Mërisë së papërlyer, prej 800 vjetësh ndodhet në trojet e mia”.
221
-Fshati Radostushë me kishën e “Shën Marisë së papërlyer”, që është në këtë fshat, si dhe fshati
Trebisht në atë kohë qenë në varësi të principatës së Kunavisë. Kisha e “Shën Marisë së papërlyer”
ishte e ritit ortodoks. Lutfi Alia, Ipeshkëvët e Dioqezës Shufragane të Kunavisë, Pelegrin, Nr. 31&32,
Athinë, 2019, faqe 278.
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poshtë Gjon Kastrioti thotë se me këtë dhurim, ai dhe djemtë e tij hiqnin dorë nga të
gjitha të drejtat që gëzonin mbi këto dy fshatra, duke ia lënë këto të drejta manastirit
të Hilandarit. Në përfundim të akt-dhurimit Gjon Kastrioti thekson: “Duke dhuruar në
dobi të manastirit këto dy fshatra, unë i liroj ata nga çdo angari e madhe dhe e vogël,
me të gjitha detyrimet për haraçin mbretëror dhe për taksat e shtetit dhe të gjitha këto
ia jap manastirit të shenjtë; të mos ketë as qefali, as zot, as psarë mjaltë, as dhurata në
para, as para për kullotë, as për të dhjetë bagëtish, kështu që kisha ti marrë të gjitha të
drejtat mbi këto fshatra sipas ligjit”.
Akti i dytë është pa datë. Ai është një akt shitjeje me të cilin igumeni i
manastirit jeromonaku Athanas, në emër të këshillit të murgjve të Hilandarit, i shet
Gjon Kastriotit dhe tre (jo katër) djemve të tij pirgun e Shën Gjergjit së bashku me
disa prona të kësaj kulle. Dokumenti është me një vulë prej dylli222. Analiza e
kujdesshme e brendisë së këtyre dy akteve nxjerr të dhëna të rëndësishme rreth
mjedisit social e familjar ku u rrit dhe u edukua Gjergj Kastrioti.
Gjithashtu varri i Reposh Kastriotit ndodhet brenda në Katedralen e
Hilandarit, në narteks në murin verior, në një kamare të gjerë gjysmësferike, faqet e
së cilës janë të pikturuara me subjekte kishtare. Nën pikturat gjendet një mbishkrim,
që tregon se në atë varr pushon Reposhi me titull “Dux Illiricus” (dukë ilir),
domethënë dukë shqiptar. Reposhi vdiq në Hilandar më 25 korrik të vitit 1431. Rreth
vdekjes së Reposhit ka dy supozime. Të parin e jep Gjon Muzaka, i cili thotë se vdiq
si murg, por mbishkrimi me titullin “Dux Illiricus” dëshmon një element tjetër të
rëndësishëm se Reposhi nuk duhet të ketë vdekur si murg, sepse një nga kushtet
themelore të jetës monakale është heqja dorë e kallogjerit nga të gjithë titujt zyrtarë e
fisnikërorë. Mbishkrimi na lë të kuptojmë se Reposhi vdiq si fisnik me titullin Dukë.
Pirgu i Shën Gjergjit quhet në rrethin e Hilandarit edhe “Pirgu shqiptar” (Arbanashki
pirg). Ky emër i dytë ka rrjedhur padyshim nga që në atë kullë kanë banuar për disa
kohë reparte të armatosura shqiptare. Mund të nxirret si përfundim se Reposhi ka
qenë në Hilandar deri sa vdiq jo si murg, por si komandant i reparteve shqiptare që
mbronin pirgun e Shën Gjergjit. Këshilli i murgjve kishte interes që pirgu i tyre të
mos binte në dorën e myslimanëve, as në dorën e ndonjë feudali të pavarur.
Por përse vallë në aktin e dytë mungon emri i Stanishit? Sigurisht që ai nuk
ka vdekur, pasi ai përmendet në aktin tjetër të Hilandarit, që duhet të jetë i së njëjtës
kohë. Historianët e shpjegojnë mungesën e emrit të Stanishit në aktin e dytë të
Hilandarit me faktin se në atë kohë ai duhet të ketë qenë peng te Sulltani. Në fakt
222

-Në akt thuhet: “Gjon Kastrioti…shfaqi dëshirën të blejë pirgun e Shën Gjergjit për vete dhe për
djemtë e tij, zotin Konstandin, zotin Reposh dhe zotin Gjergj, së bashku me vreshtat, ullinjtë dhe të
gjitha ato që i përkasin pirgut, dhe me katër adelfate që t`i zotërojnë zoti Gjon, zoti Reposh, zoti
Kostandin dhe zoti Gjergj. Në rast se ndonjëri prej tyre largohet nga kjo botë (d.m.th. vdes) do t’i
merret adelfati prej manastirit. Dhe kur të largohen nga kjo botë personat e sipërshënuar, pirgu do t’i
kthehet përsëri manastirit të Hilandarit, dhe në librin e të vdekurve emri i tyre do të përkujtohet derisa
të ekzistojë Hilandari. Për të gjitha këto Gjoni së bashku me tre djemtë e tij i dhurojnë manastirit 60
florinj.” Pasi shënon këtë dëshirë të Gjon Kastriotit, jeromonaku Athanas ka shtuar: “Për të gjitha këto
ne biseduam së bashku dhe me qëllim që të shtojmë sipas zakonit të ardhurat e manastirit dhe për hir të
dashurisë që kemi për ta dhe për të afërmit e zotërinjve të lartpërmendur, dëshirën e tyre ne e pranojmë
dhe e bekojmë, prandaj nënshkruajmë sipas mënyrës së sipërshënuar…”.
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ekziston një letër, që senati i Venedikut i ka drejtuar më 7 gusht të vitit 1428 Gjon
Kastriotit. Nga kjo letër del se një djalë i Gjonit, të cilit nuk i thuhet emri, është bërë
“turk e mysliman” domethënë ka hyrë në shërbim të sulltanit.
Gjithashtu mund të themi se kanonet kishtare nuk e lejonin manastirin që t’ua
shiste pronat e veta, (sidomos kur këta ndodheshin pranë tij) institucioneve ose
personave të besimit kundërshtar, qofshin këta myslimanë ose katolikë. Pra, emri i
Stanishit nuk figuron në aktin e shitjes së pirgut sepse ai nuk ishte i krishterë. Ky
diskutim për Stanishin jep një element të rëndësishëm për Gjergj Kastriotin. Prania e
këtij të fundit në të dy aktet e Hilandarit tregon se në vitin 1426 ai nuk konsiderohej
nga këshilli i murgjve të manastirit si Stanishi, domethënë një feudal osman223.
Disa të dhëna të rëndësishme gjenden në veprën agjiografike ortodokse “Jeta
dhe veprimtaria e Nifonit, Patrik i Kostandinopojës”, botuar në Bukuresht në vitin
1937. Të dhënat janë përkthyer nga rumanishtja prej teologut Dhimitër Beduli. “Dhe
Zaharia224 me Nifonin225, si ndenjën pak kohë atje (në Ohri), deshën të shkojnë në
vendin e Askulumit (këtu kuptohet Shqipëria); me ata u bashkuan edhe shumë të
tjerë. Dhe u nisën nga Justiniana, disa nga ana e tokës, disa me anije dhe arritën në një
qytet të madh me emrin Durrës, i cili është në vendin e Askulumit dhe që andej u
ngjitën në qytetin e Krujës, që është rreth 6 milje larg nga Durrësi. Dhe vajtën te
Gjergji, prijës i Shqipërisë, i cili quhej Skënderbe dhe i pranoi me gëzim të madh e
dashuri, sepse edhe ky kishte dëgjuar për jetën e tyre, dhe vendosi që ta ketë Zaharinë
atë shpirtëror, mësues dhe edukator për të gjithë njerëzit, ndërsa Nifonin, me bekimin
e arkihiereut të Krujës e bëri prift atje.” Kjo është përmbajtja sipas variantit të botuar
nga rumuni Tit Simedrea. Të dy kallogjerët u nisën nga Justiniana, ku ishte qendra e
patrikut ortodoks, nga ku vareshin bullgarët, serbët dhe shqiptarët. Ata mbërritën në
Krujën e lirë të Gjergj Kastriotit. Nga disa të dhëna biografike del se Nifoni dhe
Zaharia qenë shqiptarë. Zaharia u bë atë shpirtëror në Krujë, mision i cili kërkon që të
dish mirë gjuhën e popullit226.
Ky fakt na bind se Gjergj Kastrioti i përkiste besimit ortodoks, sepse nëse nuk
ishte i tillë nuk do ta bënte Zaharian atë shpirtëror. Gjithashtu edhe Zaharia nuk do ta
pranonte Gjergjin si bir shpirtëror në misterin e rrëfimit, nëse ai i përkiste besimit
katolik. Aq më tëpër që Zaharia me Nifonin qenë nga kundërsharët e zellshëm të
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-Kristo Frashëri,(Aktet e Hilandarit) marrë me shkurtime nga përmbledhja: Studime mbi epokën e
Skënderbeut, Ngjallja, tetor 1997, faqe 9.
224
-Zaharia ka qenë shqiptar dhe rreth fillimit të shek. XV vajti në Athos ku u bë murg në manastitin e
Vatopedit. Ai ishte njeri me kulturë dhe shumë i ditur. Vite më vonë shkoi në Artë, ku u njoh me
Nifonin. Më pas e gjejmë duke predikuar krishterimin në Krujë. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit u
kthye në Ohër.
225
-Nifoni ka lindur rreth vitit 1434 në More të Peleponezit nga prindër arvanitas. Pasi u bë kallogjer
shkoi në Artë ku u njoh me Zaharinë. Mitropoliti i Artës e dorëzoi hierodhjakon. Vite më vonë 14581460 ka shërbyer si prift ortodoks në Krujë. Pasi u largua nga Kruja më 1466 shkoi në Ohër dhe në
vijim në manastirin e Dionisiut në Athos. Më 1483 u fronëzua Mitropolit i Selanikut dhe më 1486
Patrik Ekumenik i Kostandinopojës. Nifoni ka vdekur në Athos. Në shumë kisha gjenden afreske të
Nifonit. Ai paraqitet me ungjillin në dorën e majtë dhe duke bekuar me dorën e djathtë. Moikom Zeqo,
Nifoni Patriku shqiptar i Kostandinopojës, Shekulli, 26 mars 2005, faqe 22.
226
-Dhimitër Beduli, Priftërinj orthodhoksë pranë Skënderbeut, Ngjallja, janar 1993, faqe 8.
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Sinodit të Firencës227. Si do të mund të qëndronin ata pranë një sundimtari romanokatolik? Madje Zaharia me Nifonin kishin si mision tu predikonin të krishterëve
qëndrueshmërinë e palëkundur në besimin ortodoks dhe tek ajo çka kishin vendosur
Sinodet Ekumenike. Ata qenë ithtarë të flaktë kundër bashkimit të kishave, prandaj
erdhën në Krujën e Gjergj Kastriotit228.
Gjihashtu teologu erudit Dhimitër Beduli përmend edhe një variant tjetër: “Të
dy miqtë lanë Atën për një udhëtim më të gjatë, duke ndaluar pak kohë në Justinianë,
ku ishte qendra e patrikut ortodoks, nga i cili vareshin bullgarët, serbët dhe shqiptarët.
Meqenëse qyteti ishte nën sundimin e turqve, të dy kallogjerët u drejtuan për në
Shqipërinë e lirë të Gjergj Kastriotit, të quajtur Skënderbe; ata arrijnë në
vendqëndrimin e tij në qytetin Krujë, pasi kaluan Durrësin dhe u pritën shumë mirë
në oborrin e tij; Zaharinë e bëri atë shpirtëror dhe Nifonin e bëri prift. Por valët e
myslimanëve ua prishën edhe këtu qetësinë; bota ikte e tmerruar prej hordhive turke,
duke kërkuar shpëtim në det osë nëpër shpellat e maleve. Nën mbrojtjen e rrobës së
kallogjerit ata u kthyen në Ohër…”. Me anë të kësaj kuptojmë gjendjen kishtare të
Arbërisë në kohën e Gjergj Kastriotit. Kruja ishte deri në shekullin XV ka qenë
episkopatë ortodokse në varësinë e Kryeepiskopatës së Ohrit229.
Më 12 dhjetor 1467 Gjergj Kastrioti arriti në Romë. Banorët e Romës i bënë
një pritje madhështore. Vetë papa Pali II (1464-1471) e priti me nderime të mëdha e
me ceremoninë zyrtare të zhvilluar në Katedralen e Shën Pjetrit i dha një relike të
shenjtë si dhe një shumë të pakët të hollash “që nuk mund të zihen në gojë, pa u
skuqur nga turpi çdo i krishterë”- thotë një shkrimtar i kohës. Gjergj Kastrioti qëndroi
disa ditë në Romë dhe u bind se papati nuk do t’i përgjigjej kërkesave të tij. Përpara
se të largohej nga Roma ai i shprehu pakënaqësinë një kardinali duke thënë: “Më parë
do të donte luftë kundër kishës sesa kundër sulltanit…230” Relika që mori Skënderbeu
nga Papa Pavli II ishte Kryqi i Shenjtë. Këtë relikë, papa Gjon Pavli II në vitin 1993
ia riktheu Shqipërisë dhe tani ruhet në Nunciaturën Apostolike në Tiranë231.

227

-Sinodi i Firences u mbajt në vitin 1439 në katedralen Santa Maria. Në këtë kishë ekziston një pllakë
përkujtimore prej mermeri, e cila përmend se aty u bë bashkimi i kishave. Perandori bizantin Joan VIII
Paleologu (1425-1448) kërkoi ndihmë nga perëndimi, ndërsa papa i kërkoi bashkimin e kishave. Në atë
kohë patriku Josif ishte i sëmurë rëndë dhe në agoni e sipër e firmosi dekretin e bashkimit. Testamenti
që la nuk dihet nëse është origjinal. Kisha e Lindjes, nuk e njohu bashkimin e arritur në Sinodin e
Firences. Kur u kthyen delegatët në Kostandinopojë, u quajtën tradhtarë të besimit ortodoks. Lajmi i
bashkimit, u prit me protesta dhe indinjatë nga ana e popullit bizantin. Papa dërgoi në Kostandinopojë
kardinalin Isidor, i cili bëri një liturgji në kishën e Shën Sofisë, duke shpallur dekretin e bashkimit,
mirëpo populli ishte kaq i indinjuar sa thërriste: “Më mirë të shohim çallmën turke nëpër rrugët e
Kostandinopojës, sesa kapuçin e kardinalit”. Menjëherë mbas largimit të kardinalit Isidor, më 29 maj
1453, Kostandinopoja ra në duart e turqve. Të gjitha përpjekjet për bashkimin e kishave kishin
dështuar. Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994, faqe 37-38.
228
-Justin Anthimiadhis, Shën Nifoni i Kostandinopojës vëllami i Gjergj Kastriotit, Kërkim, Nr. 1,
Tiranë 2009, faqe107-108.
229
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 148149.
230
-Petrika Thëngjilli, Historia e popullit shqiptar, Tiranë, faqe 163-180.
231
-Thanas Gegaj, Arbëria dhe Gjergj Kastrioti, Tiranë 1995, faqe 48.
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Gjatë gjithë jetës së tij Gjergj Kastrioti mbajti marrëdhënie të mira me kishën.
Vlen të përmendim lidhjet e familjes së tij me manastirin serbo-ortodoks të Hilandarit
në malin Athos, më vonë marrëdhëniet e tij me klerikët ortodoksë Zaharinë e Nifonin,
si dhe marrëdhëniet me papët, Kalist dhe Piu II. Gjithashtu sipas një dokumenti të
zbuluar nga historiani rumun Marinesku dëshmohet se kapelani i Krujës, atë Elia
ankohej se nuk mund të gjente asnjë dhjak që të lexonte në gjuhën latine për ta
ndihmuar në kryerjen e shërbesave. Nga ky fakt mjaft domethënës arrijmë në
përfundimin se klerikët e Krujës qenë ortodoksë dhe flisnin greqishen bizantine, e cila
ishte gjuha kishtare e ritit ortodoks në atë kohë232.

232

-Fan Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 343.
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KREU I KATËRT
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1767 deri në vitin 1937)
Të krishterët që jetonin në territorin e perandorisë osmane quheshin “rumë”,
ndërsa ish perandoria romake e lindjes u quaj Rumeli. I vetmi burim që na jep të
dhëna të sakta për këtë periudhë është Regjistri i Sanxhakut Shqiptar (Defter Sancak
Arvanid). Në regjistër administrata osmane ka shënuar me hollësi ndarjet
administrative të qendrave të banimit, emrat e spahinjve dhe të kryefamiljarëve, llojet
e tatimeve dhe vlerën e tyre në akçe (monedhë osmane). Të gjitha arat, livadhet,
kullotat, pyjet quheshin pronë mirije që do të thotë pronë shtetërore. Ndërsa toka
vakëf u përkiste institucioneve fetare. Tokat e shpallura mirije qenë pronë e Zotit dhe
administruesi i tyre ishte sulltani, i cili konsiderohej si halif (mëkëmbës i profetit
Muhamed). Sanxhaku ishte njësia më e rëndësishme administrative-ushtarake e
Perandorisë osmane. Sipas regjistrit kadastral të vitit 1431-1432 Sanxhaku Shqiptar
ishte i ndarë në 11 vilajete, të cilat më vonë u quajtën kaza. Vilajeti i Gjirokastrës, i
Këlcyrës, i Kaninës, i Beratit, i Tomoricës, i Skraparit, i Pavël-Kurtikut, i Çartallozit,
i Krujës, i Përmetit dhe i Korçës. Në krye të vilajetit ishte subashi, komandanti i
spahinjve. Çdo vilajet kishte kadiun si kryetar të Sheriatit (ligjit të shenjtë). Kadiu
gjykonte çështjet administrative, civile dhe fetare të popullsisë233.
Sulltan Mehmeti II vendosi si Patrik Ekumenik Gjenadin. Kisha e Shën Sofisë
u kthye në xhami, ndërsa Patriarkana Ekumenike u vendos në Fanar. Gjatë kësaj
periudhe të errët mjaft të krishterë u detyruan të islamizohen. Sulltani e pajisi patrik
Gjenadin me ferman, duke i njohur disa të drejta, të cilat patrikët nuk i kishin pasur.
Patriku u shpall kreu i të gjithë të krishterëve në Perandorinë Osmane si dhe gjykatësi
më i lartë në çështjet kishtare e civile. Patrikët ndërroheshin çdo vit dhe ky funksion i
lartë blihej me para. Kur patriku e zinte fronin duke i paguar ryshfet sulltanit, nuk e
gëzonte respektin e popullit. Sulltani me anën e një fermani të posaçëm234 i
parashtronte detyrat dhe të drejtat që i takonin dhe urdhëronte klerikët dhe besimtarët
që ti bindeshin. Bashkësia e krishterë gëzonte disa të drejta administrative, si për
shembull të kishin kishat, shkollat, spitalet dhe varrezat e tyre. Për ngritjen e
mirëmbajtjen e tyre duhej patjetër të pajiseshin me leje235 nga Porta e Lartë.
233

-Kasem Biçoku, Skënderbeu, Akademia e Shkencave, Tiranë 2005, faqe 55-58.
-Sipas një fermani sulltanor të vitit 1678, Kryeepiskopi i Ohrit kishte të drejtë të mblidhte taksa
mirie, taksat e manastireve dhe të ajazmave. Nga mitropoliti kërkonte 12 akçe për çdo shtëpi të
krishterë, nga çdo prift një flori etj. Për kurorën e parë shpërblimi ishte 100 akçe, për të dytën 200 akçe
dhe për të tretën 300 akçe. Peshqeshi i kryeepiskopit për sulltanin ishte rreth 60.000 deri në 100.000
akçe. Në vitin 1688 kryeepiskop i Ohrit u zgjodh Jermanus pasi i kishte paguar sulltanit peshqeshin
prej 100.000 akçesh. Gjithashtu ai duhej të paguante çdo vit si taksë edhe 60.000 akçe.
235
-Fermanët qenë të shkruara me shkronja ari dhe kishin një kaligrafi të përsosur. Ato dëshmojnë për
rrafshin aristokratik të komunikimit ndërmjet Portës së Lartë dhe administratës vendore. Fermanët
fillonin me fjalët: “I dituri, i larti, unë sulltani i perandorisë më të madhe në botë…” dhe përfundonin
me urdhërin “Unë kështu gjykoj dhe kështu duhet të bëhet”. Disa fermanë osmanë trajtojnë mbrojtjen
234
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Osmanët i detyronin fisnikët shqiptarë të dërgonin bijtë e tyre të mitur si
pengje në oborrin e sulltanit. Këta quheshin iç-ogllanë dhe qenë të detyruar të
konvertoheshin në fenë islame dhe të edukoheshin me frymën e besnikërisë ndaj
sulltanit. Pas dhjetë vjetësh atyre u jepeshin ofiqe të larta, sipas aftësive që tregonin.
Në shkollën e iç-ogllanit kanë qenë i biri i Gjon Kastriotit, Skënderbeu, i biri i
Teodor Muzakës, Jakup Beu, i biri i Gjon Zenebishit, Hamza Beu etj. Të krishterëve
iu ndalua të kishin ofiqe publike dhe të dilnin dëshmitarë në gjyq kundër
myslimanëve. Kthimi në fenë e krishterë i atyre që ishin bërë myslimanë dënohej me
vdekje. Të krishterët duhej të udhëtonin me kuaj pa shalë, të mos mbanin armë, të
mos e gdhendnin emrin e tyre në unazë etj. Me këto masa synohej kalimi i të
krishterëve në fenë islame. Të krishterët gëzonin të drejtën për ta zhvilluar mësimin
në gjuhën e tyre, madje edhe për t`u gjykuar sipas statutit të komunitetit të tyre, për
çështje të tilla si disiplina kishtare, martesa, divorci etj. Gjithashtu kishat ekzistuese
me gjithë pasuritë e tyre u lanë në pronësi të komuniteteve, por u ndalua ndërtimi i
kishave të reja. Një politikë kaq liberale e qeverisë osmane kishte për synim
sigurimin e paqes në bashkësitë e krishtera brenda perandorisë. Atyre që
konvertoheshin në myslimanë u jepnin poste të larta në administratën civile. Rasti më
tipik është i Vaso pashë Shkodranit, i cili u ëmërua si pasha dhe guvernator i Libanit.
Kjo kategori njerëzish e identifikuan veten me Perandorinë, prandaj Shqipëria ishte
vendi i fundit në Europën Juglindore që u çlirua nga zgjedha turke236.

KRIPTOKRISTIANËT E SHPATIT
Edith Durham gjatë udhëtimeve nëpër Shqipëri ka vënë re se në krahinën e
Shpatit të rrethit të Elbasanit pupullsia vendave praktikonte kriptokristianizmin237. Për
të shmangur islamizimin me forcë nga njëra anë dhe për të ruajtur identitetin ortodoks
nga ana tjetër, shumë të krishterë u detyruan të ushtrojnë kriptokristianizmin. Fenë
islame e pranonin vetëm formalisht, që të shmangnin pagesën e xhizjes dhe të gëzonin
barazinë në jetën shoqërore. Kriptokristianët, ose siç quhen ndryshe të krishterët e
fshehtë në jetën shoqërore paraqiteshin me emrat myslimanë, ndërsa në jetën
familjare ruanin traditat ortodokse. Fenë myslimane zakonisht e pranonte vetëm
kryefamiljari, (Fig.1) i cili ishte përfaqësuesi i familjes me autoritetet osmane, ndërsa
pjesa tjetër e familjes mbetej e krishterë238. (Fig.2) Edith Durhamit gjatë udhëtimeve
e faltoreve të krishtera prej abuzimeve. Nëpërmjet fermanëve, Porta e Lartë respektonte autonominë e
kishës vendore.
236
-Faik Konica, Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë, Tirana Observer, 6 maj 2008, faqe 9.
237
-John Pelushi, Mitropolitan of Korça, Orthodox cripto-christianity in Albania, Art & Trashëgimi,
Nr. 7, dhjetor 2016, page 67; Mitropoliti i Korçës Joani, Kriptokrishterimi ortodoks në Shqipëri, Art &
Trashëgimi, Nr. 7, dhjetor 2016, faqe 62; Mitropoliti i Korçës Joani, Kriptokrishterimi në Shqipëri,
2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 73; Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi
në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000, faqe 110; Andrea Llukani,
Enciklopedia e krishtere, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 176.
238
-Pandi Geço, Rrok Zojzi, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Tiranë 2009, faqe
2522; Edvin E. Jacques, Shqiptarët, Vëllimi I, Populli shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1912, Kartë e
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në krahinën e Shpatit i bëri përshtypje fakti, që secili nga banorët kishte dy emra:
“Përballë një myslimani quhej Sulejman, ndërsa përballë një të krishteri quhej
Kostandin. Ose kur pyeti dikë tjetër si të quajnë? Ai iu përgjigj Petro. Po emrin turk si
e ke? Rexhep. Po ty si të quajnë? Gjergj. Po emrin turk? Hysen”239.
Kriptokristianizmi në krahinën e Shpatit240 ka filluar nga fundi i shekullit
XVII dhe vazhdoi deri nga fundi i shekullit XIX241. Duhet theksuar se deri në fundin
e shekullit XVI të krishterët e Shpatit ende nuk e kishin përqafuar kriptokristianizmin.
Kjo vërtetohet nga afresket e kishave të Shpatit të pikturuara nga dora e protopapë
Onufrit242. Veprimtaria artistike e Onufrit në Shqipëri është përjetësuar në afresket e
kishave: të "Shën Kollit" në Shelcan243 dhe të "Shën e Premtes" në Valësh244, fshatra
pendë, Stamboll 1995, faqe 332; Historia e Popullit Shqiptar, Volumi I, Akademia e Shkencave,
Toena, Tiranë 2002, faqe 592; Roberto Moroco dela Roka, Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944,
Elena Gjika, Tiranë 1994, faqe 24; Johan Georg von Hahn, Studime shqiptare, Instituti i Dialogut &
Komunikimit, përktheu nga gjermanishtja Veniamin Dashi dhe Afrim Koçi, Jena 1854, faqe 34-35;
David Hellsten, Historia e Krishtërimit në Shqipëri, Vernon Publishing, Tiranë 2008, faqe 48-49.
239
-Edith Durham, Brenga e Ballkanit, Argeta LMG, Tiranë 2009, faqe 310.
240
-Shpati është një krahinë e rrethit të Elbasanit. Shpati i Sipërm përbëhet nga këto fshatra: Dërstilë,
Gjinar, Joronisht, Kaferr, Kamiçan, Lukan, Lleshan, Maskarath, Nezhan, Pashtresh, Pobrat, Seltë,
Stërstan, Shelcan, Valësh, Xibresh, Zavalinë. Shpati i poshtëm përbëhet nga: Bathës, Bizhdan, Bujaras,
Cikallesh, Cingar, Drizë, Galigat, Gjergjovicë, Kryezjarth, Mjekës, Mlizë, Muçan, Shënavlash,
Shilbatër, Shtëpajë, Shtërmen, Shishicë, Tregan, Trepsanisht, Tudan. Pandi Geço, Rrok Zojzi, Fjalor
Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, Tiranë 2009, faqe 2522.
241
-Mitropoliti i Korçës Joani, Kriptokrishterimi në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në
Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 73-82.
242
-Onufri mendohet të ketë qenë nga Neokastra (Elbasani). Rreth mjedisit të tij familjar të dhënat janë
të pakta. Njihet vetëm i biri Nikolla, i cili mësoi artin e ikonografisë prej babait të tij. Onufri ka qenë
klerik, duke mbajtur ofiqin "Protopapë", që do të thotë "Prift i parë". Nga të dhënat që japin
mbishkrimet kishtare mësojmë se Onufri e ka ushtruar aktvitetin në shekullin XVI. Theofan Popa,
Rreth veprës së Onufrit, Monumente të kulturës në Shqipëri, Nr. 2, 1975, faqe 72-74; Viktori
Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 33; Viktori Puzanova,
Piktori shqiptar i shekullit të XVI: Onufri nga Neokastra (Elbasan), Buletin për shkencat shoqërore,
Tiranë, 1953, Nr. 3, faqe 2-22.
243
-Në kishën e "Shën Kollit" në Shelcan të Elbasanit është një mbishkrim i Onufrit, i cili është shkruar
në greqishten bizantine dhe gjendet mbi faqen e murit verior të kishës, pranë tryezës së thisiastirit.
Teksti i mbishkrimit është përkthyer nga Theofan Popa: "Kur të ngresh duart e tua te Perëndia o
meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të paditurin piktor Onufrin". Përmbajtja e
këtij mbishkrimi na lë të kuptojmë se Onufri në atë kohë nuk ishte dorëzuar ende klerik, sepse i lutet
meshtarit që ta kujtojë gjatë përgatitjes së dhuratave të shenjtëruara. Mendohet se ky mbishkrim duhet
të jetë shkruar përpara vitit 1554. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 7,
faqe 52.
244
-Kisha e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të Shpatit u pikturua me shpenzimet e prift Gjergj
Logothetit në vitin 1554. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i pikturuar në pjesën veriore të faqes së murit
perëndimor të kishës, prej të cilit kuptojmë se Gjergj Logotheti ka qenë prifti i kishës së "Shën e
Premtes". Mbishkrimi gjithashtu na bën me dije se ai ka paguar "oblla", një lloj paraje që përdorej në
Bizant. Në vitin 1554 "obllat" kishin dalë nga qarkullimi dhe monedhat në qarkullim qenë akçe, aspra
ose dukate venedikase. Në këtë rast "obllat" nënkuptonin monedhat e kujtesës, pra florinj të trashëguar
nga ndonjë thesar i marrë nga Kostandinopoja pas largimit të familjes së Logothetëve. Sipas studiuesit
Moikom Zeqo me këtë sasi "obllash" është paguar puna e Onufrit. Në pjesën jugore të faqes së murit
perëndimor të kishës është mbishkrimi, me anën e të cilit mësojmë se katundi i valshakëve këtë kishë
ia kushton dëshmores së madhe Shën e Premtes dhe piktor është Onufri: "Ky tempul i shenjtë i
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të krahinës së Shpatit. Nga Shpati ka qenë edhe ikonografi Kostandin Shpataraku245.
Nga zona e Shpatit nuk munguan edhe martirët, prej të cilëve mund të përmendim
Nikita Shqiptarin, i cili u martirizua më 19 shkurt të vitit 1809246. Duke u nisur nga sa
përmendëm mësipër, Shpati në atë kohë ka qenë një komunitet i krishterë.
Presioni për konvertim erdhi me luftën Ruso-Turke në shekullin XVIII. Në
vitin 1832 autoritetet osmane tentuan ti mobilizonin për luftë, por shpatarakët
deklaruan se qenë të krishterë dhe pranuan të paguanin taksat247. Po citojmë atë që ka
shkruar Edith Durham gjatë vizitës në Shpat: “Kur thirren ushtarë njerëzit e kësaj
krahine shpesh e deklarojnë veten të krishterë për t’u përjashtuar dhe pastaj kur vijnë
targambledhësit për të kërkuar taksa ata i përzënë me duar thatë e me kërcënimin e
armëve, duke thënë se nuk paguajnë taksa sepse jemi myslimanë”248.
Në vitin 1846, në Shqipëri u vu në zbatim ligji i rekrutimit dhe autoritetet
osmane u kërkuan shpatarakëve që të plotësonin kuotat e rekrutëve, por ata pohuan se
qenë të krishterë. Më 1853 kryeplaku i Shpatit, Jorgji Qosja u paraqit para
autoriteteve osmane në Elbasan dhe deklaroi se popullsia e fshatrave të krahinës së
Shpatit kanë qenë kurdoherë e krishterë. Autoritetet osmane menjëherë e arrestuan
Jorgji Qosen dhe e burgosën në burgun e Dibrës249.
Në vitin 1889 me dekretimin e lirisë së besimit nga Sulltani, shpatarakët e
shpallën veten publikisht të krishterë. Kjo pati pasoja për ata dhe disa prej tyre u
arrestuan. Mytesarifi i Elbasanit, hoxhë Jonuz Efendiu dërgoi forca të shumta
dëshmores së madhe Shën e Premtes....me dëshirë të këtij katundi.....26 piktor Onufri". Në një
mbishkrim tjetër të Onufrit në kishën e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të krahinës së Shpatit kemi
edhe këtë shtojcë: ....... "më përmend edhe mua mëkatarin, prift Onufrin, piktorin dhe Protopapë të
Neokastrës". Moikom Zeqo, Onufri, Medaur, Tiranë 1998, faqe 40; Theofan Popa, Mbishkrime të
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 14, nr. 15, faqe 55-56.
245
-Sikurse dëshmon edhe mbiemri i tij, Kostandin Shpataraku e ka origjinën nga Shpati i Elbasanit.
Kjo vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në kishën e
"Anargjendëve të Shenjtë Kozma e Damjan" (qimitirit) në manastirin e "Shën Pjetrit" në Vithkuq të
Korçës. Në të shkruhet: "Dora e Jerodhjakon Kostandinit nga Shpati, viti prej Krishtit 1748". Rreth
vendlindjes së ikonografit Kostandin Shpataraku kemi njoftime të ndryshme. Disa mendojnë se e ka
preardhjen nga fshati Vlash, ndërsa disa të tjerë thonë se është nga Pashtreshi i Shpatit. Datat e lindjes
dhe të vdekjes së Shpatarakut nuk dihen. Kostandin Shpataraku ka qenë ikonograf i talentuar në
pikturimin e ikonave dhe afreskeve. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Tiranë 1998, nr. 349, faqe 199; Theofan Popa, Kostandin Shpataraku, piktori shqiptar i
shekullit XVIII, Nëntori, Nr. 3, 1965; Theofan Popa, Piktor Kostandini prej Shpati, Buletin për
shkencat shoqërore, Nr. 1, 1955, faqe 211-214; Ylli Drishti, Kostandin Shpataraku, piktori i artit
mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, faqe 28; Hasan Nallbani, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e
Shkencave, Tiranë 2009, faqe 2522.
246
-Dhimitër Beduli, Hierodëshmori oshënar Nikita Shqiptari, Ngjallja, janar 1994, faqe 3; Andrea
Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 50; Andrea Llukani,
Enciklopedia e krishtere, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 209.
247
-Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000,
faqe 121; Historia e Popullit Shqiptar, Volumi I, Akademia e Shkencave, Toena, Tiranë 2002, faqe
593.
248
-Edith Durham, Brenga e Ballkanit, Argeta LMG, Tiranë 2009, faqe 294.
249
-Stavri Çipi, Kriptokrishtërimi në Shpat të Elbasanit ruajti besimin e krishterë, Kërkim, Nr. 15,
Tiranë 2017, faqe 78; Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli,
Nr. 1, Korçë 2000, faqe 121.

67

ushtarake në Shpat, të cilat shkretuan dhe plaçkitën vendin. Atëherë popullsia e
Shpatit u detyrua të tërhiqej nëpër male, sepse kishin pranuar që ta paguanin haraçin
dhe të shkonin ushtarë, por jo të mohonin besimin e krishterë.
Në Sinodin e Shenjtë të Patriarkanës Ekumenike të vitit 1891, Mitropoliti i
Beratit, Dorotheu u ankua, për ngjarjet që kishin ndodhur në Shpat. Menjëherë,
Patriarkana Ekumenike e përcolli ankesën në Portën e Lartë, por hoxhë Jonuz Efendiu
nuk donte t’ia dinte. Ai e sulmoi përsëri Shpatin në vitin 1893, ku hasi në qëndresën e
shpatarakëve të udhëhequr nga Jorgji Qosja, i cili njihej edhe si Isuf Qosja250.
Autoritetet osmane u munduan të arrestonin përsëri Jorgji Qosen, por nuk ja arritën
qëllimit, sepse historikisht shpatarakët kanë qenë luftëtarë. Në vitin 1895 Mytesarifi i
Elbasanit, dërgoi nëpunës në Shpat, që të regjistronte djemtë ushtarë, por shpatarakët
morën malet dhe nuk iu përgjigjën thirrjes. Edith Durhami në librin “Brenga e
Ballkanit” ka shkruar: “Gjysma e burrave të Shpatit, më tha komisari, kërkoheshin
nga policia, prandaj ky ishte shkaku që u alarmua plaku kur na pa.....Më bëri
përshtypje një martinë mbështetur mbi një djep.....Kur djali arrin pesëmbëdhjetë vjeç,
atij i jepet një pushkë dhe një revolver dhe porositet të mbajë lart nderin e
familjes”251.
Uniatizmi i shpatarakëve
Që të ishin nën mbrojtjen e Austro-Hungarisë, banorët e krahinës së Shpatit,
menduan të ktheheshin në uniatë, sepse Kultusprotectorat ishte njohur nga autoritetet
osmane të Stambollit. Kërkesën e parë e bënë në vitin 1897. Përgjigjja nga Zyra
Konsullore e Austro-Hungarisë në Durrës ishte pozitive252. Në lidhje me këtë
fenomen Edith Durhami në librin “Brenga e Ballkanit” ka shkruar: “Disa të krishterë
e quanin veten romanë. Kisha Ortodokse, thoshin ata, do të thotë Rusi, Greqi dhe
skllavëri; Romë do të thotë njerëz të mësuar në perëndim, pra qytetërim”253.
Burime të shumta austro-hungareze vërtetojnë se në vitin 1907 shpatarakët
qenë ithtarë të uniatizmit. Në një raport të Konsullit francez në Shkodër, Degrand
drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës thuhet se banorët e Shpatit të
Epërm me anën e një letre i qenë drejtuar peshkopit katolik të Durrësit për ta kthyer
kishën e tyre në unite. Pararendës i lëvizjes unite në Shpat ka qenë Papa Jorgji
Theohari, i cili kishte marrëdhënie të mira me peshkopin e Durrësit, Prek Bardhin254.
Synimi i Papa Jorgji Theoharit ishte formimi i një kishe të krishterë sipas modelit të
arbëreshëve të Kalabrisë. Por, Rusia nuk dëshironte, që shpatarakët të largoheshin nga
ortodoksia, prandaj konsulli rus në Manastir, Rostovski vajti në Shpat dhe shpuri

250

-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 147.
-Edith Durham, Brenga e Ballkanit, Argeta LMG, Tiranë 2009, faqe 308-310.
252
-Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000,
faqe 122.
253
-Edith Durham, Brenga e Ballkanit, Argeta LMG, Tiranë 2009, faqe 299.
254
-Shkëlzen Raça, Uniatizmi i krishterë shqiptar dhe politika kishtare greke në Shqipërinë e mesme
(1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999,
Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 269-270.
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ndihma për kishat255. Në vijim në zonën e thellë malore të Shpatit shkuan mjaft
priftërinj ortodoksë. Problemi i tyre u zgjidh plotësisht me shpalljen e pavarësisë në
vitin 1912, kur shpatarakët e shpallën veten zyrtarisht të krishterë ortodoksë256.
Përfundimisht mund të themi se përpjekjet njëshekullore të shpatarakëve për
të ruajtur besimin e traditat e të parëve kanë qenë të mëdha. Kjo për pasojë të
kundërshtimit që u bënin autoritetet osmane, nga ndërhyrjet e vendeve të huaja
pushtuese, si edhe nga mospërkrahja e Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës, e
cila fenomenin e kriptokristianizmit e quante herezi257.
Martirët nga Shpati
Martirët janë dëshmia më e vyer, sepse gjatë pesë shekujve të sundimit turk
ditën të ruajnë besimin duke sakrifikuar jetën e tyre:
1-Oshënari Nikita Shqiptari (Fig.3) ka lindur rreth viteve 1760-1770 në
krahinën e Shpatit nga prindër kriptokristianë. Në moshën rinore vajti në Malin e
Shenjtë në skitin e Shën Anës ku u bë kallogjer. Ai kishte dëshirën të bëhej misionar i
përhapjes së Ungjillit të Krishtit dhe predikoi në zonat e Seresit dhe të Dhramës në
Greqi. Puna misionare e tij u ra në sy autoriteteve osmane, të cilët e arrestuan. Pas
torturave çnjerëzore atë e ekzekutuan me varje më 19 shkurt të vitit 1809258.
2. Nikodhimi i Beratit259 (Fig.4) e kishte origjinën nga Shpati, por banonte në
Berat dhe ushtronte mjeshtërinë e rrobaqepësit. Nikodhimin e dënuan me prerje të
kokës më 10 korrik të vitit 1709. Martirizimi i Nikodhimit u bë në fshatin Bubullimë.
Lipsani260 i shenjtit në vitin 1762 u vendos në kishën katedrale të Beratit261. Shërbesa
255

-Ines Angeli Murzaku, Returning home to Rome. The basilian monks of Grottaferrata in Albania,
Grottaferrata 2009, pagina 98; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe
147.
256
-Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000,
faqe 122.
257
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 149.
258
-Dhimitër Beduli, Hierodëshmori oshënar Nikita Shqiptari, Ngjallja, janar 1994, faqe 3.
259
-Në fillim quhej Nikolla Dede dhe ishte martuar katër herë. Gruan e katërt e kishte myslimane dhe
për hir të saj u kthye në fenë islame. Djali i parë, i cili ishte në moshë madhore nuk pranoi të
konvertohej, prandaj u largua nga shtëpia dhe u vendos në Malin e Shenjtë. Kur mori vesh që i biri
ishte në Malin Athos, Nikollës i lindi dëshira ta takonte. Nikolla vajti në Athos ku ndodhi mrekullia.
Pasi pa jetën e murgjve, lutjet, agjërimet dhe shërbesat fetare, u pendua dhe e kuptoi mëkatin që kishte
bërë. Nikolla vajti në skitin e Shën Anës, u paraqit tek oshënar Filotheu dhe u bë murg duke marrë
emrin Nikodhim. Në Malin Athos, Nikodhimi mësoi se ai njeri që mohonte Krishtin përpara njerëzve
mund të falej nga Perëndia vetëm po ta pohonte atë përsëri përpara njerëzve, prandaj i lindi dëshira për
t’u kthyer në Berat e të pohonte Krishtin para të gjithëve. Me të ardhur në Berat njerëzit e njohën dhe
meqënëse e kishin marrë vesh me kohë çështjen e rikthimit të tij në krishterim, e denoncuan duke e
shpënë te kadiu. Në fillim kadiu u përpoq ta bindte të hiqte dorë nga një akt i tillë, por duke parë
këmbënguljen e tij urdhëroi që ta ekzekutonin. Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2013, faqe 213-214.
260
-Lipsani i Shën Nikodhimit gjendej në kishën e Shën Mihailit. Pas prishjes së kishave në vitin 1967
lipsani u shpërbë. Eshtrat i morën besimtarët me shpresë se do tu sillnin fat, ndërsa kokën e shenjtit e
mori psalti Lili Thimi Koçi dhe e fshehu ne murin e shtëpisë së tij për ta ruajtur nga ndonjë grabitje ose
përdhosje e mundshme. Koka e shenjtit ruhet në një kuti prej argjendi, e cila peshon 755 gram. Kutia e
argjendtë u gdhend nga argjendarët beratas. Më 10 korrik 1991, i biri i Lili Koçit, Llazari e çmurosi
kokën e shenjtit dhe e shpuri në kishë për tu falur besimtarët. Çdo 10 korrik koka e Shën Nikodhimit të
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kushtuar shenjtit “Jetëshkrimi i Shën Nikodhimit të Ri të Vithkuqit” u botua në vitin
1741 nga Grigor Voskopojari (1680-1772). Botimi është në gjuhën greke dhe është
shtypur në Akademinë e Voskopojës. Këta ishin disa nga martirët që dhanë jetën gjatë
viteve të sundimit turk në Shqipëri. Martirët e besimit kanë qenë të shumtë, por të
sipërpërmendurit janë më të spikaturit.

DORËZIMI I THEOFAN NOLIT
MITROPOLIT I DURRËSIT GORËS DHE SHPATIT
Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale
Theofan Nolin në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. (Fig.5) 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 Kondi262.
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 Shqipëria263, vetëm pak ditë përpara se të fronëzohej
Kryeepiskop. Kjo ishte brenga më e madhe e Nolit.

Beratit dërgohet në kishën e Shën Mihaelit, prej Llazar Koçit, i cili e ruan me fanatizëm në shtëpinë e
tij.
261
-Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 108.
262
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 139.
263
-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 XHUVANIT
ZV/MITROPOLIT I DURRËSIT GORËS DHE SHPATIT
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
Elbasanit264, Pogradecit265 dhe të Tiranës266, 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 Gjirokastrën267.
Në prill 1925 Visar Xhuvani iu drejtua dy episkopëve Jerotheut dhe Kisit, nëse
ata qenë të gatshëm ta dorëzonin në gradën episkopale. Përgjigja e Jerotheut ishte se
nuk mund të dorëzonte asnjë episkop pa lejen e Patriarkanës Ekumenike, ndërsa
Kristofori pranoi me kushtin që të gjendej një episkop kanonik, për kryerjen e
dorëzimit. Në këto kushte Visar Xhuvani më 3 maj 1925, duke marrë bekimin e
patrikut të Serbisë, Dhimitrit u dorëzua në gradën episkopale në Manastirin e Savinës
në Kotorr prej dy episkopëve rusë; Ermogenit të Ekaterinosllavit dhe Mihailit të
Aleksandrovskit. Pas dorëzimit episkop mori emrin Visarion. Ai pasi lëçiti dëshminë
264

-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.
265
-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.
266
-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.
267
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 157.
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kanonike të besimit u betua: “Kam me qenë ruejtës besnik i të gjitha dogmavet,
kanonevet dhe rregullavet të shenjta të Kishës Orthodhokse që përmblidhen në
Shkrimet e Shenjta, në gojdhanat e Hyjnueshme dhe në vendimet e shtatë sinodhevet
Ekumenike, si dhe në mësimet e Etënve të Shenjtë të Kishës së Shenjtë Orthodhokse,
dhe siguroj me ndërgjegjen Time fetare se kam me qenë gjith jetën Time besnik i Kishës
Autoqefale Orthodhokse kombëtare të Shqipnisë të kryesueme sot prej Këshillit të Naltë
të saj; dhe nuk kam me iu përulë asnji fuqie që mund të kërcënohet ndonjiherë kundra
detyrave të mija të Shenjta Episkopale, si pjestar i Kishës së sipërmërmendun. I Lutemi
Përendisë për Këshillin e Naltë Kishtar të Shqipnisë, për Republikën Shqiptare, si dhe
për paqen e gjithë botës dhe bashkimin e të gjithëve. Lavdi qoftë mbi të madhin
Perëndi”268.
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 Elbasanit269 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
268

-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.
269
-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 Tiranës270. 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 stavropigjike271, 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 Shenjtë272. 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 parë273 argumentonte përse Kisha në Shqipëri
duhej të ishte kombëtare, ndërsa në vëllimin e dytë274 sqaronte përse Kisha Shqiptare
duhet të ishte autoqefale. Visarion Xhuvani275 në atë kohë ka shkruar për gjendjen e
270

-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.
271
-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.
272
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 170-171.
273
-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa I, shtypshkronja Tirana,
Tiranë 1926.
274
-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa II, shtypshkronja Tirana,
Tiranë 1926.
275
-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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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 kryer276.

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.
276
-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 kishë277.
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 Eugjen278. 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
Shenjtë279 (Fig.6) të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga:
1-Visarion Xhuvani, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 2-Agathangjel
Çamçe, Episkop i Beratit dhe Vlorës. 3-Thanas Ambrosi, Episkop i Gjirokastrës,
Delvinës dhe Himarës. Ndërsa Eugjeni u caktua Episkop ndihmës i Kryeepiskopit. 4Ikonom 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 Korçës280.
277

-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 126.
-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.
279
-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.
280
-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,
278

75

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 shkrese281 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.
281
-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"282.
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 Marku283. Sinodi theksonte se qeveria
shqiptare kishte izoluar Imzot Kristoforin dhe kishte dëbuar Imzot Jerotheun284.
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 Boston285 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
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-Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 142143; Gazeta e Re, viti I, nr. 98, 27 shkurt 1929.
283
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 230-231.
284
-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.
285
-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 ortodokse286.
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 Ungjillëzimit287.

TOMI I AUTOQEFALISË
Më 4 janar 1933 Kristofor Kisi, me anën e një letre i parashtroi Kryeepiskop
Visarionit se ishte i gatshëm ti shërbente kishës shqiptare, pasi kishte kaluar katër vjet i
mbyllur në manastir. Pretendimi i Kisit ishte mitropolia e Korçës, e cila kishte mbetur
pa episkop. Xhuvani nuk iu përgjigj kërkesës së Kisit. Mirëpo, Kisi me ndërmjetësinë e
Koço Kotës mundi të siguronte një takim me Mbretin Zogu I. Gjatë takimit Kisi i
kërkoi të merrte drejtimin e një episkopate. Në nëntor 1933 Sinodi i Shenjtë e emëroi
Kristofor Kisin Mitropolit të Korçës. Në këto kushte Sinodi i Shenjtë përbëhej nga:
Fortlumturia e Tij, Visarioni, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit; Hirësi
Kristofor Kisi, Episkop i Korçës; Hirësi Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit; Hirësi
Ambroz Nikolla, Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës; Hirësi Eugjen
Hoshteva, Episkop Ndihmës i Peshkopisë dhe Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil
Marku288. Në vitin 1934 Eugjeni dha dorëheqjen dhe u tërhoq në vendlindjen e tij, në
Hoshtevë, ndërsa Episkop Ambrozi ndërroi jetë më 20 maj 1934. Sinodi i Shenjtë ia
besoi Kisit mbikëqyrjen e Episkopatës së Gjirokastrës.
Më 1936 qeveria shqiptare dërgoi në Athinë kryeministrin Koço Kota për të
biseduar me përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike. Pas kësaj në nëntor të vitit 1936
erdhën në Tiranë Pandelejmon Kotoko, Pandeli Evangjeli dhe Vasil Avrami për të
biseduar me Kristofor Kisin. U vendos që një delegacion i Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë i përbërë nga Imzot Kristofori dhe Josif Kedhi të shkonte në
Athinë më 20 shkurt 1937 për të biseduar me Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin.
Pas bisedimeve në Athinë delegacionit iu shtuan edhe dy kandidatët për episkopë
Evlogjio Kurilla dhe Pandelejmon Kotoko. Kështu përfaqësia u nis për në
Konstandinopojë më 28 mars 1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës
Ekumenike nënshkruan marrëveshjen. Çështja para se të jepej Tomosi ishte falja e
episkopëve. Agathangjel Çamçe e dorëzoi kërkesën për falje më 10 mars 1937, ndërsa
Atë Vasil Marku më 20 mars 1937. Patriarkana Ekumenike i fali.

286

-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929.
-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.
288
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 270-271.
287
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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
Patriarkal289 të njohjes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Tomi iu
289

-Tomi Patriarkal i njohjes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Veniamini, me
mëshirë të Perëndisë, Kryepiskop i Konstandinopojës, Romës së Re dhe Patrik Ekumenik, Nr. 609
prot. Kisha e Shenjtë e Krishtit, si një nënë e dhembshur, duke shfaqur hapur përkujdesjen dhe
interesimin saj të pandërprerë kundrejt popullit të shpresëtarëve, nuk rresht së zbatuari detyrën e
kujdesimit të shenjtë çdo herë me mënyrën e përshtatshme sipas kohës dhe vendit. Kur është e
nevojshme, blaton dhuratat e saj më të begata për plotësimin e nevojave që dalin, në mënyrë që
adminstrimi i punëve kishtare të bëhet për ta pa pengesa dhe frytshmëria më Zotin, e cila është
padyshim qëllimi i kujdesimit dhe i drejtimit kishtar, të jetë më e madhe. Kështu pra edhe tani,
meqenëse të krishterët shpresëtarë orthodhoksë të të bekuarit prej Perëndisë Shtet të ri Shqiptar iu
drejtuan Fronit tonë të Shenjtë Apostolik Patrikanor dhe Ekumenik, nën strehën e fuqishme të të cilit,
si trashëgimi e vyer, prej shekujsh kanë gjetur mbrojtje e, me hirin e Krishtit, në vreshtin e Tij kanë
gjetur shpëtim, morën guximin t’i drejtohen Atij, si një nëne të dhembshur, duke parashtruar nevojat e
tyre të tanishme kishtare, me urimin e ngrohtë dhe kërkesën që zona e tyre kishtare të bekohet dhe të
shpallet provincë kishtare më vete, e pavarur, autoqefale, përderisa në kushtet e reja të situatës së
atjeshme politike vetëm ky organizim mund të ndikojë për mirë në mbarëvajtjen dhe zhvillimin e
punëve kishtare dhe të jetë i mjaftë të sigurojë e të përçojë përparimin e pandërprerë të tyre në
përparimin në tërësi të Shtetit të bekuar Shqiptar. Vetë Shteti i perëndimbrojtur Shqiptar, duke u
kujdesur në mënyrë të besueshme për mbarëvajtjen pa pengesa e të lirë të nënshtetasve të vet, ka ofruar
garanci për mëvetësinë dhe lirinë e plotë të Kishës Ortodokse, e cila gjendet brenda kufijve të tij.
Prandaj dhe modestia jonë, së bashku me fort të nderuarit dhe të shenjtët Mitropolitë dhe fort të
ndershmit bashkëmeshtarë dhe vëllezër më Shpirtin e Shenjtë, duke shqyrtuar me interesim plot
dashuri kërkesën e tyre birësore dhe me udhërrëfyes dispozitat e kanoneve të shenjta dhe rendin e
praktikën kishtare, vendosëm të pranojmë me dashamirësi kërkesën që na drejtuan bijtë tanë
shpirtërorë të Krishterë Orthodhoksë të Shqipërisë dhe të japim nga ana jonë bekimin dhe miratimin
për organizimin e pavarur dhe autoqefal të punëve të tyre kishtare. Duke gjykuar pra edhe sinodikisht
më Shpirtin e Shenjtë, urdhërojmë dhe shpallim në këto çaste të hareshme që të gjitha eparkitë dhe
komunitetet orthodhokse që përfshihen në të perëndishpëtuarin Shtet Shqiptar të jenë këtej e tutje të
bashkuara në një organizim të pavarur e autoqefal kishtar me emërtimin “Kisha Ortodokse Autoqefale
e Shqipërisë”. Kjo Kishë, e cila është motra jonë shpirtërore, të rregullojë e të administrojë këtej e tutje
çështjet e saj kishtare në mënyrë të pavarur e autoqefale sipas rendit dhe të drejtave sovrane edhe të
Kishave të tjera Ortodokse Autoqefale, të ketë dhe të njohë si autoritet suprem administrativ kishtar
Sinodin e Shenjtë, të përbërë prej Kryepriftërinjve ortodoksë kanonikë të Shqipërisë, me Kryetar të tij
çdo herë Fort të Hirëshmin Kryepiskopin e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Për zbatimin e unitetit të
shenjtë kanonik me Fronin tonë fort të Shenjtë Apostolik Patrikanor Ekumenik dhe me të gjitha Kishat
Ortodokse Autoqefale, si dhe për ta dëshmuar këtë, Hirësia e Tij Kryepiskopi i çdohershëm i Tiranës
dhe i gjithë Shqipërisë ka për detyrë që, sipas rendit të Kishës së Shenjtë Ortodokse, të njoftojë për
zgjedhjen dhe hipjen e tij në fron nëpërmjet Letrave fronëzuese edhe Kishën tonë të Madhe të Krishtit,
edhe të gjitha Kishat Ortodokse Autoqefale motra. Po ashtu duhet të bëjë për këtë qëllim homologjinë
dhe premtimin e parashikuar në lidhje me zbatimin e padevijueshëm të besimit dhe shpresëtarisë
ortodokse prej Kishës së Shenjtë që drejton dhe që i është besuar, dhe të gjithçkaje tjetër që Kanonet e
Shenjta e Hyjnore dhe rendi i Kishës së Shenjtë Ortodokse urdhërojnë, si dhe të kujtojë sipas rendit në
diptikë emrin e Patrikut Ekumenik dhe të Patrikëve të tjerë fort të shenjtë dhe të Kryetarëve Fort të
Hirshëm të Kishave të Shenjta Ortodokse Autoqefale. Urdhërojmë gjithashtu që edhe Kisha Ortodokse
Autoqefale motër e Shqipërisë të marrë Miron e Shenjtë prej Kishës sonë të Madhe të Krishtit. Po
ashtu, rekomandojmë që, për çështje apo paqartësi të një natyre të përgjithshme kishtare, të cilat i
kapërcejnë caqet e juridiksionit të Kishave Autoqefale në veçanti, Hirësia e Tij Kryepiskopi i Tiranës
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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 etj.
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 Tomit290 Patriarkal e
Sinodik, që u lëshua më 12 prill 1937291.
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

dhe i gjithë Shqipërisë t’i drejtohet Fronit tonë fort të Shenjtë Ekumenik, nëpërmjet të cilit realizohet
kungimi me çdo Episkopatë të orthodhoksëve, shpjegues të drejtë të së vërtetës, duke kërkuar në këtë
mënyrë mendimin dhe opinionin e vlefshëm të Kishave motra. Duke gjykuar pra në këtë mënyrë, gjë
që pasqyrohet edhe në ato çka vendosëm dhe miratuam në mbledhjen e rregullt sinodike të 12 prillit të
këtij viti, vërtetojmë për të gjitha kohët edhe nëpërmjet këtij Tomosi Patrikanor e Sinodik të shkruar e
të nënshkruar në Kodikun e Kishës sonë të Madhe të Krishtit, i cili i është lëshuar dhe dërguar
njëkohësisht me përmbajtje të njëjtë e të pandryshuar edhe Hirësisë së Tij, Kryepiskopit të Tiranës dhe
gjithë Shqipërisë, vëllait tonë të dashur dhe bashkëmeshtartit, zotit Kristofor, Kryetar i Sinodit të
Shenjtë të Kishës së Shenjtë Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Urojmë që Perëndia, me hirin dhe
mëshirën e të parit dhe të Madhit Kryeprift e Bariut Krisht, të mbështesë gjithmonë të themeluarën me
sukses Kishë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të shtojë e të përçojë drejt saj hirin dhe bekimin
e Tij për lavdi të emrit të Tij të Shenjtë e në dobi të tërësisë shpresëtare të saj, si dhe në të njëjtën kohë
për ngazëllimin e të gjitha Kishave të shenjta Autoqefale motra. Në vitin shpëtimtar 1937, muaji prill
(12), Epimenezi V. 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.
Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 6466; Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 96-102;Andrea Llukani, Krishtërimi në
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 127-130; Andrea Llukani, Kisha në diktaturë, Trifon
Xhagjika, Tiranë 2019, faqe 152-153.
290
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 168.
291
-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.
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formoi një episkopatë të veçantë duke marrë titullin: “Episkopata e Gjirokastrës”292.
Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt Pandelejmon Kotoko293.
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 lexua294
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 (Fig.7) përbëhej
nga Kryehirësia e Tij, Kristofori Kryeepiskop i Durrësit, Tiranës dhe i gjithë
Shqipërisë, (Fig.8) Agathangjel Çamçe Mitropolit i Beratit, Evllogjio Kurilla295
292

-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. Tomi
Patriarkal e Sinodik i krijimit të Mitropolisë së Gjirokastrës, Ngjallja, shkurt 2003, faqe 3; Αποστολου
Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 62; Andrea
Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 326-327.
293
-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia,
Kostandinopojë, viti XII, 1937.
294
-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.
295
-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

81

Mitropolit i Korçës (Fig.9) dhe Pandelejmon Kotoko Mitropolit i Gjirokastrës. Në
përbërje të Sinodit të Shenjtë ishte edhe Ikonomi i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku.
Sipas Tomit të Autoqefalisë, organi më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë ishte Sinodi i Shenjtë, i cili përbëhej prej episkopëve kanonikë. Kryetar i
Sinodit të Shenjtë do të ishte gjithnjë Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, i
cili ka për detyrë që të kujtojë emrat e Primatëve të Kishave Ortodokse Autoqefale.
Gjithashtu në Tomin e Autoqefalisë theksohet që Kisha Ortodokse Autoqefale e
Shqipërisë duhet të marrë Miron e Shenjtë nga Patriarkana Ekumenike. Kjo e fundit
njoftoi të gjitha 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 dorëzoi296 Krisanthit më 28 prill 1937 ambasadori i Shqipërisë në Athinë,
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 204206.
296
-Teksti i letrës ka shpëtuar dhe ruhet në arkivin e Mitropolitit të Trapezundës Krisanthit. "Hirësisë
së Tij Mitropolitit të Trapezundës Zotit Krisanth, përfaqësues i Patriarkanës në Athinë. I përnderuemi!
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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
Veniamin297.

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. 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. Αποστολου Γλαβινα,
Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 97-99; Andrea Llukani,
Kisha në diktaturë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2019, faqe 157-158.
297
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 288.
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KREU I PESTË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(nga viti 1937 deri në vitin 1967)
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 Naumit298, që në atë kohë ishte
në administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë299. Pas dorëzimit ai
mori emrin Irine dhe me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua
Episkop i Strugës300, Prespës dhe Caredvorit. Pas bashkimit të trojeve shqiptare gjatë
pushtimit italian, u bë edhe riorganizimi i kishës. Kështu katër episkopatave

298

-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.
299
-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.
300
-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë
(priftërinj e dhjakonë).
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ekzistuese iu shtuan edhe ato të Prizrenit, të Peshkopisë dhe Strugës301. Mitropolit i
kësaj të fundit u emërua Imzot Irine Banushi.
Gjithashtu Imzot Agathangjeli qëndroi në fronin e Mitropolitit të Beratit deri
në maj të vitit 1942. Agathangjeli u fronëzua Mitropolit i Korçës, post të cilin e
mbajti nga viti 1942 deri më 1946 kur edhe fjeti përgjithmonë më Zotin. Vendin e
Imzot Agathangjelit si Mitropolit i Beratit e zuri Imzot Visarion Xhuvani. Pas këtyre
zhvillimeve Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në vitin
1942 përbëhej nga Fortlumturia e Tij, Kristofor Kisi, Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit
dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Agathangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Imzot
Visarion Xhuvani, Mitropolit i Beratit dhe Imzot Irine Banushi episkop i Strugës,
Prespës dhe Caredvorit. Gjithashtu anëtar i Sinodit të Shenjtë ishte edhe Ikonomi i
Madh Stavrofor Vasil Marku.

LËVIZJA UNITE NË SHQIPËRI
Misionarë të shumtë kishin ardhur nga Italia, të cilët duke përfituar edhe nga
kushtet e mjeruara ekonomike të popullsisë dhe të klerit ortodoks filluan propagandën e
tyre për kthimin e popullsisë ortodokse në unitë. Murgjit bazilianë, të ardhur nga
Manastiri i Grotaferatës, pranë Romës filluan të jenë të pranishëm nëpër qytetet me
popullsi ortodokse si në Gjirokastër, Vlorë, Berat, Korçë, Fier etj. Ata gjetën terren të
përshtatshëm në punën e tyre misionare sepse e flisnin disi gjuhën shqipe dhe nga
veshjet dhe liturgjia qenë njësoj si riti lindor ortodoks. E vetmja kishë unite gjendej në
qytetin e Elbasanit, në lagjen Kala. (Fig.1) 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. (Fig.2) Këta dy
të fundit kishin qenë meshtarët e kishës së Shën Kollit në Elbasan dhe qenë konvertuar
në unitë302 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 unitët303 u shënua si fitore e madhe e Sinodit të Shenjtë.
301

-Episkopatat e Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, pas bashkimit të tokave të liruara, me
dekretin e këshillit të Nalt qenë: Tiranë-Durrës, Korça, Berati, Gjirokastra, Prizreni, Peshkopia dhe
Struga; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Tiranë 1992,
faqe 29.
302
-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.
303
-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
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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
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 penduar304 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 Itali305. 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. (Fig.3)
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
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.
304
-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 151154, fleta 38, poza 60, xhaketa 468, viti 1929.
305
-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.
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bahet tepër i fshehtë dhe pa bujë fare”. (Fig.4) 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 etj306.
Ortodoksët e kthyer në uniatizëm duhej të bënin një deklaratë, me të cilën
pranonin kalimin në fenë uniate. Në vijim nëshkruhej deklarata, e cila theksonte se
ortodoksët që i bashkohen Kishës Katolike Lindore, nevojat fetare si pagëzimet,
kororëzimet etj do t’i bënin me priftin unit. Në përfundim betoheshin mbi Ungjill që
do t’i qëndronin besnik deklaratës307.
Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste më 7 prill 1939 propaganda e
romano-katolikëve për t’i kthyer ortodoksët në uniatë u intensifikua edhe më tepër sa
që në vitin 1942 ata vepronin me 10 misione në Shqipërinë e Jugut. Por edhe qeveria
shqiptare e asaj kohe ishte në shërbim të fashistëve dhe ushtronte presion ndaj Sinodit
të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për një kthim të mundshëm
të ortodoksëve në unitë. Kështu më 16 gusht 1939 mëkëmbësi i Mbretit Viktor
Emanuel III, Jakomoni ka njoftuar Pallatin Kixhi për një kthim të ortodoksëve në
uniatizëm. Kryeepiskopi Kristofor nga njëra anë e kishte pranuar marrëveshjen me
arbëreshët e Italisë dhe nga ana tjetër përpiqej që ta shtynte çështjen me qëllim që të
fitonte kohë. Anën e Kryeepiskopit Kristofor kanë mbajtur edhe Mitropoliti i Beratit
Agathangjeli dhe Ikonomi i Madh Stavrofor Vasil Marku, ndërsa kundër kthimit në
uniatizëm ishin Mitropoliti i Korçës, Evllogjio dhe Mitropoliti i Gjirokastrës,
Pandelejmoni, të cilët kërkuan me ngulm që të ruhej status-quoja e Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë. Në këto kushte Kryeepiskopi Kristofor deklaroi se ishte gati
për të mbledhur Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për
të shpallur bashkimin me kishën romano-katolike. Nëse Sinodi i Shenjtë do ta
pranonte bashkimin atëherë edhe popullsia ortodokse do ta pranonte patjetër duke
marrë parasysh edhe trysninë e pushtimit fashist. Vendimi i Kryeepiskopit të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u prit mirë në Romë, megjithatë në Selinë e
Shenjtë që në atë kohë drejtohej nga papa Piu XII nuk kishte unitet mendimi për
rrugën që duhej ndjekur gjatë kthimit të ortodoksëve shqiptarë në uniatë. Disa qenë të
mendimit për një bashkim të menjëhershëm me kishën romano-katolike, ndërsa të
tjerë qenë për një kthim të shkallëzuar. Por me kapitullimin e Italisë fashiste më 1943
dështuan edhe planet e romano-katolikëve për t’i kthyer ortodoksët në uniatë308.
Gjatë luftës për çlirimin e Tiranës nga okupatorët nazistë, më 4 nëntor 1944 u
dogj Selia e Kryesisë së Kishës Ortodokse Autoqefale (Mitropolia) dhe bashkë me të
306

-Kastriot Dervishi, Lëvizja unite në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 30 mars 2005, faqe 12-13.
-Në deklaratë kanditati duhet të pohonte se: Ortodoksët qi bashkohen me Kishën Katolike Lindore
nuk i ndërrojnë zakonet kishtare, due të thom se taksin e pagëzimit, të kunorëzimit, të vojimit shejt, të
vorrimit e të gjitha misteret i kanë njinji si në kishën ortodokse. Në Meshë e në çdo shërbim fetar prifti
unit ose katolik linduer do të përmendin papën e Romës, sot me emën Pio, dhe episkopin e eparkisë, qi
sot për sot për unit të Shqipnisë asht Delegati Apostolik e quhet Gjon. Kastriot Dervishi, Lëvizja unite
në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 1 prill 2005, faqe 12-13.
308
-Roberto Moroco della Roka, Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944, Tiranë 1993, faqe 216;
Andrea Llukani, Hasan Aliaj, Lëvizja unite në Shqipëri, Le Radici, Anno 5, n.4, Ottobre 2007, pagina
15; Andrea Llukani, Hasan Aliaj, Il movimento unita in Albania, Le Radici, Anno 5, n.4, Ottobre 2007,
pagina 15.
307
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u dogj edhe arkivi. Kjo ishte një humbje e madhe për komunitetin ortodoks të
Shqipërisë, sepse në arkiv qenë të depozituara dokumente me vlerë historike për
bashkësinë ortodokse309. Duhet theksuar se testamentet e ndryshme dhe akte të tjera
të rëndësishme, që u përkisnin zëvendësive mitropolitane mbaheshin në arkivin e
Kryesisë së Kishës në Tiranë. Fitorja e komunistëve në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe sigurimi i përkrahjes së Jugosllavisë së Titos, i dhanë dorë diktatorit
Enver Hoxha të instalonte në Shqipëri një nga regjimet më gjakatare, që ka njohur
historia e njerëzimit310.

LIDHJA E TEOLOGËVE DHE SEMINARISTËVE
Në korrik të vitit 1945 u themelua Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve të
K.O.A.Sh-it, e cila zgjodhi si kryetar të saj teologun Theofan Popa311. (Fig.5)
Sekretar i lidhjes u zgjodh teologu Dhimitër Beduli312. (Fig.6) Anëtarë të lidhjes
qënë: Petro Doçi313, (Fig.7) Vlash Semini314, Anastas Duka, Vangjel Popa, Petro
Frashëri, Vlash Nushi315, Sotir Kanxheri etj., të gjithë njerëz të shkolluar nëpër
seminare dhe shkolla teologjike brenda ose jashtë vendit. Këta kishin qenë pjesë
aktive e kishës, por Këshilli Ekonomik për mungesë fondesh disa prej tyre i kishte
shkarkuar nga detyra dhe ata qenë të detyruar të punonin ku të mundnin që të
siguronin jetesën. Teologët dhe seminaristët e larguar nga kisha e ndienin veten të
shpërfillur dhe për këtë bënin me faj Kryesinë e Kishës. Njeri prei tyre Anastas

309

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 995, fl. 1-2; Kristofor
Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 16.
310
-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim,
nr.16, Tiranë, 2019, faqe 52-72.
311
-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike
kishtare, (monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë, 2019, faqe 13; Andrea Llukani, Dosja e teologut
Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike
Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj 2017, faqe 93; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 286; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2011, faqe 278-279; Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328,
faqe 16.
312
-Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 66; Andrea Llukani,
Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 288.
313
-Kristofor Beduli, Saqellar atë Petro Doçi, Neraida, Tiranë 2006, faqe 10-31.
314
-Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë
2015, faqe 78; Kristofor Beduli, Psaltët Vlash Nushi e Vlash Semini, Ngjallja, gusht 1997, faqe 8;
Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 296.
315
-Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida, Tiranë 2001, faqe 46-48; Kristofor Beduli,
Psaltët Vlash Nushi e Vlash Semini, Ngjallja, gusht 1997, faqe 8; Andrea Llukani, Atë Dhimitër
Kokoneshi, figurë e shquar e kombit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 25; Andrea Llukani,
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 296; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha
Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1471, viti 1951, fl. 34-36.
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Duka316 ishte mjaft kritik ndaj Kryesisë së Kishës, sepse teologët dhe seminaristët
qenë larguar nga kisha dhe qenë punësuar në administratën shtetërore.
Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve të K.O.A.Sh-it hartoi statutin,
rregulloren dhe ligjëroi vulën. Simboli bazë në vulën e Lidhjes së Teologëve dhe
Seminaristëve qenë dy duar të shtrënguara, duke mbajtur një kryq. Rreth këtij simboli
shkruhej Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve të Kishës Ortodokse. Qendra e
lidhjes ishte në Tiranë, por u krijuan degë nëpër rrethe si në Durrës, Korçë, Shkodër
etj. Me vendimin e Gjykatës së Tiranës datë 19 shtator të vitit 1945, Lidhja e
Teologëve dhe Seminaristëve të K.O.A.Sh-it u ligjërua zyrtarisht317.
Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve të K.O.A.Sh-it pikëpamjet e saj i
shfaqi në broshurën me titull "Ç’është dhe çfarë kërkon Lidhja e teologëve dhe e
seminaristëve ortodoksë". (Fig.8) Qëllimi kryesor i kësaj Lidhjeje ishte që të
kontribuonte në përparimin dhe lartësimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, me qëllimin e vetëm që ajo të ruante integritetin e saj dhe të mos
përshtatej me rrethanat që i diktonte sistemi. Në kryesinë e lidhjes u zgjodhën: Sotir
Kanxheri318, Dhimitër Beduli, Ilia Stavre, Vlash Semini dhe Arkile Kondi. Kryesia e
lidhjes më 24 shtator 1945 i shkroi një letër319 Sinodit të Shenjtë, me anë të së cilës i
parashtronte synimet e saj. Sinodi i Shenjtë më 18 korrik 1945 iu përgjigj, se do ta
studionte përmbajtjen e letrës, gjë që acaroi edhe më shumë marrëdhëniet ndërmjet
anëtarëve të lidhjes dhe kryesisë së kishës. Anëtarët e Lidhjes fajësonin
Kryeepiskopin Kristofor për gjendjen e mjeruar në të cilën ishte katandisur Kisha
Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Qëllimi i tyre ishte të merrnin në dorë situatën,
duke tërhequr pas vetes klerikët dhe besimtarët. Teologët e seminaristët e rinj qenë
njerëz të arsimuar dhe synonin të detyronin Kryeepiskopin Kristofor që të
përfshiheshin brenda strukturave të kishës. Në mbledhjen e datës 20 tetor 1945
316

-Anastas Duka ka lindur më 10 maj 1921 në Sheper të Gjirokastrës. Pasi kreu shkollën fillore në
vendlindje ka bërë tre vjet shkolë të mesme në Gjirokastër dhe pesë vjet në Tiranë ku ka përfunduar
Liceun më 1942. Gjatë viteve të qëndrimit në Tiranë ka kryer seminarin Apostull Pavli ku ka qenë
bursist. Në prill të vitit 1945 ka qenë në varësi të Kishës Ortodokse, duke punuar në vende të
ndryshme. Gjatë muajve prill-gusht 1945 ka punuar në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan,
prej andej për nëntë muaj ka punuar në manastirin e Shën Vlashit në Durrës. Në qershor 1946 ka
punuar për disa muaj në manastirin e Ardenicës. Në periudhën dhjetor 1946 deri në mars 1947 ka
punuar në Pogradec. Prej andej ka qenë në dispozicion të Kryesisë së Kishës në Zyrën e Llogarisë. Në
janar 1948 ka shërbyer në Fier si predikues dhe mësues katekizmi. Në prill 1948 ka punuar në Shën
Vlash të Durrësit dhe prej andej ka shkuar në vendlindje në Sheper, në pritje të një detyre të re nga
Kryesia e Kishës. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja nr. 1470, viti 1951,
fl.3-4.
317
-Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida, Tiranë 2001, faqe 46-48; Andrea Llukani,
Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike kishtare,
(Monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë 2019, faqe 14; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon
Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 351.
318
-Fjeti Kryedhjakoni Sotir Kanxheri, Ngjallja, prill 2000, faqe 3; Andrea Llukani, Krishtërimi në
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 161-162; Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2011, faqe 13-14.
319
-Disa nga pikat e letrës qenë: punësimi i teologëve dhe i seminaristëve, vendosja e njerëzve të
ndershëm në Këshillin Ekonomik të kishës dhe në Këshillin Mikst, transparenca mbi shpenzimet e
kishës etj.
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Sinodi i Shenjtë refuzoi të njihte Statutin e Lidhjes së Teologëve dhe Seminaristëve.
Madje u vunë si kusht se nëse dëshironin njohjen e Lidhjes duhej ti kërkonin falje
kryesisë së kishës për letrat me tone të ashpra që i kishin dërguar. Sinodi i Shenjtë
ngarkoi episkopin e Gjirokastrës, Imzot Irineun tu komunikonte anëtarëve të Lidhjes
vendimin e sinodit320. Në këto kushte teologët dhe semiranistët, por edhe kryesia e
kishës vendosën të ulin tonet dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët. Në fund të dhjetorit
Kryeepiskopi Kristofor Kisi u bëri të ditur anëtarëve të Lidhjes së do ti merrte
parasysh kërkesat e tyre, nëse ata do të tregonin respekt ndaj kryesisë së kishës321. Më
31 dhjetor 1945 Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve vendosi ti dërgojë një letër
tjetër Kryeepiskopit Kisi, me anën e së cilës e sqaronin se do të qenë bij të bindur të
kishës322. Madje ata ndryshuan edhe disa pika në statutin e tyre, duke pranuar
autoritetin e kryesisë së kishës dhe premtonin se çdo gjë do të zhvillohej sipas statutit
të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Pas kësaj, Kisi ishte i gatshëm ta njihte
Lidhjen e Teologëve dhe Seminaristëve për të shmangur përçarjen në gjirin e
kishës323.

DORËZIMI I PASKAL VODICËS
NË GRADËN PESHKOPALE
DHE SHKARKIMI I KRISTOFOR KISIT
Në kuadër të forcimit të miqësisë ndërmjet dy kishave tona rusët premtuan se
në momentin e përshtatshëm do të dërgonin një delegacion të lartë kishtar për të
vizituar Shqipërinë324. Patriku Aleksej i Moskës i dërgoi një letër Kristofor Kisit, me
anën e së cilës theksonte se kisha ruse do të ndihmonte kishën shqiptare. Me fjalën
ndihmë nënkuptohej mbështetja që do të jepte për krijimin e Sinodit të Shenjtë të
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në koordinim me Patriarkanën e Moskës,
Ministria e Drejtësisë i kërkoi Kristofor Kisit, të përgatiste procedurat e hirotonisjes
së dy episkopëve për dioqezat e Gjirokastrës dhe të Korçës. Kisi pranoi dhe sipas tij,
kisha kishte nevojë të ngutshme vetëm për një episkop, ndërsa për të dytin priste
puna. Delegacioni rus mbërriti në Shqipëri më 14 prill 1948. Ai përbëhej nga
Kryeepiskopi Nestor, protoprezviteri Pjetër Fillonov dhe atë Mihail Zjernov. Më 18
prill 1948 Nestori bashkë me Kristofor Kisin hirotonisën në gradën episkopale Paskal
Vodicën në kishën katedrale të "Ungjillëzimit" në Tiranë. Pas dorëzimit si Mitropolit
i Korçës, Paskal Vodica mori emrin Paisi325. Kandidatura e Paskal Vodicës nuk ishte
shqyrtuar më parë në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë dhe ishte antikanonike, pasi ai

320

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 20, viti 1945, fl. 42.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945.
322
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 20, viti 1945, fl. 43.
323
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 52.
324
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 217, viti 1948, fl. 2324.
325
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 30.
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nuk plotësonte kriterin e arsimimit326 dhe të beqarisë, ndonëse prej vitesh kishte
mbetur i ve. Procedura e dorëzimit të Paskal Vodicës ishte e rregullt, pasi qe
hirotonisur nga dy peshkopë kanonikë, Nestorit dhe Kristoforit.
Më 5 qershor 1948, në mbledhjen e Byrosë Politike, ndër të tjera diktatori
Enver Hoxha diskutoi edhe për Kristofor Kisin, duke e cilësuar atë si agjent të
perëndimit, që nuk dëshironte afrimin e Kishës Autodokse Autoqefale të Shqipërisë
me Patriarkanën e Moskës. Hoxha pretendonte se Kisi gjatë vizitës së delegacionit
rus, ishte përpjekur të lidhej me Legatën franceze në Tiranë, që të merrte udhëzime
nga Perëndimi. Pas kësaj akuze false diktatori Enver Hoxha mendonte se Kisi duhej
mënjanuar nga drejtimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë327.
Në muajin korrik 1948, autoritetet shtetërore i sugjeruan Kryeepiskopit të
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Fortlumturisë së Tij, Kristofor Kisit të
tërhiqej nga administrimi i kishës, ndonëse në nenin 19 të statutit të vitit 1929 thuhej:
“Kryepeshkopi dhe Peshkopët janë të përjetshëm në Dhioqezat e tyre përveç rasteve
të parashikuara në këtë Statut”328. Ndonëse Kristofor Kisi mbeti formalisht në krye të
kishës, udhëzimet do ti jepte Paisi me ndihmën e sekretarit të përgjithshëm Niko
Çanes. Madje, Paisi iu besua edhe mbajtja e vulës së Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë329. Në fakt sipas nenit 22 të statutit, Sinodi i Shenjtë kishte të drejtën ta
shkarkonte Kryeepiskopin, për shkak të moshës së thyer ose problemeve
shëndetësore, të cilat nuk e linin të përmbushte detyrën330.
326

-Në nenin 17 të Statutit të vitit 1929 theksohet: "Kryepeshkopi dhe Peshkopët e Shqipërisë që do të
dorëzohen, përveç cilësive t’Artikullit 16 duhet të kenë dhe cilësitë që kërkojnë kanonet e Kishës, si
dhe të kenë mbaruar një Fakultet Theollogjie. Në rast nevoje, gjer më pesë vjet pas hyrjes në fuqi të
këtij Statuti, mund të dorëzohet Peshkop edhe ay që ka dipllomë fakulteti drejtësie, filologjie ose të një
Seminari Orthodhoks në gradë Liceu". Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja
Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2011, faqe 195.
327
-Sipas studiuesit Artan Hoxha lidhjet e Kristofor Kisit me ministrin e Francës në Shqipëri, Guy
Menant qenë të forta. Megjithatë organet e Sigurimit të Shtetit nuk raportojnë për asnjë lloj kontakti
mes tyre gjatë muajit prill 1948, që përkonte me vizitën e delegacionit rus. Artan R. Hoxha, Kisha
Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 105; Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140,
Dosja Nr. 60, fleta 51.
328
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929, Andrea
Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 196.
329
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi Nr. 536, Dosja Nr. 232, fl.115.
330
-Në nenin 22 të statutit është shkruar: “Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, për
shkak sëmundjeje kronike ose pleqërie, të cilat nuk u përmetojnë të përmbushin detyrat e tyre
Peshkopale, kanë të drejtë t’i paraqisin kanonikisht dhe me të shkruar dorëheqjen e tyre Sinodhit, i cili
vendos. Po Sinodhi mundet edhe motu proprio të çfaqi mejtimin mbi sëmundjen ose pleqërinë e tyre
pas një raporti prej pesë mjekësh të zgjedhur dy prej Sinodhit vetë, dy prej të sëmurit dhe një prej
Drejtorisë së P. të Shëndetësisë. Në qoftë se Kryepeshkopi ose Peshkopët nuk japin dorëheqjen brenda
dy javëve prej datës së komunikimit, Sinodhi me një herë emëron një ndihmës Peshkop, i cili merr
përsipër administrimin e Peshkopatës. Kryepeshkopi dhe Peshkopët të deklaruar të pamundur mbajnë
titullin e tyre dhe përmenden në Kishë e në ceremonitë e Shenjta prej ndihmësit Peshkop dhe prej
gjithë Klerit, po nuk ushtrojnë asnjë veprim administrativ dhe nuk marrin asnjë pjesë aktive
n’administrimin e Kishës. Në qoftë se Doktorët raportojnë pamundërinë e tyre, ata japin dorëheqjen
duke marrë nga arka e përgjithshme e Kishës një shpërblim të përmuajshëm për Kryepeshkopin
gjashtëqind franga ari, dhe për Peshkopët katërqind fr. ar”. Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të
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Paisi kishte nevojë për mbështetje brenda sinodit, prandaj kërkoi që anëtarë të
sinodit të qenë edhe Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi331, i cili në atë kohë drejtonte
dioqezën e Beratit dhe Ikonom Aristotel Strato332, që administronte dioqezën e
Gjirokastrës. Nga ana kanonike si Kokoneshi ashtu edhe Strato nuk mund të qenë
anëtarë të sinodit, sepse nuk e patën marrë ende gradën episkopale. Ndërkohë që më
5 korrik 1949, Ministria e Drejtësisë e thirri Kisin dhe e urdhëroi të mbledhë sinodin.
Kristofor Kisi u kërkoi autoriteteve shtetërore, që në përbërje të sinodit të ishte edhe
Irine Banushi, por ata iu përgjigjën me diplomaci “do ta studiojmë si rast”. Duke
mbetur i vetëm përballë klerikëve, që qenë caktuar nga regjimi, Kristofor Kisi më 9
korrik 1949 njohu Kokoneshin dhe Straton si anëtarë të sinodit333. Duke patur në dorë
Sinodin e Shenjtë, regjimi do të niste zbatimin e një politike të re brenda kishës me
mbështetës të bindur ndaj kryesisë së kishës dhe të pushtetit.
Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë334 të 25 gushtit 1949 Kryeepiskop
Kristofor Kisin e shkarkuan me akuza nga më banalet sikur kishte ngrënë dhe pirë në
një çanak me pushtuesin, sikur mbante veshët çuar nga deti, duke pritur shpëtimin
nga jashtë, sikur kishte bërë punë armiqësore të rrezikshme për të diskretituar
pushtetin popullor etj335. Në kohën që u shkarkua Kisi, Irine Banushi deklaroi se
procedura e ndjekur ishte antikanonike, sepse duke u bazuar në nenin 21 të statutit ku
thuhet: “Pushimi i Kryepeshkopit, i Peshkopëvet dhe i Ikonomit të Madh Mitrofor
bëhet për faje të rënda dogmatike dhe kanonike, për faje ordinare dhe për arsye
ekstraordinare.336” Kisin e shkarkuan në mënyrë antikanonike dhe nuk u mjaftuan
vetëm me kaq, por e mënjanuan dhe e izoluan në kishën e Shën Prokopit në Tiranë.
Sinodi u mor edhe me problemin e Irine Banushit. Më 31 gusht 1949 Irineu u emërua
peshkop ndihmës i kryesisë së kishës, por nuk u lejua që të drejtonte ndonjë dioqezë.

Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 197.
331
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 155, viti 1948, fl. 5.
332
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 155, viti 1948, fl. 8.
333
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 116.
334
-Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë qenë Paisi Vodica me cilësinë e kryetarit, Dhimitër Kokoneshi,
anëtar, Aristotel Strato anëtar, Niko Çane, anëtar. Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku nuk mori
pjesë për arsye shëndetësore.
335
-Disa nga akuzat sipas Paisit ndaj Kisit qenë: “Kristofor Kisi me origjinë nga Berati, por i mbrujtur
në llumin e shovinizmit të Fanarit, u bë renegat i Kishës dhe i popullit tonë dhe tregtar e ryshfetxhi i
idealeve më të shenjta të saj, i fshehur nën maskën e Kryepiskopit dhe të Episkopit, punoi gjithmonë
në dëm të Kishës sonë, të cilën nuk e drejtoi kurrë sipas interesave të saj dhe të popullit shqiptar, por
sipas interesave dhe sugjerimeve e diktateve të të huajve, duke e shikuar gjithnjë çdo çështje nën
prizmin e rryshfetit....Nën cilësinë e Kryetarit të Sinodit dhe të Këshillit Miks dhe në bashkëpunim të
ngushtë me anëtarët e këtij të fundit Andon Beça, Vangjel Gozhomani e Mihal Sherko dhe në
prapaskenë me doktor Petrotën e delegatin Apostolik vendosi hedhjen e Kishës sonë në prehërin e
unizmit, duke e prurë këtë çështje gjatë një mbledhjeje të Këshillit Miks dhe duke pritur rastin e
volitshëm që të shpallte bashkimin definitiv dhe zyrtarisht me papën”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha
Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl. 44-49.
336
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea
Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 196.
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Pas shkarkimit së Kristofor Kisit i erdhi radha Paisi Vodicës337. Më 25 gusht
1949 Paisi Vodica (Fig.9) u shpall Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë338. Në fjalën e tij Kryeepiskopi i sapofronëzuar tha: “Sinodi i Shenjtë i
Kishës tonë Ortodokse Autoqefale më ngarkoi barrën e rëndë që të jem në krye të
kishës sonë. Kjo barrë si për moshën ashtu edhe për aftësitë e mia është shumë e
rëndë, por, me ndihmën e gjithë besimtarëve, me ndihmën tuaj dhe të gjithë klerit dhe
me përkrahjen e Pushtetit Popullor unë do të vë të gjitha forcat për të udhëhequr
grigjën që mu besua. Në radhë të parë falënderoj Perëndinë e shumë fuqishmë për
këtë ngritje që mu bë dhe me forcën dhe bekimin e Zotit tonë të Plotfuqishëm, Jisu
Krishtit, do të plotësoj urdhërat e tij”339. Më 26 gusht 1949, sekretari i përgjithshëm
Niko Çane në emër të Sinodit të Shenjtë njoftoi gjithë episkopatat dhe zëvendësitë
mitropolitane për zgjedhjen e kryeepiskopit të ri. Më 29 gusht 1949, Kryeepiskop
Paisi i dërgoi Patrikut të Moskës Aleksej një telegram, me anën e të cilit e njoftonte
për emërimin dhe e garantonte se Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë do të
ndiqte luftën kundër imperializmit. Më 19 shtator 1949 kryeepiskopi u dërgoi
telegrame kishave bullgare, rumune, polake, çekosllovale dhe gjeorgjiane, të cilat si
pjesë e vendeve të bllokut sovjetik e njohën Paisi Vodicën si kreun e ri të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Paisi e shpërfilli Patriarkanën Ekumenike,
kishën greke dhe atë serbe, duke mos i njoftuar për zgjedhjen e tij në postin e
kryetarit të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në
qarkoren që i dërgoi klerit ortodoks, Paisi theksonte se qëllimi i tij ishte të forconte
lidhjet me kishat ortodokse të vendeve motra dhe veçanërisht me Patriarkanën e
Moskës340.
Me vendosjen e Paisit në krye të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë
regjimi komunist nisi procesin e konsolidimit të pushtetit. Kryesia e Kishës tashmë
337

-Paisi Vodica ka lindur më 1881 në Vodicë të Kolonjës. Në moshën 29-vjeçare u dorëzua prift dhe
ka shërbyer në fshatin e tij të lindjes. Vite më vonë u zgjodh zëvendës episkop. Paisi Vodica ka
përkrahur pa rezerva luftën nacional-çlirimtare deri në çlirimin e plotë të atdheut. Për meritat e tij
patriotike gjatë luftës është nderuar me “Urdhërin e Flamurit” dhe medaljet e Kujtimit, Çlirimit dhe të
Trimërisë. Pas çlirimit të vendit u zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik të
Shqipërisë. Paisi kishte qenë më parë i martuar dhe kishte mbetur i ve. Ai ishte i ati i Josif Pashkos, i
cili në atë kohë mbante postin e Ministrit të Ndërtimit. Më 18 prill të vitit 1948 në Kishën Katedrale të
Ungjillëzimit në Tiranë, arkimandrit Paisi Vodica u dorëzua Mitropolit i Korçës prej Kryeepiskopit
Kristofor Kisi dhe një episkopi rus të quajtur Nestor, që kishte ardhur enkas për këtë punë. Ndërsa më
25 gusht 1949 Paisi u shpall Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Andrea
Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 158.
338
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 169.
339
-Në kathedralen orthodhokse të Kryeqytetit u zhvillua mesha kryepiskopale e kryesuar nga KryeHirësia e tij, Kryepiskopi i gjithë Shqipërisë Pasisi Vodica, Bashkimi, 30 gusht 1949, faqe 3, 4.
340
-Sipas studiuesit Artan Hoxha pjesëmarrja e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në
bashkësinë e kishave ortodokse të botës kushtëzohej nga marrëdhëniet e shtetit shqiptar të asaj kohe.
Për sa kohë që Greqia dhe Jugosllavia qenë vende armike me regjimin komunist shqiptar edhe
marrëdhëniet me kishat e këtyre vendeve do të qenë armiqësore. Gjithashtu në krye të patriarkanës
Ekumenike të Stambollit qëndronte një klerik proamerikan si Atenagora, prandaj edhe marrëdhëniet do
të qenë jo të mira. Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe
126-127.
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gjithë veprimtarinë e saj e përqendroi në funksion të interesave të pushtetit. Për të
realizuar këtë Kryesia e Kishës duhej të spastronte personelin nga njerëzit e
papërshtatshëm. Personelit iu kërkua të dorëzonin biografitë në Kryesinë e Kishës.
Biografitë341 u përdorën për të eleminuar rivalët në radhët e personelit të kishës. Në
organikën e kishës u shtua një post, ai i nëpunësit të biografive, i cili u shpërndante
dhe më pas administronte formularët e biografive të personelit.
Problem tjetër i rëndësishëm qe edhe uniteti i përçarë i njerëzve që qenë
zgjedhur në rangjet e larta kishtare. Paisi vendosi të kryente spastrime në radhët e
personelit kishtar. Të parët që u vunë në shënjestër qenë anëtarët e kryesisë së Lidhjes
së Teologëve dhe Seminaristëve, Theofan Popa, Vlash Nushi dhe Sotir Kanxheri, të
cilët patën kundërshtuar hapur draftin e parë të Statutit. Mëria e teologëve të rinj ishte
jo vetëm ndaj Paisit, por edhe ndaj Niko Çanes, që në atë kohë mbante postin e
Sekretarit të Përgjithshëm të Kishës. Kundër Niko Çanes ishte edhe Dhimitër
Kokoneshi. Në janar 1950 Kokoneshi i dërgoi një letër Mehmet Shehut me anën e së
cilës e akuzonte rëndë Niko Çanen, si arkitektin e të gjitha konflikteve, që patën
shpërthyer në Kryesinë e Kishës. Akuza më e fortë ishte se Niko Çane ishte njeriu i
Kotokos në Kryesinë e Kishës. Ky fakt i vrau veshin Mehmet Shehut prandaj kërkoi
një hetim të thellë mbi njeriun, që kishte kaq pushtet mbi Kryeepiskopin Paisi Vodica.
Kokoneshi, duke bashkëpunuar me Spiro Velin dhe Aristotel Straton kërkuan thirrjen
e mbledhjes së Sinodit të Shenjtë, në të cilin do të merrej masa disiplinore ndaj
kryesekretarit Niko Çane. Paisi Vodica vuri në dijeni kryeministrin Mehmet Shehu.
Ky i fundit udhëzoi drejtorin e Komitetit Klerik, Gaqo Peristerin që ta shkarkonte
Çanen nga detyra e sekretarit dhe ta emëronte diku në administratën shtetërore. Në
këtë moment u fut në lojë Josif Pashko, i cili i quajti shpifje akuzat e Kokoneshit.
Madje, Pashko theksoi se konflikti është kurdisur nga Irine Banushi, Theofan Popa,
Dhimitër Beduli dhe Sotir Kanxheri342. Nga ana tjetër Niko Çane u hodh në sulm,
duke e akuzuar Kokoneshin si papist e reaksionar, që punonte kundra interesave të
kishës në bashkëpunim me armiqtë Theofan Popa, Dhimitër Beduli, Sotir Kanxheri
dhe Vlash Nushi.

KONGRESI III
I KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË
Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë më 2 shtator 1949 u formua një komision
të përbërë prej shtatë vetësh, të cilat do të hartonin statutin e ri të të K.O.A.Sh-it.
Komisioni u mblodh për herë të parë më 5 tetor 1949. Në të merrnin pjesë
Kryepeshkopi Paisi Vodica, Episkopi ndihmës Irine Banushi, (Fig.10) Niko Çane,
341

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1470, viti 1951; Arkivi
Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1471, viti 1951; Azem Qazimi,
Komunitetet fetare në Shqipërinë Komuniste, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të
Komunizmit, Tiranë 2014, faqe 7-8.
342
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 180-181.

94

Dhimitër Beduli, Theofan Popa dhe dy juristë. Në përfundim të mbledhjes komisioni
ngarkoi Niko Çanen dhe Theofan Popën të hartonin statutin e ri të të K.O.A.Sh-it.
Hartimi i statutit që në fillim u paralizua nga fërkimet që patën Çane dhe Popa.
Përplasja e tyre ishte për sa i përket marrëdhëniveve ndërmjet kishës dhe shtetit.
Theofan Popa ishte i vendosur dhe nuk pranonte politizimin e kishës, ndërsa Niko
Çane343 e quante qëndrimin e Theofanit sabotues dhe mospajtues me grupin e Paisit,
gjë e cila do të përdorej më pas, në dhjetor 1950 për ta larguar atë nga kisha344. Sipas
një raporti të Sigurimit të Shtetit arsyeja e largimit të Theofan Popës nga kisha ka
qenë konflikti që ka pasur me Sekretarin e Përgjithshëm të K.O.A.Sh-it Z. Niko
Çane345.
Me anën e shkresës Nr. 321, datë 16.12.1950 të nënshkruar nga Kryetari i
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Imzot Paisi, Theofan Popa mbetej jashtë
strukturës së kishës346. Largimi i Theofanit nga kisha nuk u prit mirë nga ata që e
njihnin dhe e vlerësonin punën e tij. I pari reagim erdhi nga Zëvendësi i Episkopatës
së Korçës, Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, i cili me anën e një shkrese, që mban
datën 19.12.1950 i drejtohej Kryetarit të Kishës Ortodokse Imzot Paisit ku i kujtonte
se largimi i Theofanit nga kisha do të linte përshtypje të keqe në radhët e
besimtarëve347. Por edhe Irine Banushi, i cili deri në atë kohë nuk ishte përzierë me
343

-Sekretari i Përgjithshëm i K.O.A.Sh-it Niko Çane ka lindur më 1909 në Stegopul të Lunxhërisë.
Studimet teologjike i kreu në universitetin e Athinës me bursë nga K.O.A.Sh. Si i arsimuar jashtë
shtetit fillimisht Niko Çane iu bashkua grupit të Lidhjes së Teologëve dhe Seminaristëve, por duke
parë konjukturat e momentit shërbeu si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Kryeepiskopit
Kristofor Kisi. Pas dorëheqjes së Kisit, Niko Çane duke mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm ka
bashkëpunuar ngushtë me Kryeepiskopin Paisi Vodica. Madje Niko Çane përgatiste dhe drejtonte
gjithshka, ndërsa kryeepiskopi vinte vetëm firmën. Përpos këtyre Niko Çane ka qenë informator i
Sigurimit të Shtetit, duke mbajtur pseudonimin Virtyti. Niko Çane përdori të gjitha lidhjet e tij për të
larë hesapet me kundërshtarët. Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë,
2017, faqe 116-117.
344
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 140-142;
Dhimitër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit, Ngjallja, janar 1995,
faqe 6,8.
345
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 108.
346
-Në shkresë shkruhej: Z. Theofan Popa. Duke marrë parasysh mospranimin tuaj që të konformoheni
me udhëzimet e herë pas herëshme të Titullarit të kësaj kryesie në lidhje me përmbajtjen e predikimeve
të mbajtura prej jush si predikator dhe sidomos refuzimin tuaj relativ që të konformoheni këtej e tutje,
të cilin refuzim e bëtë gjatë mbledhjes kushtuar punimit të Rezolucionit të Sinodit të Shenjtë dhe i
Këshillit të Hirshëm Mikst, ku u shtruan njëkohësisht dhe detyrat që i dilnin çdo nëpunësi në të
ardhmen konform frymës së Rezolucionit në fjalë dhe duke marrë gjithashtu parasysh se edhe vëndi i
shefit të personelit është suprimuar në organikën e re, për këto arsye që konsistojnë në mos pranimin
nga ana juaj që të punoni në kishë në përputhje me vijën e saj të caktuar në Kongresin Kishtar, në
Statut dhe në vendimet përkatëse të këshillave të larta dhe që tregojnë se ju vet me anën e refuzimit të
lërtpërmendur keni shkarkuar vetveten nga detyra, ju bëjmë të ditur se mbeteni jashtë kuadrit të
nëpunësve të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë qysh nga data 1 janar 1951. Arkivi Qendror i
Shtetit, Fondi 536, Dosja 299, Viti 1950, fl. 24.
347
-Në shkresë thuhej: Mora shkresën tuaj Nr. Prot. 3 ku na theshit për Theofan Popën të mbetur jashtë
kuadrit për vitin 1951; gjë që mua nuk mu duket e mirë, se do të tingëllojë keq, se neve njerëzit e
kishës duhet ti afrojmë dhe jo ti zbojmë. Por vetëm se nëse kini ndonjë urdhër ahere menjëherë të
pushohet. Por nëse jo unë shfaq mendimin tim por më fal, Predikator mos e ver, vere ndonjë referent
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çështjet kishtare e kritikoi ashpër Kryeepiskopin për mënyrën antikanonike të
zgjedhjes në krye të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. “Ç’statut e kongres
do të bëjmë neve kur s’kemi Sinodh dhe Episkopë” kishte deklaruar Irine Banushi.
Ngërçi qëndronte me Sinodin e Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, i cili në rastin konkret përbëhej vetëm nga një episkop, në vend të tre të
tillëve që e kërkonte statuti. Dalja e ligjit për komunitetet fetare e bënte urgjente
hartimin e statutit, por Theofan Popa nuk e pranonte me asnjë mënyrë politizimin e
kishës, ndërkohë që po afronte data e kongresit kishtar. Më 1 shkurt 1950, në
mbledhjen e Sinodit të Shenjtë u vendos që të suprimohej komisioni i parë dhe të
ngrihej një komision i dytë, i cili u kryesua nga Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i
gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij, Paisi348. Theofan Popa u la jashtë këtij
komisioni, ndërsa Irine Banushit ia paraqitën projektstatutin vetëm për ta parë nga
ana gjuhësore dhe jo nga ana kanonike. Më pas Paisi Vodica ia dërgoi kopjen
përfundimtare të projektstatutit për ta nënshkruar. Përfundimisht, studiuesi Artan
Hoxha mendon se statuti u hartua nga Niko Çane349, ndërsa teologu Pirro Kondili
është i bindur se ai u hartua nga juristët e kryeministrisë, Ilia Kota dhe Foni Qirko350.
Kongresi i tretë i K.O.A.Sh-it u çel në 7 shkurt të vitit 1950 në Tiranë. Në
Kongres qenë të ftuar Kryetari i Komunitetit Mysliman Hafiz Musaj, Kryegjyshi
Bektashian Ahmet Myftar Dede dhe nga Kisha Katolike Don. Zef Bicaj. Rendi i ditës
së Kongresit ishte: 1-Aprovimi i vendimeve të Sinodit mbi disa ndryshime në
udhëheqjen e kishës. 2-Shqyrtimi dhe aprovimi i projekt-statutit të ri të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë351. Në ditët e punimeve të kongresit binte në sy
mungesa e Kristofor Kisit dhe Irine Banushit, që qenë përjashtuar nga Sinodi. Fjalën
përshëndetëse e mbajti Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë,
Fortlumturia e Tij, Paisi, i cili pasi përshëndeti delegatët e kongresit nuk kurseu
komplimentat për përfaqësuesin e qeverisë dhe në veçanti për Enver Hoxhën352. Për
drejtimin e punimeve të Kongresit u zgjodh presidiumi, në përbërje të së cilit qenë:
Kryehirësia e Tij, Paisi, Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Ikonom Aristotel Strato,
Spiro Luarasi, Llazi Bozdo, Aleksandër Xhuvani dhe Zoto Boshari. Anëtarët e
dhe nëqoftëse ai nuk e pranon se rroga është e paktë atëhere le të hiqet vetë se neve nuk mund të
shkelim vendimet e marura... Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 536, Dosja 299, Viti 1950, fl. 320.
348
-Komisioni hartoi një procesverbal, në të cilin thuhej: “Vdekje fashizmit. Liri popullit. Sot ditë e
mërkurë më një shkurt 1950 u mblodh komisioni për hartimin e projektstatutit të K.O.A.Sh-it, i përbërë
prej Kryeepiskop Paisit, në cilësinë e kryetarit, prej anëtarëve të sinodit, të përndershmit arkimandrit
Dhimitër Kokoneshi, ikonom Aristotel Strato, Hirësia e Tij, Episkop Irine Banushi, në cilësinë e
specialistit për çështjet kanonike dhe dogmatike, Z. Foni Qirko, Z. Ilia Kota, në cilësinë e juristëve dhe
prej Z. Niko Cane, në cilësinë e specialisit për çështjet kanonike dhe dogmatike. Komisioni në fjalë
pasi shqyrtoi për të fundit herë, nen për nen dhe në tërësi projektstatutin e përgatitur prej tij, vendosi
unanimisht t’i parashtrohet Kongresit për shqyrtim dhe aprovim…”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha
Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.1.
349
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 142.
350
-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim,
nr.16, Tiranë, 2019, faqe 56.
351
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.17.
352
-Në Tiranë u çel Kongresi i Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë, Bashkimi, 8 shkurt 1950,
faqe 1.
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presidiumit pas thirrjes së emrave zunë vend në panelin kryesor në krah të Paisit. Ky i
fundit propozoi sekretariatin teknik të kongresit për mbajtjen e procesverbaleve. Në
sekretariat qenë Av. Vasil Xhaj, Koço Kostaqi dhe Kryedhjakon Sotir Kanxheri353.
Në vijim foli përfaqësuesi i qeverisë Adil Çarçani, i cili përshëndeti punimet
e kongresit. Ndër të tjera ai theksoi direktivat që duhej të ndiqte K.O.A.Sh-i në
kuadrin e kursit të ri komunist që ishte vendosur në Shqipëri354.
Referatin kryesor të Kongresit e mbajti Kryeepiskopi Paisi Vodica, i cili foli
rreth historikut të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe detyrat që i dalin
asaj në kohën e sotme355. Pas referatit kryesor kongresi vazhdoi me diskutimet. I pari
353

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.17.
-Në fjalën e tij Adil Çarçani tha: “Më lejoni të përshëndes në emër të qeverisë Kongresin e Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe delegatët klerikë dhe laikë që marrin pjesë në këtë kongres.
Misioni i Kishës është që t’i shërbejë popullit. Këtë mision kisha nuk u la ta kryente dhe nuk e kreu
gjatë regjimeve të së kaluarës. Si çdo institucion tjetër ashtu edhe kisha përdorej si vegël për të gënjyer
dhe për të shtypur masat duke çfrytëzuar ndjenjat e tyre fetare. Kisha ishte vegël e klikave reaksionare
të brendshme, e qendrave fetare të huaja si kisha e Bizantit dhe Vatikanit, kështjella të fuqive
imperialiste dhe kundërshtare të vendosura të aspiratave të popullit për liri dhe demokraci. Ajo nuk
ishte një faktor për bashkimin e popullit, por një instrument përçarjeje. Reaksioni u përpoq të përdori
kishën për të thelluar akoma më shumë hendekun që kishte hapur në mes masave të popullit tonë të
besimeve të ndryshme. Kisha sundohej nëpërmjet dinjitarëve të saj të lartë nga klikat feudal-borgjeze.
Ata i diktonin kishës vullnetin e tyre dhe luftonin çdo pikëpamje të klerit...” Në përfundim të fjalës së
tij shoku Adil Çarçani tha: “Në demokracinë tonë popullore liria e kishës, liria e ndërgjegjes dhe e
besimit është e plotë. Në demokracinë tonë polpullore janë vendosur marrëdhënie të drejta në mes të
Shtetit dhe Kishës, zbatohet drejt parimi i drejtë i ndarjes së kishës nga shteti. Bazat e këtyre raporteve
janë hedhur në ligjin themelor të shtetit, në Statutin e Republikës Popullore dhe janë përcaktuar me
hollësi në ligjin e ri mbi komunitetet fetare. Shteti ynë nuk ndërhyn në punët e brendshme të kishës dhe
kisha nuk duhet të përzihet në aktivitetin politik të shtetit. Ky është koncepti i ndarjes së kishës nga
shteti dhe kështu duhet të zbatohet në marrëdhëniet në mes tyre...” Përshëndetja e përfaqësonjësit të
Qeverisë Shokut Adil Çarçani, Bashkimi, 8 shkurt 1950, faqe 1; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha
Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 291, viti 1950, fl. 1.
355
-Ndër të tjera Kryeepiskopi Paisi Vodica tha: “Asnjëherë Kisha jonë nuk ka pasur mundësinë të
praktikojë parimet e saj të larta mbi dashurinë, vëllazërimin dhe paqen midis njerëzve se sa në
shoqërinë e sotme. Të drejtat e kishës janë të garantuara dhe të sanksionuara me anën e Statutit të
Republikës sonë Popullore. Ligji i ri mbi komunitetet fetare i përcakton në mënyrë të përsosur të
drejtat dhe detyrat e kishës dhe të funksionarëve të saj. Dhe ky statut dhe ky ligj janë gjëra të shenjta
për ne. Duhet pasur gjithmonë parasysh dhe të mos harrohet në asnjë çast se detyra e kishës sonë është
që të jetë besnike e Republikës sonë Popullore, besnike e popullit dhe aspiratave të tij, besnike e
atdheut tonë të dashur dhe flamurtare e predikatore e unitetit popullor, luftëtare e mbrojtjes së kufinjve
të shenjta dhe të lirisë së indipendencës dhe integritetit tokësor të atdheut tonë kundër tentativave
grabitqare. Dhe kur themi kisha nënkuptojmë gjithë funksionarët dhe nëpunësit e saj, klerikë dhe laikë,
gjithë besnikët ortodoksë, që nga më i madhi e gjer tek më i vogli. S’ka kishë të lirë pa atdhe të lirë
dhe popull të lirë. Gjithashtu kisha jonë duhet të jetë besnike kampit të madh anti-imperialist dhe
demokratik, e kampit unik të socializmit të udhëhequr shkëlqimisht nga Bashkimi i lavdishëm Sovjetik
dhe i madhi Stalin kundër çdo tentative që ndërmer imperializmi skllavëronjës për të minuar paqen
ndërkombëtare dhe për të hedhur botën në një kasaphanë dhe katastrofë të re. Pikërisht dhe këtu e ka
vendin dhe kisha jonë, në gjirin e kampit të madh dhe unik të paqes, ku bëjnë pjesë kishat ortodokse
përparimtare të botës me në krye kishën e madhe ortodokse ruse, e cila qëndron në ballë të kampit
kishtar progresiv për një dashuri, vëllazërim dhe paqe të vërtetë. E kemi për nder të madh që jemi
lidhur me Kishën e Madhe Ortodokse Ruse, e cila interpreton dhe praktikon drejt parimet e larta
ungjillore mbi dashurinë, vëllazërimin dhe paqen dhe që udhëhiqet nga prelatë të lartë siç është
354
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e mori fjalën zëvendësi i përgjithshëm i Mitropolisë së Korçës, Arkimandrit Dhimitër
Kokoneshi. Në vijim u lexua telegrami që kishte dërguar Patriku i Moskës dhe i gjithë
Rusisë Aleksej. Ky i fundit shprehte keqardhjen se për arsye kohe nuk kishte mundur
të dërgonte një delegacion kishtar në kongres. Në seancën e dytë të kongresit
diskutuan: delegati i Tiranës, Jorgji Pano, delegati i Korçës av. Kristo Pilika, delegati
i Vlorës, Thimi Opingari, delegati i Durrësit, Stavrofor atë Erazmi Jorgo356, delegati i
Pogradecit atë Kristo Bitro, delegati i Gjirokastrës av. Vasil Xhaj, delegati i Beratit
atë Kostandin Arbëri, delegati i Shkodrës atë Llazar Popoviç, delegati i Fierit
Stavrofor atë Polizoi Ikonomi357 etj358.
Kryetari i mbledhjes propozoi të ngrihej një komision revizionimi prej tre
vetash për të kontrolluar mandatet e delegatëve të kongresit. Komisioni përbëhej nga
arkimandrit Sofron Borova, Dhimitër Beduli dhe Jorgji Sorra. Komisioni konstatoi se
delegati i Vlorës atë Ilia Loli nuk është paraqitur për arsye shëndetësore. Dhimitër
Beduli ishte zgjedhur edhe delegat i Tiranës edhe i Pogonit, ndërsa delegati i Zagories

shenjtëria e tij patriku i Moskës dhe i gjithë Rusisë Aleksej. Vizitat që kemi bërë dy herë në Bashkimin
Sovjetik na kanë dhënë shumë dritë në këtë drejtim dhe kanë bërë që lidhjet tona të jenë të
pavdekshme. Gjithashtu e kemi për nder që kisha jonë ka lidhje të ngushta bashkëpunimi dhe me
kishat ortodokse të demokracive motra që punojnë në të njejtën rrugë....”. Ndër të tjera Paisi tha:
“Kisha duhet të mobilizohet dhe të japë kontributin e saj maksimal në zgjidhjen e problemeve aktuale
të popullit, në respektimin dhe zbatimin e urdhëresave dhe të ligjeve, në realizimin e planit, në
përmbushjen e detyrimeve etj. Priftërinjtë në qytete dhe sidomos në fshatra të lozin një rol të
rëndësishëm dhe të bëhen vetë shembull në plotësimin e planeve të shtetit dhe në shlyerjen e
detyrimeve karshi shtetit duke udhëzuar në këtë drejtim besimtarët. Ata duhet të jenë patriotë të
kulluar...”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 293, viti 1950,
fl. 4-12.
356
-Erazmi Jorgo (1900-1989) është dorëzuar në dhiakon më 15 mars 1924. Pas një muaji më 16 mars
të vitit 1924 u dorëzua në gradën priftërore, në Kishën e Ungjillëzimit të Tiranës nga Imzot Fan Noli.
At Erazmi ishte prifti i parë i dorëzuar nga Fan Noli. Pas ceremonisë së dorëzimit, Imzot Noli i pati
thënë: “Paske zë të hyjshëm bir.” At Erazmi ka shërbyer prej vitit 1927 në Kishën e Shën Gjergjit në
Durrës, e cila për disa vite ishte njëherësh Seli e Mitropolisë së Shenjtë të Durrësit dhe Tiranës.
Lidhjen shpirtërore me Imzot Nolin At Erazmi e mbajti gjatë gjithë jetës.
357
-Polizoi Ikonomi (1894-1967) ka lindur në fshatin Sop të rrethit të Fierit më 11 mars të vitit 1894.
Është dorëzuar prift në Fier më 31 janar 1924 nga ish Mitropoliti i Beratit, Kristofor Kisi. Më 23 shkurt
të vitit 1928, ai mori gradën Ikonom prej Mitropolitit të Beratit, Kristofor Kisit. Më 16 qershor të vitit
1929 Ikonom Polizoi mori pjesë si delegat në Kongresin e Dytë të KOASH-it, që u zhvillua në qytetin
e Korçës. Më 31 dhjetor të vitit 1929 Polizoi Ikonomi u bë Stavrofor nga Episkopi i Beratit Imzot,
Agathangjel Çamçe. Në vitet e Luftës së Dytë Botërore, Stavrofor Polizoi Ikonomi u emërua
“Zëvendës i Mitropolitit i qytetit të Fierit” nga Imzot Visarion Xhuvani. Stavrofor Polizoi Ikonomi
shërbeu 43 vjet në kishën e Shën Gjergjit të Fierit. Në shkurt 1950 Stavrofor Polizoi Ikonomi ka qenë
delegat i Fierit në Kongresin III kishtar të KOASH-it që zhvilloi punimet në Tiranë. Më 1 dhjetor
1966 Stavrofor Polizoi u emërua sërish në postin e zëvendës Mitropolitit. Këtë herë emërimi i tij u bë
nga Episkopi Beratit Spiridhoni. Më 21 janar të vitit 1967, ai bëri shërbesën e fundit në kishën e Shën
Gjergjit të Fierit, ndërsa më 5 shkurt të po këtij viti, një ditë para fillimit të uraganit ateist, vdiq në
moshën 73 vjeçare. Nuri Plaku, At Polizoi Ikonomi një emër i nderuar në kujtesën e ortodoksëve
myzeqarë, Fier 2019.
358
-Në Tiranë u çel Kongresi i Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë, Bashkimi, 8 shkurt 1950,
faqe 1, 2; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950,
fl.1-2.
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atë Thoma Carka nuk është paraqitur pa bërë asnjë njoftim. Qenë të pranishëm 47
delegatë nga 50 të zgjedhur359.
Delegat i Tiranës Kryeepiskop Pais Vodica d.v.
Delegat i Tiranës Ikonom atë Marko Papajani d.v.
Delegat i Tiranës Dhimitër Beduli d.v.
Delegat i Tiranës Jorgji Pano d.v.
Delegat i Durrësit Stavrofor atë Erazmi Jorgo d.v.
Delegat i Durrësit Thoma Papakostandini d.v.
Delegat i Durësit Kozma Teneqexhiu d.v.
Delegat i Elbasanit Aleksandër Xhuvani d.v.
Delegat i Elbasanit Ilia Trandafili d.v.
Delegat i Kavajës Jorgji Surra d.v.
Delegat i Shkodrës Stavrofor atë Llazar Popoviq d.v.
Delegat i Pogradecit atë Risto Bitro d.v.
Delegat i Beratit atë Kostandin Arbëri d.v.
Delegat i Beratit Siku Gjoka d.v.
Delegat i Beratit Caci Dollani d.v.
Delegat i Vlorës Thimi Opingari d.v.
Delegat i Vlorës Dhimitër Mërtiri d.v.
Delegat i Fierit Stavrofor atë Polizoi d.v.
Delegate e Fierit Marija Bakalli d.v.
Delegat i Lushnjës Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi d.v.
Delegat i Lushnjës Llazar Bozdo d.v.
Delegat i Lushnjës Jorgji Dhamo d.v.
Delegat i Lushnjës atë Jorgji Prifti d.v.
Delegat i Korçës Arkimandrit Sofron Borova d.v.
Delegat i Korçës Stavrofor atë Llazar Pashko d.v.
Delegat i Korçës Av. Kristaq Pilika d.v.
Delegat i Korçës Spiro Luarasi d.v.
Delegat i Korçës Pandi Progri d.v.
Delegat i Korçës Xhorxhi Papa d.v.
Delegat i Kolonjës Stavrofor atë Naum Rehova d.v.
Delegat i Kolonjës Vasil Tane Arëza d.v.
Delegat i Përmetit Lilo Proko d.v.
Delegat i Përmetit Atë Mina Dhama d.v.
Delegat i Përmetit Nisi Zhaka d.v.
Delegat i Leskovikut Nikolla Kozma d.v.
Delegat i Gjirokastrës Ikonom Atë Aristotel Sirato d.v.
Delegat i Gjirokastrës Zoto Bashari d.v.
Delegat i Gjirokastrës Av. Vasil Xhaj d.v.
Delegat i Gjirokastrës Niko Cane d.v.
Delegat i Gjirokastrës Koço Kostaqi d.v.
359

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.19.
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Delegat i Gjirokastrës Niko Mastaka d.v.
Delegat i Pogonit Dhimitër Beduli d.v.
Delegat i Delvinës Ikonom atë Vangjel Mastakuli d.v.
Delegat i Delvinës Minella Kuramana d.v.
Delegat i Sarandës Atë Kristo Plaku d.v.
Delegat i Sarandës Vasil Gjikopuli d.v.
Delegat i Himarës Ikonom atë Foto Duni d.v.
Delegat i Himarës Kristo Dhima d.v.
Më datën 8 shkurt 1950 u hap seanca e radhës nën kryesinë e atë Aristotel
Strato, Zëvendës i Përgjithshëm i Mitropolisë së Gjirokastrës. Kryetari i mbledhjes
autorizoi Kryesekretarin e Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it Z. Niko Cane, të lexojë
nen për nen projektstatutin.
Në pjesën e parë të projektstatutit parashtrohej misioni i kishës. Në nenin 1 të
projektstatutit thuhej se kleri dhe populli ortodoks i Republikës Popullore të
Shqipërisë, pjesë e pandarë e Kishës së Shenjtë, të Përgjithshme dhe Apostolike ruan
të paprekshme, parimet dogmatike, kanonet e hirëshme apostolike e sinodike, si edhe
traditën e shenjtë. Kisha Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë është person juridik. Në
juridiksionin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë bënin pjesë të gjithë
ortodoksët, që banojnë brenda territorit të Republikës Popullore të Shqipërisë si dhe
prej atyre shqiptarëve ortodoksë, që banojnë jashtë atdheut.
Neni 2 i projektstatutit theksonte se marrëdhëniet e kishës me shtetin qenë të
përcaktuara në Kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë, si edhe në ligjin
“Mbi komunitetet fetare”.
Neni 3 i projektstatutit sanksiononte gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare të kishës,
por lejonte edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në celebrimin e shërbesave fetare360.
Me anën e nenit 3 pakicave kombëtare u sigurohej të kryenin shërbesat fetare në
gjuhën e tyre.
Neni 4 i projektstatutit përcaktonte se veç ndjenjave fetare kisha duhet të
kultivonte te besimtarët edhe ndjenjat e besnikërisë ndaj pushtetit të popullit dhe të
Republikës Popullore të Shqipërisë si edhe ndjenjën e bashkimit kombëtar. Të gjithë
funksionarët dhe personeli i kishës, duhet të qenë shtetas, të ndershëm, besnikë të
popullit dhe atdheut. Ky nen qe krejt i ndryshëm me artikullin 16 të Statutit të vitit
1929, aty ku bëhej fjalë për cilësitë e episkopëve361, “duhet të jenë prej gjaku, gjuhe
shqiptarë si dhe të kenë shtetësinë shqiptare”, që është edhe neni më i rëndësishëm
për pavarësinë e kishës shqiptare. Sipas projektstatutit të ri, të gjithë funksionarët dhe
personeli i kishës duhet të ishin thjesht shtetas shqiptarë, të ndershëm dhe besnikë

360

-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, neni 3, në “Gazeta Zyrtare”,
Nr. 38, Tiranë, 21 qershor 1950, faqe 3.
361
-“Kryeepiskopi, episkopët, zëvendësit e tyre lokalë, Ikonomi i madh Mitrofor, Sekretari i
Përgjithshëm i Sinodit, si dhe ndihmësit e Kryepiskopit dhe të episkopëve, duhet të jenë prej gjaku,
gjuhe shqiptarë si dhe të kenë shtetësinë shqiptare”. Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë, Korçë, 1929, Art. 16, në “Fletorja Zyrtare”, 14 gusht 1929, faqe 2.
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ndaj popullit e atdheut362. Heqja e kushtit të kombësisë shqiptare të parisë kishtare qe
bërë me dekret-ligjin “Mbi komunitetet fetare”363 të vitit 1949. Dukej sheshit se të
gjitha ndryshimet në projektstatut u hartuan sipas udhëzimeve të Patriarkanës së
Moskës364, e cila do ta kishte fare të lehtë që në krye të K.O.A.Sh-it të vinte njeriun e
saj, vetëm me kushtin që të kishte shtetësinë shqiptare365. Pra duke kapur postin e
primatit të K.O.A.Sh-it, patriarkana Ruse do të shtrinte hegjemoninë e saj në
Shqipëri. Në komentimin e këtij neni të projektstatutit studiues të ndryshëm kanë
shprehur pikëpamjet e tyre në një debat që ka nisur pas vitit 1990. Kjo ide është
publikuar nga Kristaq Prifti366 dhe është mbështetur nga Dashnor Kaloçi367. Këtë fakt
e thekson Aurela Anastasi, e cila argumenton se zbatimi i nenit 4 të statutit nuk
krijonte pengesa për klerikë nga vendet e botës socialiste368.
Në nenin 5 të projektstatutit theksohej se Kisha Ortodokse Autoqefale e
Shqipërisë do të mbante lidhje bashkëpunimi me kishat ortodokse motra, të cilat
praktikojnë drejt parimet e larta ungjillore mbi paqen dhe vëllazërimin e vërtetë
ndërmjet popujve.
Neni 6 i projektstatutit theksonte se lutjet që bëheshin gjatë meshimeve dhe
ceremonive të tjera fetare për autoritetet shtetnore, duhej të formuloheshin prej
Kryesisë së Kishës dhe të merrej pëlqimi i autoriteteve shtetërore.
Neni 7 i projektstatutit theksonte se asnjë klerik nuk mund të ushtronte
veprimtarinë klerikale, pa qënë i emëruar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e
Shqipërisë.
Neni 8 i projektstatutit sanksiononte anën organizative të kishës. Nenit 8 me
propozim të delegatit të Tiranës, Jorgji Pano u vendos që kryeepiskopatës ti shtohet
edhe zëvendësia, por propozimi i tij nuk u pranua. Av. Kristaq Pilika propozoi që pas
nenit 8 të shtohej edhe një nen me këtë përmbajtje: “Me vendim të Këshillit Mikst,

362

-“Krahas me zhvillimin e ndjenjave fetare, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë do t’u
kultivojë besimtarëve ndjenjat e besnikërisë ndaj Pushtetit Popullor dhe të Republikës Popullore të
Shqipërisë, si dhe ndjenjën e atdhedashurisë dhe të përforcimit të bashkimit kombëtar. Prandaj gjithë
funksionarët dhe personeli i saj duhet të jenë shtetas shqiptarë, të ndershëm, besnikë ndaj popullit dhe
atdheut dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat civile”. Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë, Tiranë 1950, neni 4, në “Gazeta Zyrtare”, Nr. 38, Tiranë, 21 qershor 1950, faqe 4.
363
-“Kryetarët e komuniteteve fetare, funksionarë fetarë dhe të gjithë personat në shërbim të
komuniteteve fetare, duhet të jenë shtetas shqiptarë besnikë të popullit dhe të shtetit, të ndershëm të
dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat civile.....”. Dekretligji nr. 743 “Mbi komunitetet fetare”, neni 13.
364
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 169.
365
-Dashnor Kaloçi, Si e manipuluan komunistët Kishën Ortodokse Shqiptare, Gazeta Shqiptare, 1 maj
2002, faqe 12-13.
366
-Kristaq Prifti, The Albanian Autocephalous Orthodox Church. A Brief History (1922-1992), në 70vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 101.
367
-Dashnor Kaloçi, Si e manipuluan komunistët Kishën Ortodokse Shqiptare, Gazeta Shqiptare, 1 maj
2002, faqe 12-13.
368
-Aurela Anastasi, Statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare dhe evoluimi i tij, 70-vjet të
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 58.
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mund të krijohen episkopata për Shqiptarët Orthodhoksë jashtë shtetit, të varura nga
Kisha Shqiptare mëmë”. Propozimi u pranua dhe ky nen u rendit i nënti369.
Neni 10 i projektstatutit theksonte se autoriteti më i lartë për të gjitha çështjet
dogmatike, kanonike dhe spirituale të kishës qe Sinodi i Shenjtë, i cili përbëhej prej
episkopëve efektivë. Në këtë nen del zbuluar kryesia e re, sepse në të nuk
përfshiheshin episkopët Kristofor Kisi dhe Irine Banushi.
Neni 11 i projektstatutit sanksiononte kompetencat e Sinodit të Shenjtë të
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Sinodi i Shenjtë duhej të ruante unitetin
dogmatik, kanonik, të traditës së shenjtë dhe të kultit me të gjitha kishat ortodokse
autoqefale.
Neni 12 theksonte se Sinodi i Shenjtë në mungesë të Kryetarit, për çfarëdo
arsye të justifikuar, kryesohet prej episkopit titullar më të vjetër në hirotoni.
Neni 13 theksonte se Sinodi i Shenjtë duhet të mblidhet detyrimisht një herë në
vit dhe sa herë e lyp nevoja në mënyrë të jashtëzakonshme.
Neni 14 përcaktonte se thirrja dhe caktimi i rendit të ditës, të mbledhjes së
Sinodit të Shenjtë bëhej prej Kryetarit një muaj më përpara. Për mbledhje të
jashtëzakonshme, afati mund të jetë më i shkurtër.
Neni 15 i kushtohej mbledhjes së Sinodit të Shenjtë, i cili konsiderohej i
mbledhur kur qenë prezentë gjysma plus një e numrit të të gjithë anëtarëve.
Neni 16 i projektstatutit përcaktonte qartë se kandidatët për episkopë, duhet të
qenë të diplomuar në një fakultet teologjik ortodoks, por në mungesë kandidatësh
mund të dorrëzohen episkopë dhe kandidatë, pa arsimin përkatës, por që qenë të aftë si
autodidaktë.
Në statut detyrat e Kryeepiskopit370 përcaktohen nga neni 24 deri në nenin 28,
ndërsa detyrat e Episkopit371 përcaktohen nga neni 29 deri më 32.
Diçka e re në statut ishte sigurimi i klerit me anë të neneve 65372 dhe 66373.
Fondi i sigurimit të klerit synonte të siguronte jetën e klerikëve kur ata të dilnin në
369

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.25;
Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, neni 9, në “Gazeta Zyrtare”, Nr.
38, Tiranë, 21 qershor 1950, faqe 4.
370
-Titulli Kryeepiskop ka kuptimin e peshkopit udhëheqës të një kishe autoqefale. Një episkop i
kryeqytetit të një vendi ka në varësi edhe episkopë të tjerë, prandaj quhet Kryeepiskop. Kryeepiskopi
është Kryetari i Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, kreu i të krishterëve
ortodoksë në Shqipëri, përfaqësuesi i tyre përpara autoriteteve shtetërore dhe organizmave
ndërkombëtarë dhe përpara çdo lloj autoriteti dhe pushteti. Përveç sekretarit të përgjithshëm dhe
personelit tjetër, i cili parashikohet në Rreguloren e Përgjithshme të Administrimit me dispozita të
posaçme, Kryepiskopi ka edhe një episkop ndihmës, i cili është anëtar i Sinodhi pa mbajtur
përgjegjësinë e administrimit të ndonjë dioqeze dhe kryen çdo detyrë që i ngarkohet mga Kryepiskopi,
duke u titulluar në hymnin e tij si Episkopi i Apollonisë.
371
-Episkopi titullar është organi drejtues i një dioqeze dhe gëzon të gjitha të drejtat e parashikuara nga
kanonet e shenjta, nga Statuti dhe nga Rregullorja e Përgjithshme e Administrimit, si dhe nga ligjet
përkatëse në fuqi.
372
-Në nenin 65 të Statutit është shkruar: Pranë Kryesisë së Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë krijohet “Fondi i sigurimit të Klerit”, i cili ka për qëllim të sigurojë të gjithë klerikët e
Shqipërisë në raste pa aftësije për të kryer misionin e shenjtë dhe dalje në pension, si edhe familjet e
tyre në raste vdekjeje.

102

pension. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave punonjësit duhet të derdhnin 0,5 %
të pagës për sigurimet shoqërore.
Nenet 67 dhe 68 të projektstatutit parashikonin se për përgatitjen e
funksionarëve të saj Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, duhet të kishte
shkolla fetare dhe programet e tyre duhej të merrnin aprovimin nga Këshilli
Ministerial.
Nenet 69 dhe 70 parashikonte që herë pas here të zhvillohen konferenca, për të
cilat duhet të kërkohej leja përkatëse nga ana e atoriteteve komtetentë në konformitet
me dispozitat ligjore në fuqi mbi mbledhjet publike.
Nenet 71 dhe 72 të projektstatutit bëjnë fjalë për botimin e një reviste të
përmuajshme, në botimin e së cilës, do të respektoheshin dispozitat përkatëse të
“Ligjit mbi komunitetet fetare”.
Nenet 85 dhe 86 të projektstatutit theksonin se në mungesë episkopësh
titullarë, në krye të një dioqeze mund të zgjidhej një klerik i dalluar me titulll:
“Zëvendës Episkopal i Përgjithshëm”, i cili për sa kohë administron dioqezën
vakante, ka po ato të drejta që ka edhe një episkop titullar, si edhe me të njënjtën të
drejtë anëtarësie në Sinod. Por me plotësimin e një dioqeze vakante me anën e një
episkopi titullar, “Zëvendësi Episkopal i Përgjithshëm” i saj, e humbet të drejtën e
administrimit të dioqezës së plotësuar, por mbetet anëtar i rregullt i Sinodit me votë
konsultative.
Në fjalën mbyllëse e mbajti Kryesekretari i Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it
Z. Niko Cane374. Fjala mbyllëse e Kongresit theksonte: “Kongresi u mbajt në një
kohë kur populli i Shqipërisë, i çliruar prej gjashtë vjetësh, në saje të fitores së
shkëlqyer të ushtrisë Sovjetike të prirë nga Gjenerali Stalin dhe në saje të luftës
heroike Nacional-çlirimtare, në udhëheqjen e Komandantit tonë të dashur GjeneralArmate Enver Hoxha, ka përmbysur regjimet antipopullore të tiranisë, të shtypjes dhe
shfrytëzimit duke marrë pushtetin në duart e veta….” Kryeepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij Paisi dënoi veprimtarinë
armiqësore të ushtruar nga udhëheqësit e mëparshëm dhe aprovoi rrugën që duhet të
ndjekë K.O.A.Sh-i duke caktuar këto detyra: 1)Të punohet në një mënyrë të atillë që
kisha të orientohet dhe drejtohet në rrugën që shpie drejt kampit unik të paqes, në
dashurinë dhe vëllazërimin midis popujve, në krye të së cilit qëndron Bashkimi
373

-Në nenin 66 të Statutit është shkruar: Fondi i sigurimit të klerit drejtohet dhe administrohet nga
Këshilli Mikst në bazë të dispozitave të një rregulloreje të posaçme të hartuar nga Këshilli Mikst,
konform dispozitave ligjore përkatëse.
374
-Kryesekretari i Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it Z. Niko Cane ndër të tjera theksoi: “Në emër të
Sinodit të Shenjtë po i parashtroj këtij Kongresi për shqyrtim dhe aprovim, projektstatutin më të ri të
kishës sonë, të përgatitur nga vetë Sinodi në bashkëpunim me specialistët e tjerë mbi çështjet
dogmatike dhe kanonike. Në përpilimin e Statutit janë marrë parasysh këta faktorë: 1) fitorja historike
që korri populli ynë nëpërmjet Luftës Nacional-çlirimtare, i udhëhequr nga Partia e Punës me shokun
Enver në krye. 2) situata e re që u krijua me rrëzimin e sistemeve totalitare të krijuar nga hierarkë të
degjeneruar dhe renegatë të interesave të kishës, siç ishin Kristoforët dhe Visarionët me shokë, të cilët
në kundërshtim të hapët me parimet demokratike të ortodoksisë kishin monopolizuar kishën në duart e
një klike të privilegjuar, së cilës i shërbenin verbërisht…”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse
Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950.
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Sovjetik dhe i madhi Stalin. 2) Gjithë funksionarët e kishës, klerikë dhe laikë, gjithë
priftërinjtë dhe personeli kishtar, si dhe gjithë anëtarët e këshillave kishtare të
qyteteve dhe fshatrave, të jenë njerëz me ndjenja të larta patriotike, të jenë njerëz të
ndershëm, të ushqejnë dashuri të pakufishme për Republikën tonë Popullore, për
Qeverinë Demokratike, për Partinë e Punës dhe udhëheqësin e saj të ndritur shokun
Enver. 3) Kongresi falënderon nga zemra Qeverinë Demokratike, Partinë e Punës dhe
shokun Enver dhe shpreh ndjenjat e mirënjohjes së thellë për përkrahjen dhe ndihmën
e madhe morale dhe materiale që i kanë dhënë dhe po i japin vazhdimisht K.O.A.Shit në përmbushjen e detyrave të saj karshi popullit dhe atdheut.
Kongresi i tretë i K.O.A.Sh-it u mbajt 5-10 shkurt të vitit 1950 në Tiranë. Në
përfundim të punimeve të Kongresit të tretë të K.O.A.Sh-it u miratua statuti dhe
rregullorja e re e përshtatur me kushtet politike dhe sociale të Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë. Më 16 shkurt 1950 statuti iu dërgua Seksionit Klerik pranë
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me qëllim që ky t’ia përcillte Presidiumit të
Kuvendit Popullor për shqyrtim dhe aprovim375.
Statuti është aprovuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor376 me Dekretin Nr.
1065 datë 4 Maj 1950. Rregullorja e Administrimit të Përgjithshëm të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u përpilua sipas dispozitave të Statutit të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe të ligjit mbi komunitetet fetare. Në hartimin e
Rregullores mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë u caktua një komision i përbërë nga:
Kryetar -Kryeepiskopi Pais Vodica. d.v.
Anëtar -Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi. d.v.
Anëtar -Ikonom Stavrofor atë Aristotel Strato d.v.
Anëtar -Ikonom Stavrofor atë Spiro Veli d.v.
Anëtar -Spiro Luarasi d.v.
Anëtar -Jorgji Pano d.v.
Anëtar - Kristo Cevo d.v.
Sekretari Përgjithshëm -Niko Çane d.v
Rregullorja mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë377 u aprovua me anën e Vendimit Nr. 1085, datë 28.12.1950,
të Këshillit të Ministarve të Republikës Popullore të Shqipërisë.

375

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.29.
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, në “Gazeta Zyrtare e
Republikës Popullore të Shqipërisë”, Nr. 38, 21 qershor 1950, faqe 2-19; Arkivi Qendror i Shtetit,
Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.31.
377
-Rregullore mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë,
Mihal Duri, Tiranë, 1955; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr.
691, viti 1955, fl. 1-22.
376
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KRIJIMI I SINODIT TË SHENJTË
Siç e kemi theksuar edhe më sipër më 25 gusht 1949 Paisi Vodica u shpall
Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Që të formonte Sinodin e
Shenjtë të Kishës Autoqefale të Shqipërisë duheshin kandidatë të mundshëm
potencialë që të plotësonin kriteret nga ana kanonike. Çështja e plotësimit të Sinodit
të Shenjtë qe hapur që në Kongresin III të K.O.A.Sh-it, kur në sesionin e paradites së
datës 8 shkurt 1950 delegati Siku Gjoka propozoi dorëzimin e arkimandritit Dhimitër
Kokoneshi në gradën episkopale. Propozimi u prit me duartrokitje të zjarrta nga ana e
delegatëve, por Kokoneshi me modesti e refuzoi këtë propozim me arsyen se nuk i
plotësonte kushtet për tu bërë episkop. Delegati i Gjirokastrës Niko Çane e miratoi
refuzimin e Kokoneshit, ndërsa teologu Dhimitër Beduli theksoi faktin se në historinë
kishtare ka pasur raste, që klerikë të ndryshëm të ngrihen në gradën episkopale me
imponimin e popullit, siç qe rasti i Ambrozit të Milanos378.
Më 7 mars 1950, zëvendësepiskopi i Himarës, Jani Kutulla propozoi në emër
të priftërinjve të zonës së Bregut kandidaturën e Foto Dunit. Më 17 tetor 1950 Sinodi
i Shenjtë379 i mbledhur nën kryesinë e Kryetarit të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, Imzot Paisit, me anëtarët; arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Zëvendës i
përgjithshën e Episkopatës së Korçës dhe Ikonom Aristotel Straton, Zëvendës i
përgjithshëm i Episkopatës së Gjirokastrës dhe me sekretar Z. Niko Çane vendoi
unanimisht atë Spiro Velin si titullar të Episkopatës së Beratit me cilësinë e
zëvendësit episkopal380. Gjithashtu atë Spiro Velit dhe atë Aristotel Stratos iu dha
grada e nderit Ikonom-Stavrofor.
Pas shumë përpjekjesh dhe negociatash u hartua lista me kandidatët për
episkopë: Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Mitropolit i Gjirokastrës, Qirjako
Efthimi (Naslazi), Mitropolit i Beratit, Foto Duni, Mitropolit i Korçës dhe Imzot
Sofron Borova381 ndihmës episkop. Miratimi i qeverisë për hirotonisjen e klerikëve në

378

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 290, viti 1950; fl.
28-29; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 292, viti 1950,
fl. 3.
379
-Me këtë përbërje Sinodi i Shenjtë ishte antikanonik. Sipas kanoneve kishtare vetëm sinodi i përbërë
nga tre episkopë kanonikë mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe mund të dorëzonte
episkopët e rinj.
380
-Atë Spiro Veli do të qe me cilësinë e zëvendësit episkopal të Përgjithshëm me të drejtat që i jepte
eni 85 i Statutit: “Në mungesë episkopësh titullarë, në krye të një dioqeze mund të zgjidhet në të
njëjtën mënyrë nji klerik i dalluar me titulll: “Zëvendës Episkopal i Përgjithshëm”, i cili porsa kohë që
administron dioqezën vakante, ka po ato të drejta që ka edhe një episkop titullar, si edhe të njënjtën të
drejtë anëtarësie në Sinodh, me përjashtim të atyre kompetencave që i përkasin ekskluzivisht gradës
episkopate. Edhe ky jep të njënjtin betim përpara Sinodhit të Shenjtë”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha
Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 293, viti 1950, fl. 13.
381
-Sofron Borova ka lindur në Borovë të Kolonjës më 1881. Në moshë të re shkoi në Athos ku u qeth
murg. Pasi u kthye në atdhe ka shërbyer si klerik në rrethin e Korçës. Sofron Borova shihej me sy të
mirë nga regjimi për shkakun se gjatë viteve të Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare nga familja e tij
qenë gjashtë dëshmorë. Kriteri matës që përcaktonte qëndrimin e mirë politik në atë kohë ishte
angazhimi personal ose familjar në lëvizjen nacional-çlirimtare. Në tetor 1952 u dorëzua në gradën
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gradën episkopale u bë më 8 nëntor 1952. Problem i madh ishte se kush do të
dorëzonte kandidatët për episkopë. Qe menduar se episkopët e rinj do ti dorëzonte
Paisi dhe Irineu, por ky i fundit nuk pranoi në asnjë mënyrë të bënte veprime
antikanonike. Sipas kanoneve kishtare zgjedhja e episkopëve mund të bëhej nga një
sinod i përbërë të paktën nga tre episkopë.
Në lidhje me dorëzimin e episkopëve të rinj Irine Banushi ka deklaruar:
“Rruga e daljes ishte që më parë t’ja parashtronim udhëheqjes dhe nëse kjo
dëshironte, Paisi dhe Irineu të shkonin në Moskë dhe aty të parashtronin situatën dhe
të legalizohej Irineu (sepse ishte shkarkuar nga grada episkopale). Në vijim të
mblidhej sinodi kanonik i përbërë nga Paisi, Kristofori dhe Irineu, ku Paisi të ishte
kryeepiskop, ndërsa Kristofori dhe Irineu episkopë të ndonjë dioqeze. Vetëm sinodi i
përbërë nga tre episkopë kanonikë mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe
mund të dorëzonte episkopët e rinj. Pasi të dorëzoheshin episkopët, Kristofori dhe
Irineu do të jepnin dhorëheqjen. Irineu do ti parashtronte Sinodit dorëheqjen për
shkak të sëmundjes, ndërsa Kristofori për shkak pleqërie. Kështu do të ishin brenda
kanoneve dhe rregullave që përcakton neni 22 i statutit të vitit 1929, i cili thotë:
“Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, për shkak sëmundjeje
kronike ose pleqërie, të cilat nuk u përmetojnë të përmbushin detyrat e tyre
Peshkopale, kanë të drejtë t’i paraqisin kanonikisht dhe me të shkruar dorëheqjen e
tyre Sinodhit, i cili vendos....”382.
Kreu i Komitetit Klerik, Gaqo Peristeri dhe Niko Çane shkuan në manastirin e
Shën Vlashit për të bindur Irineun, që të merrte pjesë në dorëzimin e episkopëve.
Irine Banushi nuk pranoi. Ai kundërshtoi hapur shkeljet dogmatike dhe kanonike që
po bëheshin në atë kohë nga njerëz të pashkolluar, të cilët kishin zënë poste drejtuese
në kishë vetëm se kishin luftuar gjatë Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare. Irineu
nuk pranoi të merrte pjesë në dorëzimin episkopëve të rinj, të cilët më parë kishin
qenë priftërinj të martuar. Pasi kishin mbetur të ve ata kërkonin të ngjisnin shkallët
më të larta të hierarkisë kishtare duke shkelur kanonet e shenjta. Ky ishte shkaku që
Irine Banushi u burgos përsëri në vitin 1952.
Në këto kushte alternativa e vetme ishte Kristofor Kisi. Në fund të gushtit
1952, Kisi pranoi të merrte pjesë bashkë me Vodicën në dorëzimin e episkopëve,
duke kërkuar si shkëmbim rehabilitimin e tij. Më 14 shtator 1952 në kishën e
Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua episkop i Gjirokastrës Dhimitër Kokoneshi, i cili
mori emrin Damiano383. Dorëzimi u bë nga episkopët Paisi dhe Kristofor. Më 21
shtator 1952 Sofron Borova u dorëzua episkop ndihmës prej episkopëve Paisi,
Kristofor dhe Damiano. Më 28 shtator 1952 në katedralen Burimi Jetëdhënës në
Korçë u hirotonis Foto Duni, i cili mori emrin Filothe, ndërsa më 12 tetor 1952 në

episkopale, detyrë të cilën e kreu deri më 3 gusht 1963 kur edhe vdiq. Kristofor Beduli, At Marko
Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 40-41.
382
-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë,
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 39.
383
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 31.
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katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis Qirjako Naslazi, i cili mori emrin
Qirill384. Ky ishte Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.
Më 17 qershor 1958 Kristofor Kisi vdiq në rrethana të dyshimta në kishën e
Shën Prokopit. Varrimi i Kristofor Kisit u bë më datën 18 qershor 1958. Arkivoli që
mbante trupin e tij u vendos në mesin e kishës katedrale të “Ungjillëzimit” në Tiranë.
Ceremonia e përmortshme u kryesua nga Fortlumturia e tij, Paisi, me pjesëmarrjen e
Episkopit Ndihmës Sofronit, Arkimandrit Dhanil Çulit, Stavrofor Thoma Popës,
Ikonom Marko Papajanit, Saqellar Petro Doçit, Kryedhjakonit Sotir Kanxheri etj. Në
prani të të afërmve dhe besimtarëve të shumtë që kishin mbushur kishën, foli
Sekretari i Sinodit të Shenjtë, Niko Çane, i cili theksoi virtytet e të ndjerit385.
Episkopi ndihmës, Sofron Borova vdiq në vitin 1963 në moshën 82-vjeçare
dhe vendin e Episkopit të Apolonisë e zuri Dhanil Çuli. Me vdekjen e Mitropolitit të
Korçës, Filotheut, vendin e tij e zuri Qirilli. Në vendin e Qirillit si Mitropolit i Beratit
më 27 janar të vitit 1965 u dorëzua Spiridhon Papa386. Kryeepiskop Paisi në vitet e
fundit të jetës së tij ka qenë i sëmurë dhe administrimi i K.O.A.Sh-it bëhej prej
episkopit ndihmës Dhanil Çulit. Paisi Vodica ndërroi jetë më 4 mars të vitit 1966 pas
një hemoragjie cerebrale. Kryesia e Kishës me anën e një njoftimi të posaçëm387, i
cili mban datën 4 mars 1966 njoftonte vdekjen e Fortlumturisë së Tij, Paisit. Njoftimi
është nënshkruar nga Episkop Damjan Kokoneshi, Episkop Spiridhon Papa, Episkop
Dhanil Çuli, Niko Çane, Jorgji Pano, Ikonom Andrea Prifti, Ikonom Grigor Zografi
etj. Ceremonia e varrimit u bë në 5 mars 1966 në Kishën Katedrale të “Ungjillëzimit”
në Tiranë388.
Sinodi i Shenjtë i K.O.A.Sh-it në mbledhjen e datës 7 mars 1966 zgjodhi
unanimisht në postin vakant të kryeepiskopit, Episkopin e Gjirokastrës, Hirësinë e
Tij, Damianin. Me anën e Qarkores me numër 24/11, datë 14 mars 1966 njoftoheshin
episkopatat e hirëshme dhe zëvendësitë mitropolitane në lidhje me vendimin e
Sinodit të Shenjtë të datës 7 mars 1966, ku u zgjodh me vota unanime në postin e
Kryeepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Hirësia e Tij, Damiani.
Gjithashtu Fortlumturia e Tij, Damiani do të mbante përkohësisht drejtimin e
Mitropolisë së Gjirokastrës si Ad interim. Titullarët e Episkopatave të Hirëshme u
porositën që gjatë celebrimit të shërbesave fetare të përmendnin emrin e

384

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl.
44-54.
385
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Tiranë 2004, faqe 37-38.
386
-Spiro Papa ka lindur më 1885 në Sinjë të Beratit. Në vitin 1934 u dorëzua prift. Për 33 vjet ka
shërbyer si famullitar i fshatit Paftal të Beratit. Pas disa viteve mbeti i ve dhe më 1965 u hirotonis
Mitropolit i Beratit. Familja e tij ka qenë e lidhur me regjimin. Spiro Papa ka qenë babai i kryetarit të
Komitetit Ekzekutiv të Beratit. Imzot Spiro Papa ka vdekur në vitin 1970. Ikonom Vangjel Xoxe, Ilia
Zaka, Spiro Theodhor Papa, Ngjallja, dhjetor 1999, faqe 9-10; Ata që punuan për kishën tonë. Imzot
Spiro Papa, Ngjallja, korrik 2008, faqe 11.
387
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1333, viti 1966, fl.5.
388
-Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë
2015, faqe 77.
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Kryeepiskopit të sapofronëzuar. Qarkorja mbante firmën e Episkopit Ndihmës
Dhanilit389.
Pas zhvillimeve të mësipërme sinodi i ri përbëhej nga Fortlumturia e Tij,
Damjani390, (Fig.11) në postin e Kryeepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë
Shqipërisë, Imzot Qirilli, Mitropolit i Korçës, Imzot Spiridhon Papa, Mitropolit i
Beratit dhe Episkopi i Apolonisë, Dhanil Çuli (Fig.12) si ndihmës i Kryeepiskopit.

389

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1334, Viti 1966, fl.1.
-Dhimitër Kokoneshi ka lindur më 26 tetor të vitit 1886 në fshatin Llëngë të Pogradecit. Në vitin
1925 Dhimitër Kokoneshi ka përfunduar Seminarin në Janinë të Greqisë. Në vitin 1927 Dhimitër
Kokoneshi u dorëzua prift nga Kryeepiskop Visarion Xhuvani. Atë Dhimitër Kokoneshin e emëruan në
kishën e Shën Marenës në manastirin e Llëngës. Më 31 korrik të vitit 1927 atë Dhimitër Kokoneshi ka
celebruar meshën e parë në kishën e Shën Marenës. Me fjetjen e bashkëshortes në vitin 1939 atë
Dhimitër Kokoneshi mori ofiqin e arkimandritit. Ndërkohë mori emrin Damjan. Në tetor të vitit 1947
arkimandrit Damjan Kokoneshi u dorëzua në gradën episkopale prej Hirësisë së Tij, Paisit dhe Hirësisë
së Tij, Kristoforit dhe u emërua Mitropolit i Gjirokastrës. Më 7 mars 1966 Damjan Kokoneshi u
fronëzua Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Dhimitër Kokoneshi vdiq më 18
tetor të vitit 1973 kur ishte në moshën 87-vjeçare. Pilo Peristeri, Vdiq Dhimitër Kokoneshi, Bashkimi,
19 tetor 1973, faqe 2; Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë,
Ngjallja, Tiranë 2015, faqe 78.
390
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KREU I GJASHTË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1967 deri në vitin 1990)
Në janar të vitit 1967 organizata e rinisë së shkollës së mesme “Naim
Frashëri” në qytetin e Durrësit shpalli nismën: “Të luftojmë deri në fund ideologjinë
fetare, besytnitë dhe zakonet prapanike”, ndërsa më 6 shkurt 1967 Enver Hoxha, në
mbledhjen e përbashkët të disa organizatave të partisë në Tiranë, mbajti fjalimin me
temë: “Revolucionarizimi i mëtejshëm i partisë dhe pushtetit”. Menjëherë pas kësaj
gazeta “Zëri i popullit” e datës 7 shkurt 1967 botoi artikullin: “Me shpatën e mprehtë
të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive dhe
zakoneve prapanike”391. Më 27 shkurt 1967, diktatori Enver Hoxha, në emër të
Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, u drejtoi një letër komiteteve të
partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare”, ku i
porosiste për ta zhveshur popullin nga besimi fetar dhe për të futur në të botëkuptimin
marksist-leninist392.
Komiteti Qendror i PPSh nxori një raport informativ për masat që duhej të
merreshin për çrrënjosjen e botëkuptimit fetar. Si pasojë e kësaj lufte disa nga
objektet e kultit u rrafshuan krejt, ndërsa ca të tjera u kthyen në magazina, vatra
kulture etj. Gjithashtu ikonat, librat liturgjikë dhe sende të tjera me karakter fetar u
sekuestruan. Për shkatërrimin e kishave dërguan nxënësit e shkollave dhe repartet
ushtarake. Nën udhëheqjen e aktivistëve fanatikë të organizatave të rinisë dhe sipas
udhëzimeve të komiteteve të partisë ata filluan vinin dorë mbi kishat. Klerikët dhe
besimtarët kujtuan se shkatërrimi i objekteve te kultit ishte me të vërtetë një nismë e
organizatës së rinisë, prandaj filluan të dërgonin letra te diktatori Enver Hoxha, me
anën e së cilave kërkonin ndalimin e fushatës shkatërruese. Ata shpresonin se
udhëheqësi kryesor i Partisë së Punës do të ndërhynte me autoritetin e tij për të
ndaluar barbarizmat që po bëheshin393.
Më 11 prill 1967, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri dekretin nr. 4263
“Për bashkësitë fetare”, me anën e së cilit u hiqte atyre çdo siguri ligjore dhe i
shpronësonte krejtësisht. Çdo pasuri e tyre e tundshme ose e patundshme, duhet tu
shpërndahej organizatave socialiste394. Me dekretin nr. 4337, të datës 13.11.1967 të
391

-Me shpatën e mprehtë të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive
dhe zakoneve prapanike, Zëri i Popullit, nr. 32, 7 shkurt 1967; Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të
fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe
108; Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë”, Dita, 23 mars 2005, faqe 14-15.
392
-Letër e Komitetit Qendror të PPSh drejtuar komiteteve të partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë,
paragjykimeve e zakoneve fetare”, në “Dokumente kryesore të PPSh”, Vëllimi V, 1966-1970, Instituti
i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSh, “8 Nëntori”, Tiranë 1974.
393
-Dashnor Kaloçi, Genta Popa, Viti 1967, kur Tirana zyrtare i shpalli luftë Zotit, Shqip, 9 dhjetor
2007, faqe 18-19.
394
-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 110.
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Presidiumit të Kuvendit Popullor, u shfuqizuan të gjitha dekretet395 që aprovonin
veprimtarinë fetare në vend396 dhe Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë dhe i
vetëm ateist në botë dhe në histori, që ndalonte çdo shprehje të fesë. Dy ditë më vonë,
më 15 nëntor 1967, Kryesia e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë vendosi që
të gjitha kishat dhe manastiret t’ia dorëzonin organizatës së rinisë për ti shfrytëzuar
në të mirën e popullit shqiptar. Vendimi i Komitetit Qendror të PPSH-së për mbylljen
e objekteve të kultit ngjalli pakënaqësinë e klerikëve dhe të besimtarëve nga i gjithë
vendi. Shkatërrimi i objekteve të kultit fillimisht u kamuflua si një nismë e rinisë dhe
gradualisht mori përmasa kombëtare.
Sektori i edukimit në Komitetin Qendror të PPSh-së më 16 shtator 1968 i ka
dërguar një material me numër protokolli 679 komiteteve të partisë në rrethe me
temë: “Mbi luftën kundër fesë”. Materiali është firmosur nga Dashnor Mamaqi me
porosi të sekretarit të Komitetit Qendror Ramiz Alia. Në material thuhet: “Nga
konstatimet që ka bërë aparati i Komitetit Qendror të Partisë, me gjithë sukseset e
arritura kundër fesë, rezulton se influencat fetare, sidomos ato të lidhura me praktikat
jetësore, vazhdojnë të rezistojnë, të përhapen aty këtu duke marrë shpesh herë edhe
forma të reja. Akoma përdoren përshëndetje, urime, ngushëllime, mallkime,
frikësime të lidhura me emrin e zotit dhe të shprehjeve fantastike idealiste. Nga të
moshuarit përhapet te fëmijët një letërsi gojore me përmbajtje fetare dhe reaksionare
me anën e përrallave, tregimeve, legjendave, thënieve, proverbave etj. Bëhen
përpjekje për të trashëguar në brezat e rinj praktikat fetare në lindjet, vdekjet, shenjat
në varreza, në sëmundjet e njerëzve, të kafshëve, të bimëve, në fenomenet e natyrës,
në vënien e festimin e emrave, në ngrëniet etj. Ka tentativa t’u mësojnë fëmijëve
përmendësh dogma fetare. Disa nga këto praktika përpiqen t’ia adoptojnë situatës së
sotme. Kthehet nusja në të parë, ditën e një shenjti dhe në emrin e gostisë për çupën,
festohet shenjti. Nën pretekstin e festimit të ditëlindjes festohet dita e shenjtit. Nuk
vihet emri shqip me kuptim fetar dhe zëvendësohet me një emër të huaj po fetar etj.
Aty këtu janë shikuar tentativa klerikësh për të udhëzuar si t’i kryejnë ritet fetare.
Mbahen akoma ndërtesa pa asnjë vlerë historike dhe përdorimi, si një formë e një
rezistence pasive. Në ndonjë rast këto janë përdorur edhe për pagëzim, ose veprimtari
tjetër fetare. Të gjitha këto tregojnë se është i gabueshëm mendimi që ndihet aty këtu
se tashti që u mbyllën kishat dhe xhamitë, s’kemi çfarë të bëjmë kundër fesë...397.
Në Kongresin V i PPSh-së që u mbajt më 30 nëntor 1969 u dekretua se
Shqipëria ishte vendi i parë ateist i botës. Në Kushtetutën e vitit 1976 ndalimi i
besimit u saksionua me ligj. Neni 37 i Kushtetutës thoshte: “Shteti nuk njeh asnjë fe
395

-Në mbështetje të nënit 58, pika 6, të Kushtetutës, me propozim të qeverisë Presidiumi i Kuvendit
Popullor i Republikës Popullore të Shqipërisë vendosi të çuqizohen: Dekretligji Nr. 743, datë
26.11.1949 “Mbi komunitetet fetare”; Dekreti Nr. 1065, datë 4 maj 1950, i Presidiumit të Kuvendit
Popullor për aprovimin e Statutit të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.
396
-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe
pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 111; Azem Qazimi, Komunitetet fetare në Shqipërinë
Komuniste, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2014, 155-156.
397
-Leonard Veizi, Si u ngrit propaganda komuniste në luftën e egër kundër besimeve fetare, Metropol,
2 dhjetor 2007, faqe 16; Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë, Dita, 23 mars 2005, faqe
15; Sotir Melka, Dëmet e riteve dhe festave fetare, Naim Frashëri, Tiranë, 1967, faqe 3-4.
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dhe përkrah e zhvillon propagandë ateiste për të rrënjosur tek njerëzit botëkuptimin
materialist shkencor”398.

KLERIKËT
TË SISTEMOHEN NË PUNË
Persekutimi filloi me reduktimin e numrit të kishave dhe të personelit që
shërbente në to. Më 1 janar 1967 funksiononin vetëm pesë kisha, një në Tiranë, një
në Durrës, një në Berat, një në Kavajë, dhe një në Shkodër, ndërsa të tjerat kishin
kaluar në pronësi të Komiteteve Ekzekutive dhe të kooperativave bujqësore.
Gjithashtu u reduktua ndjeshëm personeli. Në atë kohë personeli përbëhej nga 194
vetë dhe u reduktua në 10 vetë. Madje udhëzimi ishte që Kisha Ortodokse të
ekzistonte vetëm për efekte protokollare me një personel prej tre vetësh (kryetari, një
sekretar dhe një person tjetër për shërbime të ndryshme)399.
Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në një mbledhje
të posaçme të datës 22 shkurt të vitit 1967 vendosi që klerikët të hiqnin rasot.
Mbledhja kryesohej nga Kryeepiskopi Damiano, me pjesëmarrjen e anëtarëve të
Sinodit të Shenjtë, Episkopin e Beratit Spiridhonin dhe Episkopin ndihmës Dhanilin
si dhe Sekretarin e Sinodit të Shenjtë Z. Niko Çane. Episkopi i Korçës, Kirili për
arsye shëndetësore nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e Sinodit, por dha pëlqimin
me shkrim, me anën e shkresës me numër protokolli 13, datë 24 mars 1967. Sipas
Urdhëresës së Sinodit të Shenjtë klerikët duhet të hiqnin rasot dhe të dilnin në publik
me veshje civile: “Me të marrë letrën tonë, brenda 24 orëve të visheni me veshje
civile, (Fig.1) (Fig.2) në qoftë se këtë nuk e keni bërë deri më sot, duke na njoftuar se
e zbatuat urdhërin tonë përkatës, sepse ndryshe nuk mund tu dërgojmë rrogën e
muajit mars”400.
Më 18 prill 1967, Zija Beqiri, kreu i ri i Komitetit Klerik zhvilloi një takim me
krerët e bashësive fetare. Në takim Kryeepiskopi Damjan Kokoneshi shprehu
shqetësimin që fondi klerik të mos prekej, sepse kishte të bënte me pensionet e
klerikëve që nuk qenë në moshë pune. Ndër të tjera Kokoneshi theksoi se llogaritë e
kishave qenë krijuar me të ardhurat e vetë klerit, prandaj nuk duhet të prekeshin.
Përfundimisht në takim u vendos që komunitetet fetare do të bashkonin llogaritë
bankare në një llogari të vetme. Në qershor 1976 me urdhër të Ministrisë së
Financave, Banka e Shtetit e krijoi këtë llogari401. Nuk vonoi shumë dhe Kryesia e

398

-Ligj Nr. 5506, datë 28.12.1976, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, neni
37; Leonard Veizi, Zbatimi i platformës marksiste mbi shkatërrimin e fesë, Ballkan, 9 shtator 2005,
faqe 14-15.
399
-Ben Andoni, Pronat e klerit. Lista e pasurive të katër komuniteteve fetare, Java, 7 shtator 2013,
faqe 7-9; Kozma Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja,
mars 2017, faqe 7.
400
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1367, Viti 1967, fl.4.
401
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 277.
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Kishës nxori njoftimin drejtuar arkave të kursimeve mbi faljen e obligacioneve
shtetit402.
Ramiz Alia dhe Dashnor Mamaqi, më 20 prill të vitit 1967 i dërguan një
letër, komiteteve të partisë në rrethe ku i porositnin: -Deri më 15 maj 1967 të na
dërgoni një relacion informativ mbi organizimin e punës dhe rezultatet e
deritanishme të luftës kundër fesë dhe zakoneve e besytnive, sipas letrës së shokut
Enver. Lidhur me këtë problem relacioni të përmbajë se si është organizuar puna e
partisë dhe e organizatave të masave, efektet e saj, çfarë problemesh dalin nga puna
e deritanishme, si po ndiqet e thellohet lufta kundër besimeve fetare, në ç’drejtim e
kanë përqendruar propagandën, e të tjera çështje që ju mendoni të na informoni. Me
qëllim që të kemi një pasqyrë të qartë, na informoni sa kisha, sa xhami, sa vakëfe, sa
tyrbe etj, janë marrë nga populli dhe çfarë është bërë me to. Sa është numri i
klerikëve në rrethin tuaj, çfarë bëjnë tani, me ç’punë merren, si u veprua për t’i
sistemuar në punë dhe çfarë problemesh dalin në këtë drejtim403.
Diktatori Enver Hoxha theksonte: “Në propagandën kundër fesë, riteve,
dogmave dhe institucioneve fetare duhet të kemi parasysh që të mos futemi në luftë të
hapët me masat e popullit, sepse në popull do të ketë edhe njerëz të ndershëm të
lidhur me Partinë dhe patriotë të flaktë, të cilët do ta ruajnë në ndërgjegjen e tyre
besimin”404.
Klerikët duhet të paraqiteshin nëpër zboret ushtarake. Në telegramin që i
dërgonte sekretari i Kryesisë së Kishës Niko Çane Zëvendësisë episkopale të Himarës
i shkruante: Ne demarshuam, por ligji përkatës nuk i përjashton klerikët nga deyrimi
ushtarak. Interesohuni pranë Degës ushtarake aty”405. Në vitin 1965 Këshilli i
Ministrave me vendim të posaçëm hoqi përkatësinë fetare nga dokumetet e
identifikimit406. Klerikët ortodoksë filluan të përbuzen dhe të tallen nga rinia407. Kjo
bëhej që ata të mos guxonin të dilnin rrugëve të qytetit. Po pati edhe klerikë trima408
nga ata që patën luftuar dhe nuk u dridhej qerpiku.
Si përfundim mund të themi se synimi i Partisë së Punës me masat që pati
ndërrmarë ishte që kleri të hiqte dorë nga jeta parazitare që bënte, duke u shndërruar
në klasë punëtore ose kooperativiste si gjithë të tjerët dhe të jetonte me djersën e
ballit409. Pjesa më e madhe e klerikëve u detyruan të bënin punë të rënda. Madje,
402

-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1382, viti 1967, fl.1-2.
-Letra ka me numër protokolli 311 dhe lëndë: “Mbi dërgimin e një relacioni mbi luftën kundër fesë
dhe zakoneve e besytnive fetare”. Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë, Dita, 23 mars
2005, faqe 14-15.
404
-Enveri, vendimi që hoqi festën e Bajramit dhe Pashkët, Metropol, 7 shkurt 2005, faqe 27.
405
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1237, viti 1964, fl.1-2.
406
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 241.
407
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1161, fl.1-2; Kozma
Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7.
408
-Damjan Kokoneshi po kalonte pranë kafe “Flora” dhe disa të rinj që qenë ulur në bordurën e rrugës
filluan ta tallin, duke thënë “ta lashë”. Kokoneshi nxorri koburen nga brezi dhe e kërcënoi njerin prej
tyre. Lajmi u përhap anembanë qytetit dhe që nga ajo kohë nuk guxonte më njeri të tallej me të duke i
thënë “ta lashë”.
409
-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9.
403
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atyre iu mohuan edhe vitet e vjetërsisë në punë, gjë e cila solli që ata të punonin dhe
të rropateshin derisa dhanë frymën e fundit410.

ZËVENDËSIMI I TË KREMTEVE FETARE
ME FESTA SOCIALISTE
Me porosi të Sekretarit të KQ të PPSh Ramiz Alia, doli një qarkore, me anën
e së cilës festat fetare duhej të zëvendësoheshin me festat socialiste: “Çdo njeri e
ndjen nevojën e gëzimit, bashkimit dhe të dëfrimit bashkë me miqtë, me shokët, me
të afërmit. Pikërisht, për këtë arsye, institucionet fetare i jepnin rëndësi organizimit të
festave. Disa nga këto si Pashkët apo Bajrami, përbënin festën e përbashkët për të
gjithë, pra njerëzit gëzonin bashkarisht. Disa të tjera, si dita e emrit, pagëzimit etj,
qenë më tepër festa familjare. Feja, sidomos kisha, për këto festa organizonte
ceremoni pompoze, solemne, që tu mbeteshin në mendje njerëzve. Çdo gjë
shoqërohej me një organizim sa më të bujshëm: që nga veshja, zbukurimet,
organizimi i ceremonisë etj. Duke hedhur poshtë të gjitha festat fetare, ne duhet të
organizojmë festimin e festave tona kombëtare, lokale apo familjare. Por t’i
organizojmë më mirë, më bukur, më me madhështi seç i organizonin klerikët. Festat
tona duhet t’u mbeten në mendje për një kohë të gjatë njerëzve”411.
Materiali është përgatitur nga sektori i edukimit në Komitetin Qendror të
PPSh më datën 30 maj 1967 dhe mban numrin e protokollit Nr. 429, lënda: “Mbi
festat e reja socialiste” dhe është firmosur nga Ramiz Alia dhe Dashnor Mamaqi.
Ndër të tjera thuhet: “Në jetën individuale të njeriut ka shumë ngjarje të shënuara që
duhet t’i festojmë. Të tilla janë lindja, ditëlindja, hyrja në shkollë, futja në
organizatën e pionierit, në rini, në parti, në ushtri, dhënia e fletë-lavdërimit e
dekorimit etj”. Më tej materiali vijon: “Masat e gjera punonjëse dhe në mënyrë të
veçantë rinia, kanë marrë zotime që të heqin dorë nga të gjitha festat dhe ceremonitë
fetare, nga zakonet e vjetra dhe prapanike dhe të festojnë festat tona socialiste.
Mirëpo kjo nuk mund të bëhet menjëherë. Të zhdukësh diçka, dhe aq më tepër që kjo
ka të bëjë me botën shpirtërore të njeriut, nuk mund të bëhet po nuk u zëvendësua me
diçka tjetër më përparimtare për njeriun”. Në kuadrin e festave lokale mund të hyjnë
dhe të festohet dita e minatorit, e naftëtarit, e transportit, përcjellja dhe pritja e
vullnetarëve që shkojnë nëpër aksione etj. Pyetja shtrohet se çfarë festash duhet të
festojmë? Festat me karakter kombëtar si për shembull: 10 janari që është festa e
shpalljes së Republikës, 1 maji, dita e solidaritetit ndërkombëtar të punonjësve, 8
nëntori, dita e themelimit të PKSh etj. Gjithashtu një rol të rëndësishëm duhet të zënë
edhe festat me karakter shoqëror si për shembull: 1 janari, dita e vitit të ri, 7 marsi,
410

-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim,
nr.16, Tiranë, 2019, faqe 60.
411
-Letra e PPSh, synetllëku dhe pagëzimi hiqen me vendim, Metropol, 8 shkurt 2005, faqe 27; Sotir
Melka, Dëmet e riteve dhe festave fetare, Naim Frashëri, Tiranë, 1967, faqe 35-38; Azem Qazimi,
Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 99-101.
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festa e mësuesit, 8 marsi, festa e grave, 25 prilli, dita e kufirit, 5 maji, dita e
dëshmorëve, 10 korriku, festa e ushtrisë, 1 qershori, festa e fëmijëve etj412.
Zhdukja e festave fetare dhe zëvendësimi i tyre me festat socialiste përbën një
problem ideologjik. Këtu nuk është fjala vetëm për zëvendësimin e festave fetare me
festat tona, por është fjala për ushqimin e përditshëm shpirtëror që ka nevojë njeriu,
prandaj organizatat e partisë dhe organizatat e masave duhet të mendojnë seriozisht si
ta organizojnë më mirë edukimin dhe dëfrimin e punonjësve në punë dhe pas pune.
Duhet menduar ku do ta kalojnë njerëzit kohën e lirë e sidomos të dielave.
Në materialin e përgatitur nga sektori i edukimit në Komitetin Qendror të
PPSh më datën 30 maj 1967, lënda: “Mbi festat e reja socialiste” në lidhje me
ceremonitë martesore thuhej: -Një ngjarje me rëndësi në jetën e njeriut është fejesa
dhe martesa, mbi të cilën feja ka ushtruar ndikimet e saj shekullore. Si do të festohen
këto tani? Kanë dalë mjaft pyetje që tregojnë se njerëzit kanë disa shqetësime.
Njerëzit pyesin: -A do të bëhen pas kësaj fejesa me shkes, a duhet bërë darkë kur
fejohet apo martohet, sa njerëz duhet të ftojë, a duhet ta marrin nusen me kuaj apo me
taksi, a duhet të bëjë pajë etj? Kuptohet se për këto e të tjera pyetje, receta nuk mund
të jepen, por as indiferentë nuk mund të qëndrojmë. Është e drejtë që të rinjtë e të
rejat ta zgjedhin vetë shokun e jetës, por kur këta kanë simpati njëri me tjetrin dhe
nuk kanë guxim ta shfaqin, pse të mos ndërhyje një njeri i afërt i tyre, ose pse të mos
ja u thonë prindërve të tyre dhe të arsyetohen me ta. Madje është e këshillueshme dhe
ne duhet ta rekomandojmë dhe t’i nxisim të rinjtë që t’ua thonë prindërve dhe të
kërkojnë ndihmën e tyre dhe vetëm atëhere kur ndonjë është konservator dhe nuk
pranon, atëhere të rinjtë e zgjidhin vetë. Sa do të ftojë në fejesë apo në dasmë, receta
nuk jepen. Recetë është vetëm porosia e partisë që të mos bëhet ky gëzim shkak i
shkatërrimit të ekonomisë. Kuptohet kur nusja është larg, ajo mund të merret qoftë
me kuaj, qoftë me taksi. Ditën e dasmës nusja të vishet sa më bukur dhe hijshëm.
Zhdukja e festave fetare dhe e zakoneve prapanike dhe zëvendësimi i tyre me
ceremonitë dhe festat socialiste përbën në vetvete një problem ideologjik që meriton
kujdesin dhe vëmendjen e partisë, dhe këtu nuk është fjala vetëm për zëvendësimin e
festave fetare me festat tona, por është fjala për ushqimin e përditshëm shpirtëror që
ka nevojë njeriu, prandaj organizatat e partisë dhe organizatat e masave duhet të
mendojnë seriozisht si ta organizojnë më mirë edukimin dhe dëfrimin e punonjësve
në punë dhe pas pune413.
Në materialin e përgatitur nga sektori i edukimit në Komitetin Qendror të
PPSh më datën 30 maj 1967, lënda: “Mbi festat e reja socialiste” në lidhje me
ceremonitë mortore theksohej: -Vdekja si ngjarje është më e hidhura në jetën e
njeriut. Ajo është shfrytëzuar gjithnjë nga klerikët si momenti më i përshtatshëm për
412

-Leonard Veizi, Udhëzimet e Ramizit për festat e reja, Dita, 9 mars 2005, faqe 14-15; Dorela Paci,
1967, si u zëvendësuan ritet fetare me festat socialiste, Standard 3 dhjetor 2007, faqe 10; Raport
informativ për rezultatet e para të luftës kundër fesë dhe disa masa për thellimin e saj të mëtejshëm,
Ngjallja, mars 2018, faqe 5; Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i
Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 101-102.
413
-Leonard Veizi, Udhëzimi i Ramizit: Martesat e orientim, Telegraf, 10 shtator 2008, faqe 10-11;
Ramiz Alia, Fejesat e martesat me orientim, Metropol, 3 dhjetor 2007, faqe 16-17.
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të ushqyer tek njerëzit idetë skllavëruese të fesë, për të përforcuar ndjenjat fetare me
anë të frikës dhe për të përhapur idetë reaksionare të ekzistencës së botës së
përjetshme. Për këtë qëllim kisha dhe xhamia duke iu përshtatur kohës kanë shpikur
dhe zbatuar ceremonira dhe shërbime fetare nga më të ndryshmet, që kanë zënë rrënjë
në ndërgjegjen e njerëzve të paformuar nga ana shkencore. Për të zhdukur këto
zakone e praktika fetare, duhet të luftohet në mënyrë sistematike përmbajtja
filozofike, idealiste dhe mistike e tyre, duke i zëvendësuar ato me ceremoni e
shërbime të tilla, ku të shprehet respekti për kujtimin e njeriut që ka vdekur. Me
prishjen e institucioneve fetare kanë dalë disa probleme dhe njerëzit me të drejtë
pyesin: -si do të njoftohen të afërmit për vdekjen, kur dihet që këtë e bënte kisha me
rënien e kambanave në shenjë zie? Kjo gjë do të zëvendësohet me shpalljen e ngjitur
në shtyllë. Problem tjetër në lidhje me këtë çështje ishte: -si do të varrosen njerëzit,
nga lindja apo perëndimi? Kjo do të zgjidhej nga komunalja, e cila t’i vendoste sipas
vendit dhe ku të mundte, në varreza të thjeshta e me varre të lira414.

DEKRETI PËR
NDRYSHHIMIN E EMRAVE
Zakonisht prindërit preferojnë që fëmijës së tyre t'i vënë emrin e gjyshit ose të
gjyshes, si dhe emrin e ndonjë shenjti sipas kalendarit ortodoks. Për shembull emrin
tim e ka përzgjerdhur gjyshi Koço Llukani, "Mësues i Merituar", i cili më quajti
Andre, sepse linda në shëndre (dhjetor). Pas vitit 1967, që përkon me prishjen e
kishave emrat e shenjtorëve u kufizuan. Më kujtohet rasti i një kolegu nga Durrësi,
babai i të cilit bënte jesë në grupin e të krishterëve të fshehtë dhe ndonëse u përpoq
shumë që djalit ti vinte emrin Vlash, ata të gjendjes civile ia quajtën Lash415.
Qytetarët shpesh reagonin ndaj presionit që u ushtrohej nga nëpunësit e zyrave
të Gjendjes Civile, duke pretenduar se emri që dëshironin ti vinin fëmijës nuk kishte
lidhej me fenë, por me persona familjarë shumë të dashur për ta. Ata dëshironin të
trashëgonin emrin e gjyshit ose të gjyshes te fëmija i porsalindur. Duke parë se
qytetarët nuk qenë të vendosur për ta ndërprerë këtë traditë, në vitin 1975 regjimi
ateist nxorri një ligj të posaçëm, me anën e të cilit ndalonte nëpunësit416 e zyrave të

414

-Letër e KQ dërguar rretheve, mbi zëvendësimin e praktikave fetare me festat socialiste, Ballkan, 20
mars 2007, faqe 14-15; 1967, festat fetare, si u zëvendësuan me festat socialiste, Standard 23 dhjetor
2006, faqe 22-23; Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të
Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 103-104.
415
-Andrea Llukani, Onomastika e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 3.
416
-Në nenin 3 të dekretit nr. 5339, datë 23.09.1975 "Mbi ndërrimin e emrave dhe të mbiemrave të
papërshtatshëm" është shkruar: Nëpunësi i gjendjes civile nuk lejohet të regjistrojë lindjen e fëmijës, së
cilës deklaruesi kërkon t’i verë emër të papërshtatshëm në vështrimin politik, ideologjik e moral. Me
kalimin e afatit 30 ditor, regjistri i lindjeve bëhet, me vendim të këshillit popullor ose komitetit
ekzekutiv të fshatit të bashkuar, të qytetit dhe për Tiranën me vendim të komitetit ekzekutiv të këshillit
popullor të lagjes, ku kanë vendbanimin prindërit, duke i vënë fëmijës një emër të përshtatshëm.
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Gjendjes Civile të regjistronin fëmijët e porsalindur me emra të papërshtatshëm nga
ana ideologjike, politike dhe etike417.
Në ato vite lulëzuan emrat Artan, Farbardh, Alban, Arben, Kujtim, Dritan,
Drita, Shpresa, Shpëtim, Lulëzim etj. Disa prindër u vinin fëmijëve emra të vendeve
gjeografike ose emra kafshësh dhe shpendësh, si për shembull Luan, Shqipe, Shpend,
Gjelosh, Skifter etj, të cilët tipizonin bukuri ose trimëri. Për shkak të marrëdhënieve
të mira që kishim me vendet e kampit socialist prindërit filluan t‘u vinin fëmijëve
emra ideologjikë, duke abuzuar tej mase politikisht dhe estetikisht. Shumë fëmijë në
atë kohë u quajtën Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Tito, Molotov418, Dimitrov,
Kirov, Zhukov etj. Gjithashtu gjeje emra të tillë si Aksion, Buletin, Divizion,
Federatë, Festival, Asamble, Republika etj. Në kishën e Ungjillëzimit në Tiranë kam
njohur një grua, e cila quhet Asamble. Ajo është e bija e Pandi Kristos, një grua
fisnike dhe shpresëtare. Emrin Asamble419 ia ka vënë vetë diktatori Enver Hoxha,
sepse lindi në ditën që u mbajt Asambleja Kushtetuese.
Në vitin 1975 doli dekreti për ndryshimin e emrave të papërshtatshëm. Dalja e
këtij dekreti i futi në punë nëpunësit e gjendjeve civile. Ata u urdhëruan të
kontrollojnë nëpër regjistra gjithë emrat e mbiemrat e papërshtatshëm. Kështu mjaft
emra me përmbajtje fetare420 u zëvendësuan me emra të përshtatshëm. Regjimi
komunist e kuptoi që me vënien e emrave ishte abuzuar shumë, prandaj nxori dekretin
Nr. 5339, datë 23.09.1975 "Mbi ndërrimin e emrave dhe të mbiemrave të
papërshtatshëm". Me qëllim që të ruheshin dhe të forcoheshin traditat kulturore
përparimtare në mbështetje të nenit 58, pika 6 të Kushtetutës, me propozim të
Këshillit të Ministrave, Presidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të
Shqipërisë vendosi që: Shtetasit që kanë emra të papërshtatshëm në vështrimin
politik, ideologjik e moral si edhe mbiemra përçmues, detyrohen t’i ndërrojnë421.
Kërkesa për ndërrimin e emrave të papërshtatshëm dhe të mbiemrave përçmues dhe
zgjedhja e emrit dhe e mbiemrit të ri bëhej nga vetë i interesuari dhe për fëmijët e
mitur, nga prindërit. Që nga ajo kohë emrat filluan të ndërroheshin, duke u
zëvendësuar me emra të përshtatshëm. Fëmijëve që lindnin duhej tu vinin emra
historikë422 si Kreshnik, Ylli, Drita, Lumturi etj. Ndërrimi i emrave të papërshtatshëm
dhe i mbiemrave përçmues përfundoi më 31 dhjetor 1976423.
417

-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Ngjallja,
shtator 2019, faqe 9.
418
-Molotov ka qenë emri i studiuesit dhe poligrafit Moikom Zeqo. Sipas thënieve të tij në gjetjen e
emrit të përshtatshëm Moikom ka ndikuar Ismail Kadare. Madje edhe sot e kësaj dite shokët e
fëmijërisë e thërresin Tovi.
419
-Andrea Llukani, Onomastika e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 4.
420
-Disa nga emrat me përmbajtje fetare janë: Agjërim, Altar, Anxhelo, Dom, Kler, Kristostom,
Kësmet, Hyjnesh, Hyjnor, Hajmali, Hazrete, Mevlud, Mevlude, Mëshirë, Pagëzime, Parajsë, Patër,
Perëndi, Shëngjergj, Shëngjergje, Shemrije, Tito, Trini, Thellogo, Uratë, Xhami, Xhamije, Xhenet,
Xhenete, Yjneshë, Yjnore etj. Kastriot Dervishi, Fjalori i emrave të papërshtatshëm në Shqipëri, 55, 9
shkurt 2012, faqe 17.
421
-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9.
422
-Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX, Ideart, Tiranë 2004, faqe 390.
423
-Kastriot Dervishi, Fjalori i emrave të papërshtatshëm në Shqipëri, 55, 9 shkurt 2012, faqe 16, 17.
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Megjithatë, të krishterët shpresëtarë filluan të përdornin shkurtimet e
emrave , të cilët nuk qenë në listën e emrave të patërshtatshëm. Në Shqipëri janë
shumë emra fshatrash, të cilët kanë emra shenjtorësh të krishterë: Shënvlash, Shijak,
në rrethin e Durrësit; Shëmri, Shëngjergj, Damjan, Shëngjin, në rrethin e Tiranës;
Shënpjetër, Marinëz, në rrethin e Fierit; Theologo në Sarandë; Shmil në Çermenikë;
Shënepremte në Gramsh; Shënvasil në Delvinë; Shirgj në Obot, Shirgjan dhe Shijon
në Elbasan, Shëngjin në Lezhë; Shëngjergj në Nikaj; Shënlli dhe Shlli në Mat; Panaja
në Vlorë; Shënllesh në Reç; Shënpal, Shtoder në Mirditë; Shënanu; Shëngjergj në
Cakran; Shënkollas në Bilisht. Gjithashtu kemi emrat: Abat, Bozhiq, Domën, Kishaj,
Manastirec, Metoq, Panahor, Papaj, Pashkashesh, Popçisht, Protopapë, Qelëz,
Qishbardhë, Gjinikas, Donofrosë, Gjokaj, Gjinaj, Lekaj, Lazarat, Lekas, Marian,
Menkulas, Martanesh, Varvarë etj425. Pas vitit 1967 disa nga fshatrat që kishin emra
shenjtësh për tu fshirë nga kujtesa e besimtarëve ndryshuan emrin. Rasti më flagrant
është fshati Shënvlash, që mori emrin Vrinë426.
424

PASOJAT E PËRNDJEKJES
Si pasojë e përndjekjes u sheshuan rreth 608 kisha ortodokse, ndërsa të tjerat
u kthyen në ofiçina mekanike, magazina, stalla, salla kinemaje apo klube427. U
shkatërruan me qindra ikona dhe afreske, u dogjën libra liturgjikë kishtarë, enët e
shenjta u sekuestruan dhe u përvetësuan, veshjet e klerikëve u përdhosën. Kisha iu
nënshtrua ikonoklazmës, e cila ishte hartuar nga inkuizitorët komunistë. Pothuajse të
gjitha manastiret u shkatërruan ose u kthyen në reparte ushtarake428.
Në shënimet e tij atë Marko Papajani thotë se më 25 maj 1960 në Kryesinë e
Kishës u zhvillua një mbledhje, në të cilën Kryeepiskop Paisi u komunikoi vendimin
e qeverisë në lidhje me prishjen e kishës së "Shën Prokopit" (Fig.3) në Tiranë.
424

-Disa nga shkurtimet e emrave janë: për emrin Aleksandër shkurtimet janë Aleks, Lekë, Leksi, Leko,
Sandri; për emrin Anastas, Nasi, Tasi, Tase, Tasho, Taskë, Stasi, Caci, Cace, Caco; për emrin Athanas
shkurtimet janë Thanas, Nase, Nasi, Naçi, Nasho, Nako, Naku; për emrin Gjergj shkurtimet janë Jorgo,
Jorgaq, Xhoxhi, Gaqi, Gaqe, Gogo, Gjikë, Gaqo, Gjokë; për emrin Dhimitër shkurtimet janë Mitër,
Mitrush, Taqo, Miti, Dhimo, Dhimash, Miço; për emrin Joan kemi shkurtimet Jovan, Jani, Janko,
Janaq, Naqi, Nako, Nani; për emrin Kostandin, kemi shkurtimet Kosta, Ndini, Koço, Koçi, Kosti,
Kostaq, Kushi; për emrin Mihal kemi shkurtimet Miho, Milo, Mile, Malo, Mikel, Misha, Keli, Mëhill,
Hill; për emrin Nikollë kemi shkurtimet Kola, Koli, Kolec, Niko, Nika, Llaqi; për emrin Petro kemi
shkurtimet Pjetër, Petër, Pepe, Pero, Peço, Prenk, Guri; për emrin Thoma kemi shkurtimet Thomo,
Çome, Shomo, Tomë, Toma etj. Thimi Mitko, Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar, Vol. III,
Instituti i Folklorit, Tiranë 1962, faqe 32-33.
425
-Andromaqi Gjergji, Reflekse të krishterimit në kulturën popullore, Tempulli, Nr. 4, Korçë 2001,
faqe 10-12.
426
-Andrea Llukani, Dekreti për ndryshimin e emrave, Le Radici, Anno 17, n.4, Ottobre 2019, pagina
18.
427
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 171; Kozma Sovjani, Të
thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7.
428
-Janë rreth 100 kisha ose manastire ortodokse që janë kthyer në reparte ushtarake. Kozma Sovjani,
Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 6.
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"...meqenëse në këtë vend tashti i thonë kodra e "Dëshmorëve të Kombit", vend në të
cilin ndodhet edhe kisha, parashikohet që të bëhet një park i madh për kryeqytetin me
liqenin artificial, kopshtin zoologjik, ambiente të tjera sportive dhe për dëfrime,
hotele, bufera etj....me një fjalë kisha e "Shën Prokopit", nuk mund të qëndrojë më në
atë vend, ku është ndërtuar dhe aq më tepër që do të bëhet më shumë vend dëfrimi
dhe hareje, se sa vend faljeje, gjë kjo që e humbet kuptimin e adhurimit e faljes.... ".
Më 20 tetor 1960 u hartua akti zyrtar i shpronësimit dhe menjëherë filloi zbrazja e
kishës nga orenditë. (Fig.4) (Fig.5) Të gjitha objektet e shenjta, si ikonat, veshjet
klerikale, disko-potirat, triqerët etj, u shpunë në kishën e "Ungjillëzimit". Froni
dhespotik gjithashtu u vendos në kishën e "Ungjillëzimit"429. Në mars të vitit 1965
për shkak të planit urbanistik të qytetit u prish kisha e "Ungjillëzimit" në Tiranë.
(Fig.6) (Fig.7) (Fig.8) Mbi truallin e kishës u ngrit hoteli pesëmbëdhjetë katësh për të
shuar njëherë e përgjithmonë kujtimin e kishës. Ndërsa më 21 mars 1965, u bë
shenjtërimi i kishës së "Ungjillëzimit"430 në Tiranë. (Fig.9) Kisha u ndërtua nga
ndërmarrja "21 Dhjetori" me shpenzimet e shtetit si kompensim i kishës me të njejtin
emër që u prish nga plani rregullues i qytetit. Madje, Komiteti Ekzekutiv u urdhërua
që të ndërtonte edhe selinë e kryesisë së kishës. Kisha u kthye në palestër (Fig.10) ku
stërviteshin gjimnastët e klubit sportiv "17 Nëntori"431.
Në Elbasan, kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit, Miti Rapo, me preteksin
për të shmangur sëmundjen e brucelozës, më 3-4 qershor 1964 nuk lejoi të zhvillohej
panairi në manastirin e Shën Gjon Vladimirit. Jo vetëm besimtarët nuk u lejuan të
shkonin, por edhe personeli i manastirit nuk u lejua të meshonte432. Në vitin 1948
Instituti i Shkencave shpalli një listë paraprake me monumentet e kulturës që
mbroheshin nga shteti433. Ndërmjet tyre ka qenë edhe manastiri i Shën Gjon
Vladimirit në Elbasan. Ndonëse vendimi i Rektoratit të Universitetit të Tiranës i vitit
1963 e përfshiu kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit në listën e monumenteve,
që mbroheshin nga shteti, megjithatë në vitin 1967, manastiri i Gjon Vladimirit u
kthye në repart ushtarak. Në ambientet e konakëve të manastirit kanë qenë rezervat e
shtetit.
429

-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 55-60; Andrea
Llukani, Historiku i kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, n.3, Giugno 2017, pagina 17.
430
-Shenjtërimi i kishës së "Ungjillëzimit të Hyjlindëses" në Tiranë u bë me pjesëmarrjen e Kryeepiskop
Paisit, Mitropolitit të Gjirokastrës Damjanit, Mitropolitit të Beratit Qirillit dhe të Episkopit Stefan
Lasko. Gjithashtu mernin pjesë ikonom Marko Papajani, ikonom Thanas Grapshi, saqellar Petro Doçi
etj. Besimtarët të paraprirë nga klerikët bënë tre litani dhe u futën në kishë, ku u zhvillua shërbesa e
shenjtërimit. Projekti i kishës së re u realizua nga ing. Skënder Luarasi.
431
-Atë Marko Papajani në kujtimet e tij ka shkruar për mbylljen e kishës së "Ungjillëzimit" në Tiranë:
"Më datën 20 mars 1967 në mbrëmje kisha u mbyll, ndërsa më 7 prill 1967 u rihap duke i kryer
rregullisht shërbesat për tu mbyllur përfundimisht më 31 maj 1967". Kristofor Beduli, At Marko
Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 41-44.
432
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1228, viti 1964, faqe 2;
Melsi Labi, Gjon Vladimiri, princi që u bë shenjt, MHK, Tiranë, 2015, faqe 64-65; Melsi Labi, Joan
Vladimir, the prince that became saint, MHK, Tirana 2016, page 71-72.
433
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 68.
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Më shkurt të vitit 1967 të rinjtë durrsakë, të nxitur nga Komiteti Qendror i
Partisë, duke zbatuar dekretin "Për luftën kundër fesë dhe paragjykimeve fetare" iu
drejtuan manastirit të shën Vlashit434. Përfundimisht ata i vunë kazmën manastirit,
duke e shkatërruar atë plotësisht435. Manastiri u kthye në repart ushtarak. Gjithashtu
për ta shuar nga kujtesa e popullit emrin e manastirit, ia ndërruan emrin fshatit nga
Shënvlash në Vrinë.
Kisha e "Shën Kollit" në Elbasan (Fig.11) (Fig.12) në vitin 1980 u prish nga
themelet dhe në truallin e saj u ndërtua një pallat banimi.
Më 14 korrik 1964 Kryeepiskopi Paisi Vodica i ka dërguar një letër kryetarit
të Këshillit të Ministrave, shokut Mehmet Shehu, me anën e së cilës e vinte në dijeni
mbi një ngjarje që kishte ngjarë në manastirin e Shën Vlashit në Durrës436.

PROPAGANDA ATEISTE
Më 2 mars 1946, në Drejtorinë e Shtypit dhe Propagandës pranë Ministrisë së
Shtypit, Propagandës dhe Kulturës Popullore, u krijua një komision, i cili u jepte “leje
qarkullimi” librave të botuar deri në atë kohë në Shqipëri, si dhe atyre që vinin nga
jashtë. Në përbërje të komisionit qenë Mahmut Meqemeja, punonjës në Ministrinë e
Punëve të Brendshme, Vasil Llazari, punonjës i Ministrisë së Kulturës, Dhimitër
Shuteriqi, nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Flamur Nishani, punonjës i Mesagjerisë së
Shtypit. Më 2 mars 1948 Gjykata e Rrethit të Tiranës, ndaloi qarkullimin e mbi 155
titujve, të cilët kishin përmbajtje “të dëmshme për popullin” dhe qenë kundra frymës
së re demokratike. Tek titujt e ndaluar qenë edhe shumë libra fetarë. Ndërsa më
27.02.1950, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri vendimin nr. 1150 për bllokimin e
të gjitha llibrave të botuar apo të hyrë në Shqipëri përpara 29 nëntorit të vitit 1944. U
lejua vetëm kalendari fetar, i cili botohej në shtypshkronjën shtetërore “Mihal Duri”
në Tiranë.
Në prill të vitit 1945 Ministria e Arsimit lëshoi një qarkore, me anën e së cilës
theksonte se mësimi i fesë nëpër shkolla nuk ishte i detyrueshëm. Gjithashtu mësuesit
e fesë nuk do të ishin pjesë e stafit pedagogjik dhe pagesa e tyre do të bëhej në bazë të
434

-Më 2 shkurt 1967, që përkonte me të kremten e Ipapandisë rinia durrsake u drejtua për në Shën
Vlash, ku u organizua një takim me banorët. Në takim u hodh ideja e kthimit të manastirit në qendër
kulturore-shëndetësore. Fshatarët nuk e pranuan një gjë të tillë dhe pati edhe përleshje fizike. Disa
persona u arrestuan dhe gjyqi iu bë në mjediset e shkollës Naim Frashëri. Madje nxënësit u vunë në
rolin e prokurorit. Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë
komuniste, Kërkim, nr.16, Tiranë, 2019, faqe 57-58.
435
-Dhimitër Qosja, 50 vjet nga stuhia ateiste që u përpoq të shkatërronte besimin, Ngjallja, shkurt
2017, faqe 1.
436
-Kryeepiskopi e vinte në dijeni Kryeministrin për një ngjarje të shëmtuar që kishte ndodhur në
manastirin e Shën Vlashit në Durrës. Dashnor Mamaqi i shoqëruar nga një oficer policie i quajtur
Qerim Muka kanë hyrë në kishë dhe u tallën me sendet e shenjta dhe klerikët. Madje Dashnor Mamaqi
e pyeti priftin: -Përse vijnë gratë këtu që të mbarsen? Jo, u përgjigj prifti. Ato mbarsem me burrat e
tyre, këtu vijnë vetëm për tu lutur. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr.
1228, viti 1964, fl.1-2.
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orëve të mësimdhënies nga komitetet ekzekutive. Disa muaj më vonë u miratuan
tekstet që do të përdoreshin. Nuk kaloi shumë kohë dhe më 27 mars 1946 Ministria e
Arsimit urdhëronte heqjen e mësimit të fesë dhe zëvendësimin e tij me lëndën e
“Darvinizmit” dhe atë të “Njohuri të Marksizëm-Leninizmit”, ndërsa më 6 qershor
1946 Këshilli i Ministrave me anën e një dekreti të posaçëm urdhëronte mbylljen e të
gjitha institucioneve arsimore fetare437. Dihet se për përgatitjen e kuadrit fetar Kisha
Ortodokse ka pasur dy seminare438. Gjithashtu kohë pas kohe ka pasur botime të
ndryshme periodike439, me anën e së cilave informonte grigjën rreth zhvillimeve
liturgjike, dogmatike dhe historike në qerthullin ortodoks. Për të çliruar popullin nga
besimi fetar dhe zakonet prapanike, Partia e Punës ka zhvilluar një fushatë të gjerë

437

-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste, Ngjallja, gusht 2007,
faqe 3-4; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1455, viti 1947,
fl. 1.
438
-Në vitin 1930 në Tiranë ka funksionuar seminari “Apostull Pavli”, i cili u mbyll në vitin 1944 për
mungesë fondesh. Fillimisht cikli i studimeve në seminar ishte për një periudhë 5-vjeçare, ndërsa duke
filluar nga viti 1936 cikli i studimeve qe 8-vjeçar. 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 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 Beduli. Në vitin 1938 në qytetin e Korçës u çel seminari “Jovan Banka”, i cili funksiononte
me fondet e bamirësit Jovan Banka. Seminari “Jovan Banka” ka funksionuar deri në vitin 1941.
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 1521.
439
-Një përmbledhje për periodikët e Kishës Ortodokse. 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 vjet. Në mars të vitit 1940 K.O.A.Sh-i botoi
revistën e përmuajshme “Jeta Kristiane”. Kjo revistë shtypej në shtypshkronjën “Gutenberg” në Tiranë.
Drejtor Përgjegjës i kësaj reviste ishte Kryedhjakon Petro Doçi. Revista “Jeta Kristiane” u botua deri
më tetor të vitit 1944. 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.
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propagandistike shkencore ateiste me anë të artikujve në shtyp, botimeve të librave
me përmbajtje ateiste, emisioneve radiofonike etj440.
Në vitin 1962, sektori i kulturës së partisë, i cili drejtohej nga Nexhmije
Hoxha ndërmorri shpërndarjen e literaturës antifetare, të shoqëruar me një sërë
botimesh me përmbajtje ateiste si p.sh: Hulusi Hako, Feja e parë nën dritën e
shkencës (1962), Arif Gashi, Parajsa dhe ferri (1963), Feja është opium për popullin
(1964), Shkenca dhe feja (1964), Ulvi Vehbiu, Hipnoza dhe feja (1964), Darvinizmi
dhe feja (1967), Feja lakuriq (1967), Mina Qirici, Çudirat e fesë (1967), Dom Lleshi
dhe Zigur Efendiu (1967), Zihni Sako, Populli dhe feja (1967), Sotir Melka, Shkenca
dhe feja janë të papajtueshme (1968), Dëmet e riteve dhe festave fetare (1967),
Hulusi Hako, Akuzojmë fenë (1968), Gruaja dhe fëmija - viktimat më të ndjeshme të
ideologjisë fetare (1968), Ulvi Vehbiu, Të ruajmë shëndetin: Sëmundjet psihike dhe
feja (1968), Sami Leka, Biseda mbi fenë dhe dijen (1970), Hulusi Hako, Gjyq Zotit
(1972), Iljaz Gogaj, Mbi rolin reaksionar të klerit në fushën e arsimit 1878-1939
(1972), Arif Gashi, Lufta kundër fesë është luftë për formimin e njeriut të ri (1974),
Hulusi Hako, Ateizmi shkencor (1983), Hamit Beqja, Lufta për shkollën ateiste
shqiptare (1984), Edlira Çela, Tradita afetare të popullit shqiptar (1991) etj441.
Në një takim që pati me intelektualët e Tiranës në tetor 1962 diktatori Enver
Hoxha e trajtoi fenë si të papajtueshme me shkencën. Ai e cilësonte fenë si burimin e
të gjitha zakoneve prapanike442. Propaganda ateiste u shtua. Në vigjile të të kremteve
fetare Radio Tirana transmetonte emisione me përmbajtje ateiste443, që drejtoheshin
nga Sevet Pëllumbi. Ky fakt u prit me indinjatë nga besimtarët ortodoksë, të cilët e
cilësuan atë si propagandë të kundërligjshme. Në vitin 1964 disa pedagogë të
filozofisë i kërkuan një takim Foto Çamit, i cili në atë kohë punonte si specialist në
sektorin e propagandës në Komitetin Qendror të PPSh-së. Qëllimi i takimit ishte që të
ngrihej një grup pune për përgatitjen e një libri mbi propagandën ateisto-shkencore.
Kështu u mundësua hartimi dhe botimi i librit “Feja është opium për popullin”, ku
trajtoheshin tema të përshtatura nga literatura sovjetike dhe aspak të ilustruara me
shembuj nga realiteti shqiptar444.
440

-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9.
-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Tiranë 2012, faqe 16-17.
442
-Porosia e Enver Hoxhës ishte e prerë: “Qëndrimi ndaj fesë për komunistët ishte çështje parimore.
Çdo komunist duhet të jetë ateist, sepse botëkuptimi fetar është i papajtueshëm me botëkuptimin
marksist-leninist, që përbën bazën ideologjike të partisë sonë. Prandaj, kjo çështje nuk mund të lihet pa
u vënë re dhe pa u ndalur. Në radhë të parë këtu është fjala për ti edukuar komunistët, për ti zhveshur
nga çdo paragjylim e besim fetar, për ti kalitur të kapërcejnë çdo lëkundje, çdo nënshtrim për hir të
“zakonit”, të “traditës familjare” etj., nëpërmjet kritikës parimore e shoqërore në organizatat e partisë.
Lëkundja ndaj besimeve fetare është shfaqe e oportunizmit ndaj ideologjisë reaksionare, prandaj dhe
nuk pajtohet me figurën revolucionare të komunistit”. Enver Hoxha, Kundër fesë dhe zakoneve
prapanike kërkohet një punë e organizuar, në Enver Hoxha, Vepra, nr. 23, Shtëpia botuese “8
Nëntori”, Tiranë 1977, faqe 237; Raport informativ për rezultatet e para të luftës kundër fesë dhe disa
masa për thellimin e saj të mëtejshëm, Ngjallja, mars 2018, faqe 5.
443
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr.1165, fl.10-11.
444
-Leonard Veizi, Si u ngrit propaganda komuniste në luftën e egër kundër besimeve fetare, Metropol,
2 dhjetor 2007, faqe 16; Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë, Dita, 23 mars 2005, faqe
15.
441
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Më 27 shkurt 1967, Enver Hoxha u drejtoi një letër komiteteve të partisë në
rrethe “Mbi luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare”, me anën e së cilës
i porosiste që të bindnin çdo njeri se “feja është opium për popullin”445.
Masat kundër fesë duhej që të saksionoheshin edhe ligjërisht. Me anën e
dekretit nr. 4337, datë 13.11.1967 të Presidiumit të Kuvendit Popullor, u shfuqizuan
të gjitha dekretet që aprovonin veprimtarinë fetare në vend dhe Shqipëria u shpall
shteti i parë ateist në botë, që ndalonte çdo shprehje të besimit.
Në shtypin e kohës u botuan artikuj të shumtë, me anën e të cilëve
demaskohej feja dhe klerikët. Ja disa prej tyre: “Feja na ka gënjyer tërë jetën”, botuar
tek revista “Shqiptarja e re”, Nr. 4, viti 1967, “Populli gjithmonë ka qenë ateist”,
botuar në gazetën “Puna”, 28 mars të vitit 1968, “Mbi paragjykimet fetare në krijimin
e familjes së re”, botuar në gazetën “Zëri i Popullit”, 13 mars 1969, “Fakte që
demaskojnë klerin reaksionar”, botuar në gazetën “Bashkimi”, 10 qershor 1973, etj446.
Më 11 maj të vitit 1971, në Tiranë u zhvillua një miting madhështor për
miqësinë shqiptaro-kineze. Afrimi me Kinën komuniste shënoi kinezërimin e jetës së
brendshme në Shqipëri, sipas modelit të revolucionit kinez. Kina ishte i vetmi aleat i
Shqipërisë në atë kohë447. Në vitin 1972 diktatori Enver Hoxha mbajti nga Mati një
fjalim propagandistik, i cili më pas u shoqërua me masa ndëshkuese. Sipas historianit
Kastriot Dervishi masat e marra qenë si pasojë e fjalimit të udhëheqësit kinez Mao Ce
Dun, më 16 maj 1966 “Mbi revolucionin kulturor në Kinë”. Masat që u morën në
këtë drejtim qenë: kufizimi i televizioneve të huaja, ndalimi i mbajtjes së mjekrës dhe
flokëve të gjatë etj, pasi të gjitha këto vinin në kundërshtim me moralin socialist. Me
imitimin e revolucionit kulturor kinez drejtuesit komunistë filluan një luftë intensive
me anën e fletërrufeve, për të diskretituar klerikët dhe njerëzit që vazhdonin të
kryenin ritet fetare në fshehtësi. Gjatë kësaj kohe u shkatërruan shumë objekte
kulti448.
Më 9 qershor të vitit 1973 në qytetin verior të Shkodrës u çel “Muzeu Ateist”,
i cili ishte në axhendën e delegacioneve të huaja449 që vinin në Shqipëri. Kushtetuta e
vitit 1976 saksionoi me ligj të posaçëm: “Shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah
propagandën ateisto-shkencore”450. Shqipëria u shpall vendi i parë ateist në botë ku
445

-Letër e KQ të PPSh drejtuar komiteteve të partisë të rretheve “Mbi luftën kundër fesë,
paragjykimeve e zakoneve fetare”, në Dokumente kryesore të PPSh, vëll. V, 1966-1970, Instituti i
Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSh, “8 Nëntori”, Tiranë, 1974.
446
-Kastriot Dervishi, Kur kërkohej krijimi i një feje komuniste, 55, 25 tetor 2005, faqe 12-13.
447
-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9.
448
-Kastriot Dervishi, Fjalimi që solli revolucionin kulturor kinez në Shqipëri, 55, 5 shkurt 2007, faqe
16-17.
449
-Udhëtimet turistike qenë organizuar sipas të njenjtit shabllon. Në fillim vizitohej uzina e traktorëve
në Tiranë, muzeu ateist në Shkodër, kombinati i çelikut në Elbasan etj. Rune Ottosen, Turist në utopi,
Skanderbeg Books, Tiranë 2018, faqe 7.
450
-Më 18 dhjetor 1976, Kuvendi Popullor miratoi Kushtetutën, e cila përforcoi mitin ideologjik të
socializmit ideal. Sipas Kushtetutës së re shteti nuk njihte asnjë fe dhe përkrahte e zhvillonte
propagandën ateiste për të rrënjosur në ndërgjegjen e njerëzve konceptin shkencor-materialist të
ndërtimit të botës. Ligj Nr. 5506, datë 28.12.1976, Kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipërisë,
neni 37; Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX, Ideart, Tiranë 2004, faqe 400401.
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feja dënohej me ligj. Në nenin 55 të Kodit Penal të Republikës Pupullore Socialiste të
Shqipërisë çdo lloj forme e ushtrimit të besimit dënohej me heqje të lirisë nga tre deri
në dhjetë vjet451.

451

-Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste të Shqipërisë, 1 tetor 1977, neni 55.
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KREU I SHTATË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga 1990 deri në ditët tona)
Historike është dita e 9 majit të vitit 1990, kur u hoq nga Kodi Penal, Neni 55
me anën e të cilit "propaganda fetare konsiderohej si krim kundër shtetit" dhe për këtë
akt parashikohej dënimi deri në 10 vjet burg452. Gjithashtu në gusht të vitit 1990 në
qytetin e Shkodrës u mbyll "Muzeu Ateist", duke shënuar hapin e parë drejt lirisë
fetare453. Menjëherë filluan nga funksionimi kishat, që kishin mbetur ende në këmbë.
Klerikët që i kishin mbijetuar regjimit celebruan shërbesat e para fetare. Më 31 mars
1991 u celebrua liturgjia e parë në kishën katedrale të Ungjillëzimit454 në Tiranë. Më
23 prill 1991 u meshua455 në kishën e Shën Gjergjit në Durrës, e cila ishte kthyer në
restorant, ndërsa më 4 qershor 1991 atë Spiro Veli celebroi liturgjinë hyjnore në
manastirin e Shën Gjonit në Elbasan.

RIHAPJA E KATEDRALES SË
UNGJILLËZIMIT NË TIRANË
Kisha katedrale e Ungjillëzimit në Tiranë u rihap më datën 4 mars 1991.
Pararendësit e rihapjes së katedrales qenë dhjakon Spiro Findiku456, Nasi Hobdari457
452

-Neni 55: “Agjitacioni e propaganda fashiste, antidemokratike, fetare, luftënxitëse, antisocialiste, si
edhe përgatitja, përhapja ose ruajtja për përhapje të literaturës me përmbajtje të tillë për të dobësuar ose
minuar shtetin e diktaturës së proletariatit, dënohet: me heqje të lirisë nga tre gjer në dhjetë vjet. Po
këto vepra, kur janë kryer në kohë lufte ose kanë shkaktuar pasoja veçanërisht të rënda, dënohen: me
heqje të lirisë jo më pak se dhjetë vjet ose me vdekje”. Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste
të Shqipërisë, 1 tetor 1977, neni 55.
453
-Zef Mirdita, Krishtenizimi ndër shqiptarë, Zagreb 1998, faqe 233.
454
-Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së Ungjillëzimit në Tiranë,
Maluka, Tiranë 2007, faqe 7-11; Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së
Ungjillëzimit në Tiranë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 12; Nasi Hobdari, Liturgjia e parë
Hyjnore, në kishën e shndërruar në palestër, Ngjallja, prill 2006, faqe 9; Nasi Hobdari, Lekë Tasi, 5vjetori i Liturgjisë së parë, Ngjallja, prill 2006, faqe 10; Dhimitër Beduli, Përmes shkrimeve, Ngjallja,
Tiranë 2015, faqe 80; Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 7-13; Andrea
Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 212-213; Andrea Llukani,
Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 229-233.
455
-Dhimitër Beduli, Përmes shkrimeve, Ngjallja, Tiranë 2015, faqe 80.
456
-Spiro Findiku (1916-1998) ka lindur në Tiranë, më 24 nëntor të vitit 1916. Familja Findiku ka qenë
e lidhur me problemet e kishës. Spiro u hirotonis dhjak në vitin 1966, detyrë të cilën e kreu vetëm për
një vit. Hapjen e kishave më 1991 e priti me entuzjazëm të madh. Dhjakon Spiro Findiku ishte
pararendësi i rihapjes së Kishës së Ungjillëzimit. Ai ka meritë të veçantë për marrjen e çelësave të
kishës si dhe për pajisjen e saj me orenditë që gjendeshin në muze dhe kinostudio. Dhjakon Spiro fjeti
më 23 shkurt të vitit 1998. Ceremonia e përmortshme u krye në Katedralen e Ungjillëzimit, me
pjesëmarrjen e klerikëve dhe besimtarëve të shumtë. Kristofor Beduli, Fjeti Dhiakon Spiro Findiku,
Ngjallja, mars 1998, faqe 3,4.
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dhe Llazar Pjeshkazini458. (Fig.1) (Fig.2) Kisha ishte në një gjendje të mjerueshme si
në mjediset e brendshme, ashtu edhe në ato të jashtmet. Klubi Sportiv 17 Nëntori
kishte bërë disa shtesa dhe ndryshime për të përmbushur nevojat e tij. Salla kryesore e
kishës ishte si mos më keq nga mosvënia dorë mbi të. (Fig.3) (Fig.4) Suva të rrëzuara,
çatia pjesërisht e rrënuar dhe lagështira ishte e pranishme kudo, dritaret me xhama të
thyer etj. Pluhuri i përzier me lagështirën kishte fëlliqur muret dhe ndotur parketin e
dyshemesë. Afresket e pikturuara me mjeshtëri nga motrat Zengo i kishin lyer me një
shtresë të trashë gëlqereje që të mos dukeshin, megjithatë lagështira kishte mundur të
zbulonte fytyrat e katër ungjillorëve, të cilët qenë pikturuar në kubenë e kishës.
(Fig.5) Amvoni i kishës dhe llambadarët e mëdhenj qenë dëmtuar nga keqbërësit.
Ballkoni ku qëndronte kori ishte shndërruar në magazinë. Kambaneria nuk qe
dëmtuar falë propozimit të shefit të Klubit 17 Nëntori, Lame Konomi për t’u përdorur
nga alpinistët për ngjitje dhe zbritje. Dyshemeja ishte e shtruar e gjitha me parket dhe
nëpër mure qenë ngulur ganxha, të cilat shtrëngonin veglat gjimnastikore. Kishte
shumë punë për t’u bërë, u lëshua kushtrimi për ndihmë. Besimtarët që iu përgjigjën
të parët thirrjes qenë: Niko Hobdari, Filip Nito, Spiro Vojo, Spiro Bejleri, Petrika
Shalësi, Todi Janku, Dhimitraq Kobuzi, Milto Mima, Lekë Tasi459, Aleko Dhima,
457

-Nasi Hobdari ka lindur në Tiranë, më 10 janar 1926. Ai ka qenë një nga pararendësit e rihapjes së
kishës së Ungjillëzimit. Duke vazhduar traditën e familjes, Nasi solli në kishë të birin Niko Hobdarin, i
cili punoi që në fillimet e kishës dhe në vijim në punimet restauruese të këmbanores ku u aksidentua.
Nasi ka qenë epitrop dhe në vijim që nga data 21 shtator 1992 u emërua nga Këshilli i Kishës si
sekretar-llogaritar i kishës. Më datën 15 prill të vitit 2002, Nasi Hobdari u largua me dëshirën e tij nga
detyra e Sekretar-Llogaritarit. Nasi Hobdari ka qenë bamirës me zemër të madhe, sepse ka
sponsorizuar disa libra kishtarë, ndër të cilët mund të përmendim: Krishterimi në Shqipëri, Shënime
për bashkësinë ortodokse të Tiranë, Ringjallja e kishës së Ungjillëzimit në Tiranë etj. Gjithashtu në
kujtim të rihapjes së kishës ka botuar artikuj në të përmuajshmen Ngjallja. Bamirësi Nasi Hobdari dhe
dhënë donacione për kishën e Ungjillëzimit në Tiranë. Gjithashtu ka kontribuar në themelimin e
komunitetit të Shën Astit në Toronto të Kanadasë. Në qerthullin ortodoks për Hobdarët flitet me
respekt të veçantë. Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 206207; Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 15-16; Andrea Llukani,
Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 178-179.
458
-Llazar Pjeshkazini (1952- ) ka lindur më 25 qershor të vitit 1952, në Tiranë. Ai qenë që në
momentin e parë që u hap kisha dhe një nga mbështetësit e Kryeepiskopit Anastas. Mbledhja e parë e
grupit nismëtar për rihapjen e kishës së Ungjillëzimit ishte menduar që të zhvillohej në shtëpinë e
familjes Pjeshkazini, por numri i besimtarëve pjesëmarrës ishte shumë i madh, prandaj u pa e
arsyeshme që të merrej me qera një sallë në Pallatin e Kulturës. Duke vazhduar traditën e familjes
Llazari ka dhënë kontributin e tij në punët ndërtuese dhe mbarëvajtjen e kishës, si edhe në librarinë e
kishës derisa doli në pension. Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011,
faqe 188; Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 16; Andrea Llukani,
Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 178.
459
-Lekë Tasi rrjedh nga një familje intelektualësh të persekutuar në kohën e monizmit. Z. Tasi u
aktivizua që në ditët e para të rihapjes së kishës. Në vijim punoi në Sekretariatin e Feve pranë zyrës së
Kryeministrit, si përfaqësues i komunitetit ortodoks. Ai ka shkruar artikuj në gazetën Ngjallja dhe ka
përfaqësuar denjësish K.O.A.Sh-in në debate televizive. Në vitin 2004 ka botuar romanin Korridori me
vetrat, ndërsa më 2009 botoi librin Grabiani rrëzë kodrave, ku përshkruan me mjaft ndjenjë skena,
personazhe dhe histori nga vitet e internimit. Lekë Tasi ka studiuar për violinçel dhe në vitet 19461967 ka punuar si violinçelist në Orkestrën e Radios dhe Filarminisë. Pasioni i tij është piktura.
Ndonëse me një kulturë autodidakte Z. Tasi është bërë i njohur dhe i vlerësuar në rrethet artistike të
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Gazmend Leka, Pavllo Hobdari, Koçi Paci, Minella Mihali, Dhimitraq Kobuzi,
Petrika Trako, Niko Kavaja, Kristaq Tasho, Andrea Llukani, Krisanthi Zoto, Drita
Papajani, Llazar Nushi, Prokop Shundi, Leonidha Kllapi, Sandër Çoka, Thoma
Valera, Grigor Laçka etj. (Fig.6)
Fillimisht u munduam ta sillnim kishën në gjendje të paraqitshme, prandaj
puna e parë qenë pastrimet, u hoq parketi i vjetër dhe u bënë mjaft rregullime të tjera.
Na duhej ikonostasi, i cili kushtonte mjaft, prandaj menduam që me dërrasën e
parketit, të përshatur në kuadrate 3X3 metra të bënim një ikonostas të thjeshtë.
Gjithashtu ajodhima qe e sheshuar në një nivel me pjesën tjetër të kishës dhe e
mbushëm me zhavor e beton me qëllim që ta ngrinim mbi kuotën e përgjithshme të
dyshemesë ashtu siç kishte qenë dikur. Hyrja kryesore e kishës ishte e murosur,
prandaj biseduam me shefat e Klubit 17 Nëntori për ta shembur, sepse po afronin
pashkët. Përveçse përkushtimit vullnetar të besimtarëve që punonin pa shpërblim na
duheshin edhe fonde financiare për materialet që nevojiteshin, prandaj u bëmë thirrje
të krishterëve që të na ndihmonin. Menjëherë si në "Paravolinë e vejushës së varfër"
shprestarët ortodoksë ofruan atë që kishin për rikonstruksionin e kishës. Ndihma në të
holla dhanë: Krisanthi Zoto, Gaqo Bushaka, Petraq Roko, Ollga Karafili, Vasil Loli,
Fiodor Prifti, Miti Theodhosi, Luiza Stasoli, Dhimitër Gjika, etj. Të gjitha pengesat u
kapërcyen vetëm falë vullnetit dhe përkushtimit të besimtarëve. Nasi Hobdari dhe
dhjakon Spiro vajtën në Kinostudio dhe në Muzeun Etnografik ku mund të gjenin
materiale të nevojshme për mjediset e kishës. Me ndërmjetësinë e Petraq Ramës
takuan drejtorin Teodor Laço, i cili kontribuoi për kthimin e objekteve kishtare. Froni
episkopal ishte dëmtuar, prandaj besimtari Todi Janku u muar me riparimin e tij.
Kandilat u pastruan nga Milto Mima dhe Prokop Shundi, por ato që ishin nxirë nga
mospërdorimi Llazar Pjeshkazini i shpuri për t’i pastruar te Artistikja Migjeni bë
repartin e enëve të bakrit, ku u lanë me acid dhe pasi luçiduan u llakuan. Atë Gaqo
kishte një kryq bronxi me Krishtin e gozhduar dhe e solli në kishë. Filip Nito dhe
Dhimitër Kobuzi morën përsipër të hapnin 12 gropa, tek të cilat do të vendoseshin
shufrat tek udha në mes të kishës aty ku kalojnë priftërinjtë gjatë Hyrjes së Madhe.
Niko Hobdari siguroi kordonin e kuq 40 metërsh, i cili u pre në copa
dymetroshe dhe u vendos në shufra nga Thoma Valera dhe Andrea Llukani. Për
veshjen e ikonostasit me letër imituese dhanë kontributin e tyre Sandër Çoka dhe
Lekë Tasi. Gazmend Leka pikturoi skenën e Kryqëzimit të Krishtit. Ikonat e para që u
vendosën në ikonostas i solli dhjakon Spiro Findiku nga shtëpia. Besimtari Koço Zoto
solli nga Greqia gjashtë kandile për ikonostasin, një temianicë dhe një kryq. Ing.
Petrika Shalësi, Spiro Beleri, Vane Mazniku dhe Qirjo Nikolla u morën me
meremetimet e mureve të kishës. Përveç burrave nuk duhet mohuar kontributi i grave
shprestare, të cilat pastronin kishën dhe kujdeseshin për gjithçka. Midis tyre mund të
veçojmë: Elpiza Xhimitikun, Amalia Maçin, Kristanthi Zoton, Luiza Sastolin, Drita
artit pamor. Lekë Tasi ka realizuar shumë tablo, ku ndër më të spikaturat janë Pashkë në Sheshin
Skënderbej, Kinema Rozafat, Trafik në Rrugën e Kavajës, Kodra në mes të Tiranës etj. Llambi Bido,
Provokimi i surreales, Standard, 10 korrik 2007, faqe 16-17; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 183-184; Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë
2011, faqe 19.
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Papajanin, Tefta Kuqen, Evanthi Manglaran, Zografa Kokthin, Florika Papajanin, Dr.
Keti Noçkën etj460.
Në mëngjesin e 31 marsit 1991 kambana e kishës së Ungjillëzimit kumboi
gëzueshëm duke i ftuar besimtarët në kishë. Liturgjia hyjnore u kryesua nga atë Gaqo
Petri, me pjesëmarrjen e dhjak Spiro Findikut dhe kryedhjakon Sotir Kanxherit, zëri i
ëmbël i të cilit kumboi përsëri në kishën katedrale të Ungjillëzimit. Në rolin e
kryepsaltit ishte teologu Dhimitër Beduli me psaltët Petro Ketri461, Niko Kavaja dhe
Kristaq Tasho. Liturgjia hyjnore u zhvillua në praninë e shumë besimtarëve që kishin
mbushur kishën. Në këtë ditë të shënuar u ftuan përfaqësuesit e komuniteteve fetare
dhe Trupi Diplomatik i Akredituar në Republikën e Shqipërisë462.
Në liturgjinë hyjnore me rastin e rihapjes së kishës predikimin e mbajti
teologu Dhimitër Beduli. Në vijim përshëndetën: përfaqësuesi i Komunitetit
Bektashian Musa Mara, përfaqësuesi i Komunitetit Mysliman Islam Kadëna,
Sekretari për problemet fetare të Partisë Demokratike Galip Kallajxhiu dhe
Ambasadori Rumun George Miku463.

VIZITA E ATË ARTURIT
Më 6 qershor 1991 erdhi për vizitë Kancelari i Kishës së Shën Gjergjt në
Boston, atë Artur Liolini, i shoqëruar nga dhjakonët Denis Schutte dhe Viliam Poist.
Për të pritur delegacionin e diasporës në aeroportin e Rinasit dolën atë Gaqo Pjetri,
kryedhjakon Sotir Kanxheri, dhjakon Spiro Findiku, Nasi Hobdari, Aleko Dhima etj.
Në pritjen e atë Arturit kishin dalë edhe përfaqësues nga komunitetet fetare, të cilët i
uruan mirëseardhjen. Delegacioni i diasporës u vendos në Hotel Dajti. Pasdite erdhën
në kishë ku u pritën nga klerikët dhe besimtarët e pranishëm. Atë Arturit i bëri
460

-Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së Ungjillëzimit në Tiranë,
Maluka, Tiranë 2007, faqe 7-11.
461
-Petro Ketri (+2002) nga Sinica e Korçës ka qenë ndër të parët që ka psalur në Kishën katedrale të
Ungjillëzimit në Tiranë pas rihapjes së kishës. Ndonëse në moshë të shkuar Xha Petro vinte rregullisht
në kishë gjatë të kremteve, zinte vendin në psaltir dhe i psalte Perëndisë. Këtë punë e bënte falas pa
shpërblim nga kisha. Vitet e fundit ka qenë psalt tek kisha e Shën Prokopit në Tiranë. Një të dielë
marsi të vitit 2002 Petro Ketri erdhi si gjithnjë për të psalur në kishë, lëçiti Apostullin me zërin e tij
melodioz, u kungua me trupin dhe gjakun e Krishtit dhe porsa mbërriti në shtëpi, dorëzoi shpirtin tek
Perëndia. Të dielën që pasoi mungesa e Petros në psaltir ra në sy të besimtarëve, të cilët kishin
mbushur kishën e Shën Prokopit. Në fund të predikimit ftova besimtarët e pranishëm që të luteshin për
shpirtin e Petro Ketrit, i cili i psali Perëndisë deri në momentin e fundit të jetës. Ka qenë diçka shumë
mallëngjuese për mua dhe besimtarët e pranishëm. Emocionet që kam përjetur nuk do t’i harroj kurrë,
sepse kam pasur respekt për psaltin e urtë Petro, me të cilin më lidhnin kujtimet e ditëve të para të
rihapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit. Nasi Hobdari, Nderim për psaltin Petro Ketri, Ngjallja,
prill 2002, faqe 2; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 233;
Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 21; Andrea Llukani, Krishterimi në
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 182.
462
-Nasi Hobdari, Liturgjia e parë Hyjnore, në kishën e shndërruar në palestër, Ngjallja, prill 2006,
faqe 9.
463
-Nasi Hobdari, Lekë Tasi, 5-vjetori i Liturgjisë së parë, Ngjallja, prill 2006, faqe 10.
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përshtypje kori i kishës464, i cili sapo ishte ngritur me kontributin e Xhorxhi Doçit. Ky
i fundit kishte grumbulluar disa këngëtarë nga Teatri i Operas dhe Baletit dhe nën
drejtimin e dirigjentit Eno Koço kishin filluar të mësonin himnet e Liturgjisë Hyjnore.
Pasi vizituan ambjentet e kishës, teologu Dhimitër Beduli u foli shkurtimisht për
traditat e komunitetit ortodoks.
Më 8 qershor 1991 në Katedralen e Ungjillëzimit atë Artur Liolini, i ndihmuar
nga dhjakon Denisi, atë Gaqo dhe kryedhjakon Sotiri pagëzuan rreth 106 fëmijë. Më
datën 9 qershor 1991 atë Arturi meshoi në Katedralen e Ungjillëzimit. Kisha ishte e
mbushur me besimtarë, gjithashtu kishte pjesëmarrje edhe nga komunitetet e tjera
fetare. Në emër të komunitetit ortodoks teologu Dhimitër Beduli i uroi mirëseardhjen:
"I përndershëm atë Artur, ardhja juaj mes nesh si përfaqësues i Kryeepiskopatës
Ortodokse Shqiptare të Amerikës dhe mesha solemne që kryesoni, janë për Kishën
tonë Ortodokse Autoqefale dhe veçanërisht për komunitetin ortodoks të Tiranës një
ngjarje historike. Meshimi juaj i sotëm më kujton në radhë të parë meshën e parë në
gjuhën shqipe që u bë më 22 mars të vitit 1908 në Boston të Amerikës prej të parit
prift ortodoks shqiptar Theofan Stilian Nolit si dhe vendosjen prej tij të gurit të parë
themeltar për Autoqefalinë e Kishës sonë Ortodokse Shqiptare".
Atë Arturi në fjalën e tij theksoi se kishte qenë në shumë vende të botës, por
entuzjazmin që gjeti në Shqipëri nuk e kishte hasur askund. Gjatë ditëve qëndrimit në
atdhe, atë Arturi meshoi në shumë qytete të Shqipërisë. Qeveria shqiptare kishte vënë
në dispozicion të tij një automjet të parkut të delegacineve. Në shoqërinë e Nasi
Hobdarit dhe të Aleko Dhimës bënë një vizitë në Shkodër ku u pritën nga ortodoksit
me në krye Aleksandër Petanin. Vizitat vazhduan në Durrës, Berat, e Boboshticë, që
ishte edhe vendi i origjinës së atë Arturit. Më datën 25 qershor u zhvillua një
mbledhje në Hotel Dajti, për mbarvajtjen e kishës. Aty u fol për ndihmën që mund të
jepte diaspora, për literaturën kishtare aq të nevojshme në atë kohë dhe në fund u prek
problemi i Eksarkut Patriarkal që pritej të vinte së shpejti në Shqipëri.

ARDHJA E EKSARKUT ANASTAS
Për të dalë nga gjendja kritike në të cilën ishte K.O.A.Sh-i, u kërkua ndihma e
Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në janar të vitit 1991 Patriku Ekumenik
Dhimitri dhe Sinodi i Shenjtë zgjodhën si Eksark (të dërguar) të Patriarkanës
Ekumenike në Shqipëri, Episkopin e Andrusës Anastasin, i cili në atë kohë shërbente
si Vikar në Mitropolinë e Shenjtë të Irinopolit me qendër në Kenia. Misioni i tij ishte
që të bisedonte me krerët e qeverisë shqiptare e më pas me klerin dhe popullin
464

-Kori i kishës katedrale të Ungjillëzimit, Tiranë përbëhej nga këngëtarë profesionistë si për
shembull: Pandi Zguro, Gjergj Sulioti, Shpresa Terezi, Niko Vasili, Xhorxhi Doçi; nga artistë veteranë
si Drita Papajani, Tefta Kuqi, Kristaq Tasho, Keti Cico, Sofika Kola, etj. Repertori përbëhej nga pjesë
kishtare të kompozitorëve ortodoksë si Çajkovski, Imzot Noli, K. Lara, Th. Gaqi. Këta dy të fundit
kanë kompozuar pjesë që këndohen për Pashkë. Disa nga pjesët që këndohen në Liturgjinë Hyjnore
janë “Himni Keruvik”, “Mëshirë paqeje” etj. Kristina Hanxhari, Për mua përsosja do të ishte krijimi i
korit me zë engjëllor, Ngjallja, dhjetor 1994, faqe 4.
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ortodoks për ngritjen, rimëkëmbjen dhe riorganizimin e K.O.A.SH-it. Përpara së të
vinte në Shqipëri, më 3 qershor 1991, Anastasios Janullatos i dërgoi një letër465
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Ramiz Alia.
Eksarkut iu dha leja e hyrjes për në Shqipëri nga mesi i qershorit 1991. Më 16
korrik 1991 shkuam në aeroportin e Rinasit (Fig.7) për të pritur eksarkun Anastas.
Kryesia e kishës kishte vënë në dispozicion një autoveturë nga parku i delegacioneve
dhe një autobuz me qëllim që të kishte pjesëmarrje. Për të pritur eksarkun kishin dalë
klerikët atë Gaqo Pjetri, atë Kozma Qirjo, atë Spiro Veli, atë Vangjel Xoxe, atë Mihal
Dako, kryedhjakon Sotir Kanxheri, dhjakon Spiro Findiku, Jani Trebicka, Nasi
Hobdari, Sotir Bambuli, Lekë Tasi, Vangjel Capo, Koço Zoto, Vangjel Dule, av.
Koço Dilo, Llazar Pjeshkazini, Petrika Trako, Leonidha Kllapi etj. (Fig.8) Gjithashtu
kishte përfaqësues nga Ambasada Greke, nga komuniteti katolik patër Zef Pëllumbi,
nga komuniteti mysliman Hafiz Sabri Koçi, nga kryegjyshata baba Reshat Bardhi dhe
Musa Mara, sheh Muhamet Pazari etj. Në aeroport eksarkut Anastas iu bë një pritje e
përzemërt për vetë faktin sepse për shumë vite në tokën shqiptare nuk kishte shkelur
këmbë episkopi. Bashkë me eksarkun erdhi edhe dr. Jorgo Papazahos, mjek kardiolog
që punonte ne spitalin “Laiko” të Athinës. Për mua ishte një kurreshtje e madhe sepse
për herë të parë shihja një episkop ortodoks. Kur u futëm në kishën e Ungjillëzimit
eksarku ra në gjunjë para altarit dhe filloi të lutej. Në vijim të gjithë filluam të psalim
himnin e Pashkës "Krishti u Ngjall".
Më 20 korrik 1991, e cila përkonte me të kremten e profetit Ilia u zhvillua
mesha e parë episkopale pas persekutimit. Liturgjia Hyjnore u kryesua nga eksarku
Anstas. Bashkëmeshtarë qenë atë Gaqo Pjetri, kryedhjakon Sotir Kanxheri dhe
dhjakon Spiro Findiku. Në psaltir qëndronte Dhimitër Beduli, ndërsa himnet e
465-Në

letër shkruhet: -Shkëlqesia Juaj! Do të doja t’ju paraqisja ju shkëlqesi çështjen e Kishës
Autoqefale Ortodokse të Shqipërisë dhe të zhvillimit të saj në konteksin e ndryshimeve
institucionale…..Dihet mirë se Kisha Ortodokse e Shqipërisë është një institucion në shkallë botërore
me traditën dhe rregullat e saj të pranuara universalisht, dhe asnjë kishë ortodokse nuk mund rë
ekzistojë, dhe më tepër të organizohet, pa një peshkop që të ketë pasues apostolik. Përderisa në të
gjithë botën sot nuk ka një peshkop ortodoks për të marrë përgjegjësinë e riorganizimit të kishës në
Shqipëri, Patriarkana Ekumenike e Kostandinopojës, që është froni i parë i njohur zyrtarisht nga të
gjitha kishat ortodokse që i përkasin institucionit në shkallë botërore të ortodoksisë (ruse, serbe,
rumune, bullgare, greke, shqiptare). Mori iniciativën e emërimit tim, për të ardhur në vendin tuaj të
dashur….1-Të komunikoj me autoritetet e duhura të qeverisë shqiptare dhe me pëlqimin e tyre dhe ku
të jetë nevoja, me bashkëpunimin e tyre, të hyj në kontakt me priftërinjtë ortodoksë ekzistues dhe
besimtarët ortodoksë atje, pavarësisht nga origjina dhe gjuha amtare. 2-Të merrem me punën
organizative kishtare në nivelin primar, mbas zhvillimeve të fundit dhe vendimit për t’i dhënë liri
fetare Shqipërisë. 3-Krijimin e kushteve, në një kohë sa më të shpejtë që Kisha Ortodokse Autoqefale e
Shqipërisë të vetëdrejtohet, me bindjen se riorganizimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë
duhet të përfundohet në bashkëpunim me ortodoksët e interesuar. Unë tashmë kam kontaktuar me
Hirësinë e Tij, Mitropolitin Theodhos, Primatin e Kishës Ortodokse në Amerikë dhe me atë Artur
Liolinin, kancelar i kryedioqezës shqiptare në Amerikë, dhe ne ramë dakort plotësisht të
bashkëpunojmë, në kuadrin e objektivave të lartpërmendura, për të mirën e ortodoksisë në Shqipëri dhe
të gjithë qytetarëve të saj. Si një peshkop ortodoks dua t’ju siguroj shkëlqesi, në mënyrën më të
dukshme, se misioni i eksarkut patriarkal në Shqipëri kërkon ekskluzivisht t’i shërbesh me sinqeritet
popullit të dashur shqiptar në këtë kohë kritike….Anastas Janullatos, Berisha pranoi që të isha
kryepeshkop, Shekulli, 14 korrik 2010, faqe 17.
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Liturgjisë Hyjnore u kënduan nga kori i Katedrales së Ungjillëzimit, i cili në atë kohë
drejtohej nga Eno Koço. Në librin "Dhimitër Beduli Bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i
Kishës sonë" autori kujton: "U bë mesha solemne për pritjen e eksarkut, meshë e
bukur, meshë madhështore. O Irine, o Theofan! Sot qava. Ëndrrën tonë se kur do të
hapej Kisha, ta hapnim duke kënduar "Krishti u Ngjall", e plotësoi sot eksarku, i
ndriçuar prej Zotit. Fjalimin e tij e mbylli duke ndezur llambadhë si për Pashkë dhe
duke kënduar të gjithë së bashku "Krishti u Ngjall" e "Hristos Anesti". Ishte diçka
madhështore. Tërë populli u prek. Dhe unë qava nga gëzimi, duke ju kujtuar juve, o
shpirtëra të ndritur, o Irine, o Theofan! Ëndërra jonë u plotësua. E kisha si peshë në
shpirt. Tani u lehtësova"466.
Pas lëçitjes së Ungjillit të Shenjtë, predikimin e mbajti eksarku Anastas, i cili
u foli për jetën e profetit Ilia. Atë ditë kam shërbyer në hierore së bashku me Ligor
Laçkën. Tryeza e Shenjtë ishte mbi tulla dhe meshtarët kalonin sipër dërrasave. Çatia
e kishës ishte e shkatërruar dhe dritaret qenë pa xhama. Në fund të Liturgjisë Hyjnore
eksarku Anastas u ndau besimtarëve kryqe.

NDIHMA E PATRIARKANËS
Më datat 1-3 gusht 1991 në Kishën e Ungjillëzimit në Tiranë u thirr një
Asamble e përgjithshme kleriko-laike, në të cilën morën pjesë përfaqësues të katër
dioqezave të Shqipërisë. Nga Korça ishin atë Kristo Raci, atë Kosta Kotnani, Sotir
Bambuli dhe Jani Trebicka, nga Gjirokastra atë Mihal Dako dhe atë Jorgo Zaro dhe
Alqi Jani, nga Elbasani atë Spiro Veli, nga Berati atë Vangjel Xoxe dhe Vangjel
Capo, nga Lushnja atë Sotir Boçi. Tiranën e përfaqësonin atë Gaqo Pjetri,
kryedhjakon Sotir Kanxheri, dhjakon Spiro Findiku dhe Dhimitër Beduli. Pjesëmarrës
në mbledhje qenë edhe av. Koço Dilo dhe dr. Ylli Popa. Asambleja e Pergjithshme
kleriko-laike u hap me një dhoksologji. Në vijim e mori fjalën Dhimitër Beduli. Në
këtë mbledhje u diskutua gjendja e K.O.A.SH-it, si dhe prespektivat për të ardhmen.
Në fund u zgjodh një Këshill i Përgjithshëm kleriko-laik me nëntë përfaqësues.
Asambleja zgjodhi si Epitrop të Përgjithshëm të K.O.A.SH-it, të dërguarin e
patriarkanës (eksarkun), dhe katër epitropë klerikë e pesë laikë (atë Mihal Dako, atë
Kristo Raci, atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Pjetri, Dhimitër Beduli, Aleko Dhima, Alqi
Jani, Sotir Bambuli, Vangjel Capo). Sekretar i Përgjithshëm u zgjodh Aleko
Dhima467. Këshilli i Përgjithshëm i K.O.A.Sh-it i dërgoi një letër Patrikut Ekumenik
Bartholomeu për zgjedhjen e Imzot Anastasit në krye të Kishës sonë468.
466

-Dhimitër Beduli Bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, faqe 75.
-Aleko Dhima, Dëshmi të një besimtari, Kërkim Nr. 9, Tiranë 2012, faqe 95-96.
468
-Pëmbajtja e letërs është: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Tiranë, më 30 maj 1992,
Tërëshenjtëri, Me hirin hyjnor, riorganizimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me
përpjekjet e anëtarëve të saj besimtarë dhe me inisiativat kishtare të ndritshme të Patriarkanës
Ekumenike, të Qendrës së Nderuar të Ortodoksisë dhe të veprimeve të urta e të palodhshme të
Eksarkut të Patriarkanës Ekumenike, Mitropolitit Prof. Anastas, po ecën në mënyrë të
jashtëzakonshme. Me dhjetëra famulli ortodokse janë ringritur në tërë vendin, me këshilla kishtarë të
467
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VIZITA NË FANAR
Nga datat 5-8 qershor 1992 një përfaqësi e Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë vizitoi Patriarkanën Ekumenike, duke kërkuar zgjedhjen e eksarkut
Anastas si primat të saj. (Fig.9) Delegacioni përbëhej nga atë Kozma Qirjo, atë Gaqo
Petri, atë Jani Trebicka, Dhimitër Beduli dhe Aleko Dhima. Procesi i ringjalljes së
plotë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë tashmë kishte nevojë që të
plotësohej edhe nga ana organizative, sepse mungonte Kryeepiskopi dhe Sinodi i
Shenjtë. Kështu më 24 qershor 1992, Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të
Kostandinopojës zgjodhi Mitropolitin e Andrusës, Anastasin, si Kryeepiskop të
Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Po atë ditë Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës
zgjodhi edhe: predikuesin e Mitropolisë së Trikës dhe Sinagon, njohësin e gjuhës
vllahe, arqimandritin Kristodhulos Mustaka, si Mitropolit të Korçës, protosingjelin e
Mitropolisë së Neapolis, arqimandritin Aleksandër Kalpaqidhin, si Mitropolit të
Gjirokastrës dhe predikuesin e Mitropolisë së Thivës dhe Livadhjasë, arqimandritin
Ignat Triantin, si Mitropolit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës469.
Përfaqësia e Patriarkanës Ekumenike e përbërë nga Mitropoliti i Pergjit
Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias Melitoni dhe shqiptaro-amerikani atë Ilia Ketri,
më 4 korrik 1992 u takuan me Presidentin e Republikës Z. Sali Berisha, i cili e
dekretoi pranimin e Mitropolitit Anastas, si Kryeepiskop të Tiranës, Durrësit dhe të
zgjedhur, shumë Kisha ripërtërihen dhe rindërtohen, klerikë të rinj po hirotonisen, përherë e më shumë
pagëzime e mistere të tjera po kryhen. Kursi teologjik-ieratik me 58 studentë gjatë katërmujorit të
fundit shënoi një sukses të veçantë. Pashkët e sivjetme u festuan me pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve
ortodoksë në kishat e qyteteve e të fshatrave në tërë Shqipërinë. Por që Kisha Ortodokse Autoqefale e
Shqipërisë të mund t’u përgjigjet kërkesave të mëdha e urgjente të kohës dhe nevojave të shumta të saj,
që të shpejtohet ritmi i riorganizimit të saj, por edhe të sigurohet tërësia e saj nga futjet dhe ndërhyrjet
e qendrave të tjera kishtare, dhe së fundi, që ajo të mund të përfaqësohet në mënyrë kanonike dhe
plotësisht në të gjitha mbledhjet dhe punimet e Kishave Ortodokse dhe në përgjithësi të marrë pjesë në
mënyrë të barabartë në të gjitha veprimtaritë ndërkristiane, mendojmë se paraqitet nevoja që të ketë sa
më shpejt që të jetë e mundur një Hierarki të aftë e të përshtatshme, të cilën e ka zhdukur persekutimi
shumë i gjatë ateist. Prandaj i paraqesim me devocion Kishës Mëmë të Kostandinopojës lutjen që, duke
u mbështetur në interesimin e njohur dhe në kujdesin kanonik të saj për Kishat Orthodhokse lokale në
vuajtje, dhe si Kryekishë ndërmjet Kishave Ortodokse, si dhe si Kishë që i akordoi Autoqefalinë bijës
së saj, të veprojë gjithçka duhet, në bazë të së drejtës së detyrës, në mënyrë që të plotësohet formimi
kanonik i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që tashmë ekziston, që ajo të mund t’i përgjigjet
kanonikisht me forcat e veta nevojave gjithnjë në rritje si brenda ashtu dhe jashtë saj. Këtë letër do t'ia
dorëzojë Kreut Tuaj të lartë të Përndershëm një përfaqësi e Këshillit të Përgjithshëm Kishtar të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, e përbërë nga të përndershmit atë Gaqo Petri, atë Kozma Qirjo
dhe nga të nderuarit Dhimitër Beduli dhe Aleko Dhima, autorizuar për çdo propozim dhe veprim të
mëtejshëm. Duke shprehur përsëri mirënjohjen e ortodoksëve të Shqipërisë, për çdo gjë të çmuar që ka
bërë Kisha Mëmë e Kostandinopojës për ringritjen kanonike të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, mbetemi me respekt shumë të thellë në Iisu Krishtin. Këshilli Kishëtar i Përgjithshëm i
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kërkesë e KP të K.O.A.Sh për zgjedhjen e Imzot Anastasit
në krye të Kishës sonë, Ngjallja, tetor 1992, faqe 2.
469
-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ.
192.
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gjithë Shqipërisë, por nuk ishte dakort, që të katër mitropolitët të ishin nga Greqia470.
Më 16 korrik të vitit 1992, Patriku Ekumenik Bartholomeu I, dekretoi zgjedhjen e
Imzot Anastasit, si Kryeepiskop i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë me shkresën
përkatëse:
Bartholomeu, mëshirë e Perëndisë
Kryeepiskop i Kostandinopojës, Romës së re dhe Patrik Ekumenik
Numër Protokolli 936
Priftërinj shpresëtarë, Ieromonakë oshënarë dhe ju të gjithë klerikë,
dhimojerondë dhe epitropë të nderuar, të parët e vendit dhe ju të krishterë të bekuar të
Kishës së shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, bijtë tanë të dashur më Zotin,
hiri dhe paqja e Perëndisë qoftë mbi ju dhe paçi uratën, bekimin dhe ndjesën nga ana
jonë. U bëhet e ditur të gjithë juve se, në vazhdim të kujdesit të mëmës sonë të
shtrenjtë, martire Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, e cila ka vuajtur në të kaluarën
në mënyrë të tmerrshme. Modestia jonë, së bashku me Sinodin tonë të shenjtë e të
hirshëm, nga dashuria e shumtë për ju bij të nderuar e të zgjedhur të Patriarkanës
Ekumenike e të Modestisë sonë, si dhe nga detyra jonë ndaj jush, proceduam në
zgjedhjen dhe vendosjen e një kryetari të aftë që të mund të kryej mirë e plotësisht,
punën e drejtimit të Kishës dhe të grigjës së saj, sipas Krishtit.
Me vota kanonike, që u bënë në Kishën tonë patriarkale të nderuar të
dëshmorit të madh, të lavdëruar e trofeprurës Shën Gjergj, sipas udhëzimeve dhe lejes
sonë patriarkale, nga Sinodi ynë i Shenjtë dhe i hirshëm u procedua me thirrjen e
Shpirtit të Tërëshenjtë dhe kryeveprues, në zgjedhjen dhe miratimin e personit më të
denjë nga të tre kandidatët e propozuar për t'u ngarkuar me kryesinë arkieratike dhe
me shkopin baritor të Kryeepiskopatës Fort të Shenjtë të Tiranës dhe të gjithë
Shqipërisë, u shqua dhe u zgjodh me vota unanime Hirësia e Tij, Mitropoliti i
Andrusës Anastasi, njeri i stolisur me virtyte dhe i hyjshëm, i ushtruar mirë në punët
hyjnore, i pajisur me kulturë të gjerë kishtare dhe enciklopedike, i ngjeshur me
mençuri dhe aftësi dhe që ka përvojë jo të paktë për problemet dhe punët e Kishës, të
fituar nga shërbimi i tij i gjertanishëm, i gjatë i frytshëm dhe i nderuar në të, bile edhe
në Shqipëri si eksarku ynë patriarkal, që ju do dhe e doni të gjithë ju, bij të dashur
dhe shpresëtarë dhe i cili u shpall Kryeepiskop Kanonik i Tiranës dhe i gjithë
Shqipërisë.

470

-Në një takim të mëvonshëm (pas një viti) Presidenti Berisha i ka thënë Kryeepiskopit Anastas: "I
vlerësoj përpjekjet tuaja për rimëkëmbjen e Kishës Autoqefale. Keni ndihmën e shtetit shqiptar dhe
timen personale, por dua t’i rikthehem edhe njëherë çështjes së Kishës Ortodokse. Unë, duke ju
pranuar ju si kryepeshkop i Shqipërisë, siç kemi rënë dakort para një viti, deri sa të gjendet një klerik
shqiptar i përshtatshëm për këtë funksion, përsëris ato që ju kam thënë, që në Kishën Autoqefale nuk
do të pranohet asnjë shtetas i huaj, mbasi këtë nuk e lejon statusi i kësaj kishe. Klerikët tuaj mund të
vijnë e të marrin pjesë në ceremoni, por s’mund të emërohen në kishën shqiptare. Në të gjitha
strukturat do të vendosen vetëm njerëz me shtetësi shqiptare". Rezarta Delisula, Berisha: Refuzova 3
klerikë grekë, bëra kompromis për Janullatosin, Gazeta Shqiptare, 27 dhjetor 2010, faqe 14.
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Prandaj, duke ua bërë këtë të njohur edhe juve, të gjithë të krishterëve tanë të
dashur e të bekuar, të Kishës fort të shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë me
anën e këtij akti patriarkal dhe sinodik, ju urojmë dhe ju bekojmë atërisht dhe
urdhërojmë dhe porosisim kishëtarisht që, të lartpërmendurin Fort të Lumturin
Kryeepiskop të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, vëllain dhe bashkëmeshtarin tonë
shumë të dashur më Krishtin, Imzot Anastasin, ta njihni që tani e tutje si kryetarin tuaj
kanonik e ligjor dhe udhëheqës të Kryeepiskopatës së Tiranës, si bari sipas Ungjillit
të grigjës suaj shpirtërore, si atin shpirtëror të të gjithëve dhe si Kryetar të Kishës
Ortodokse motër të Shqipërisë dhe të përmendni nga regjistri i hirshëm i
Kryeepiskopatës emrin e tij kanonik, sipas rregullit, në të gjitha ceremonitë e
shërbesat e shenjta, duke iu bindur të gjithë dhe duke zbatuar këshillat dhe porositë e
tij lidhur me dobinë tuaj shpirtërore dhe me ruajtjen e dogmave dhe të traditave
atërore. Njëkohësisht, duke ju dërguar të gjithëve bekimin tonë patriarkal e atëror,
urojmë për ju dhe për familjet tuaja që dhuntitë e Zotit dhe Perëndisë dhe Shpëtimtarit
tonë Jisu Krisht, Dhuruesit të çdo mirësie, t'ju jenë gjithënjë të pasura, ndërsa, hiri dhe
mëshira e tij e pakufishme qofshin përherë bashkë me ju të gjithë.
Në vitin Shpëtimtar 1992, më 16 të muajit korrik.
+ Patriku i Kostandinopojës Bartholomeu471
Pas dekretimit të Kryeepiskopit Anastas nga Tërëshenjtëria e Tij, Patriku
Ekumenik Bartholomeu, mbetej që të bëhej fronëzimi472 më dy gusht 1992.

FRONËZIMI I
KRYEEPISKOPIT ANASTAS
Ceremonia e fronëzimit të Fortlumturisë së Tij, Kryeepiskopit të Tiranës,
Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë Prof. dr. Anastasit, u celebrua në kishën katedrale të
"Ungjillëzimit" në Tiranë më 2 gusht 1992, në bazë të marrëveshjes së arritur midis
përfaqësisë së Patriarkanës Ekumenike dhe Presidentit të Republikës Z. Sali Berisha.
(Fig.10) (Fig.11) Fronëzimi i eksarkut në Kryeepiskop u krye nga Mitropoliti i Pergjit
Evangjelos dhe Mitropoliti i Filadelfias Melitoni në katedralen e "Ungjillëzimit" në
Tiranë, në prani të qindra besimtarëve që kishin mbushur kishën, të mjaft klerikëve
dhe episkopëve të ftuar nga vende të tjera. Ceremonia e fronëzimit u zhvillua në mes
të një entuziazmi të papërshkrueshëm të të pranishmëve. Në emër të bashkësisë
ortodokse përshëndeti teologu Dhimitër Beduli, i cili ndër të tjera tha: "Caktimi juaj
nga Patriarkana Ekumenike si eksark patriarkal në Shqipëri qe një ndihmë shumë e
madhe vendimtare, siç e provoi koha për zgjidhjen e çështjes së ringritjes dhe të
471

-Patriarkana Ekumenike zgjedh me vota unanime Imzot Anastasin Kryeepiskop të Tiranë dhe të
gjithë Shqipërisë, Ngjallja, tetor 1992, faqe 3; Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη
Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 197-198; Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit
dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë
2013, faqe 107-111.
472
-Kryepeshkopi Anastas, si u fronëzua në Tiranë, Telegraf, 4 gusht 2007, faqe 10.
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riorganizimit të Kishës sonë Ortodokse Autoqefale. Gjendja e vështirë e kishës sonë
nuk ju dekurajoi. Duke bërë shenjën e Kryqit, shenjën e çdo fitoreje e me lutjen "O
Zot, o Zot shtjer sytë nga qielli e shiko dhe vizito e rregullo këtë vreshtë që e ka
mbjellur dora jote e djathtë", ju filluat misionin për riorganizimin e kishës
shqiptare...".
Si dëshmitar okular i ceremonisë së fronëzimit të 2 gushtit 1992, që u zhvillua
në kishën katedrale të "Ungjillëzimit" në Tiranë dhe si njohës i historisë kishtare e
kanoneve të kishës deklaroj me bindje të plotë se ceremonia e fronëzimit u krye sipas
tipikosë, që përdoret në Kishën Ortodokse. Fronëzimi bëhet brenda kohëzgjatjes së
Liturgjisë Hyjnore (pas Himnit Trishenjtor). Pika kulmore e ceremonisë ishte kur dy
mitropolitët e patriarkanës i dorëzuan eksarkut Anastas shkopin baritor, si simbol të
autoritetit mbi grigjën e tij. Për ta bërë më të qartë këtë moment kulmor të ceremonisë
po e konkretizoj me një fragment nga Uratorja. "......pastaj të gjithë klerikët e shpien
Peshkopin e ri në fronin peshkopal përpara Derës së Bukur, dhe atje Peshkopi i parë
i dorëzon shkopin baritor duke thënë: -Merre këtë shkop baritor, që ta ruash grigjën,
të cilën ta ka besuar Krishti; dhe bëhu mbështetje dhe përkrahje për ata, që janë të
bindur; dhe tregoju udhën të pabindurve dhe të arratisurve me butësi dhe me
ëmbëlsi". Zgjedhja e Imzot Anastasit si Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë u pasua nga thirrjet tri herë "Aksios" (i denjë) nga të pranishmit. "Aksios"
(i denjë) është një urim për të sapofronëzuarin meqë është denjësuar nga Perëndia dhe
duhet të jetojë i denjë. Element bazë i ceremonisë së fronëzimit është leximi i
praktikës së Sinodit që ka zgjedhur kandidatin. Në vijim protoprezviter Ilia Ketri
lexoi dekretin patriarkal, me anën e të cilit Mitropoliti i Andrusës, Anastasi u shpall
Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Më pas përshëndeti
Fortlumturia e Tij, Anastasi, i cili u përkthye nga bashkëpunëtori i tij i ngushtë
Vangjel Dule. Çdo veprim, që u krye më 2 gusht të vitit 1992, në kishën katedrale të
"Ungjillëzimit" në Tiranë, u bë sipas tipikosë së fronëzimit që përdoret në Kishën
Ortodokse dhe përmes një entuzjazmi të besimtarëve dhe klerikëve të pranishëm.
Fronëzimin e Fortlumturisë së Tij, Prof. dr. Anastasit e njohën menjëherë të gjitha
Kishat Ortodokse Autoqefale dhe e shkruajtën emrin e tij në Diptikë.
Këtë ceremoni u mundua që ta prishte një grup i vogël njerëzish, të cilët duke
mos e pasur idenë e kanoneve kishtare ortodokse thirrën Jo, Jo, Jo. Ata mbërritën në
kishën katedralen të "Ungjillëzimit" në përfundim të ceremonisë së fronëzimit dhe
filluan të këndonin këngë patriotike: "Për mëmëdhenë", "Se mjaft në robëri, o e mjera
Shqipëri, o djem rrëmbeni armët, ja vdekje, ja liri", "Papa Kristo Negovani", "Fan
Noli" etj473, gjë e pazakontë për një ceremoni fetare.
Pasi përfundoi ceremonia e fronëzimit në kishën katedralen të "Ungjillëzimit",
pjesmarrësit shkuan tek Hotel Tirana International ku u shtrua një drekë, gjatë së cilës
nuk u zhvillua ndonjë ceremoni fetare. Dreka filloi me bekimin e produkteve
ushqimore, që iu ofruan pjesmarrësve dhe në vijim pati vetëm dolli dhe urime për
Kryeepiskopin e sapozgjedhur. Jam i bindur se asnjë nga kundërshtarët e fronëzimit
473

-Gilmana Bushati, Zgjedhja e Janullatos, bërryla, përplasje dhe këngë shqiptare, Gazeta Shqiptare,
24 nëntor 2010, faqe 22.
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nuk ka qenë i pranishëm në drekën, që u shtrua në Hotel Tirana International në
mesditën e 2 gushtit të vitit 1992, sepse siç thotë populli "kush shkon pa u ftuar e gjen
të pa shtruar"474.

FUSHATA DENIGRUESE
Në lajmet e Televizionit Shtetëror, duke marrë shkas nga incidenti në Kishën
e "Ungjillëzimit" me kronikën e gazetarit të emisioneve fetare Ferdinand Samarxhi, u
deklarua se fronëzimi nuk ishte i vlefshëm, gjë e cila shënoi fillimin e një fushate
denigruese kundër Kryeepiskopit të porsazgjedhur dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Më
4 gusht 1992, gazetari Petro Dhimitri botoi artikullin "Gabim historik i Kishës
Ortodokse Shqiptare" tek "Rilindja Demokratike". Gjithashtu po më 4 gusht 1992 tek
"Zëri i Popullit" u botua artikulli "Qëndrim patriotik i besimtarëve ortodoksë
shqiptarë, Hirësia Anastasi nuk fronëzohet Kryepiskop i Shqipërisë".
Sipas Statutit të Kishës Ortodokse të vitit 1929, Kryeepiskopi dhe episkopët
duhet të jenë prej gjaku dhe gjuhe shqiptarë e të kenë shtetësinë shqiptare dhe
aprovimin e mbretit. Ky statut në vitin 1950 kur besimet fetare bënin një jetë normale
u zëvendësua me një tjetër të aprovuar nga Kongresi III i K.O.A.Sh-it dhe i miratuar
me dekretin Nr. 1065 të datës 4 maj 1950. Statuti i ri, ndryshe nga ai i vitit 1929,
parashtron si kusht për Kryeepiskopin vetëm shtetësinë shqiptare. Në këtë kontekst
duhet theksuar se me dekretin Nr. 4337 të dtatës 13 nëntor 1967 janë shfuqizuar të
gjitha statutet e komuniteteve fetare. Shteti në kohën që u krye fronëzimi nuk kishte
ende Kushtetutë, por edhe dispozitat kryesore kushtetuese të miratuara nga parlamenti
pluralist nuk e trajtonin këtë çështje475.
Në seancën parlamentare të 4 gushtit 1992, deputeti Perikli Teta, në emër të
28 deputetëve të PD lexoi një protestë kundër zgjedhjes së Janullatosit në krye të
Kishës Ortodokse. Kësaj proteste iu bashkuan edhe 22 deputetët e PS. Gjithashtu
Perikli Teta i sugjeroi Kuvendit ekstradimin e Kryeepiskopit nga Shqipëria. Në
diasporën shqiptare të Amerikës, kancelari i kryekishës së Shën Gjergjit në Boston
atë Artur Liolin bëri disa deklarata publike, duke u radhitur me kundërshtarët e
fronëzimit. Më 19 gusht 1992 mbërriti në Shqipëri një delegacion i shqiptarëve të
Bostonit, i cili kryesohej nga atë Artur Liolini. Në përbërje të delegacionit qenë
Antoni Athanas, Sejfi Protopapa, atë Thoma Sotir dhe atë Mihal Sotir. Delegacioni
zhvilloi bisedime me kryetarin e Kuvendit z. Pjetër Arbnori. Në takim atë Artur
Liolin theksoi: "Kisha dhe çdo institucion duhet bërë mbi baza ligjore dhe jo me
fshehtësi, me kujdes dhe jo me shpejtësi. Prandaj ne kemi ardhur të mbrojmë
themelet, statutin, traditat dhe pavarësinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë"476.
474

-Andrea Llukani, Kristo Frashërin e kanë gënjyer, Tirana Observer, 21 nëntor 2010, faqe 14-15.
-Teodor Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Rilindja Demokratike, 16
shtator 1992, faqe 4; Teodor Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Tirana
Observer, 19 tetor 2010, faqe 17.
476
-Rezarta Delisula, Deputetët e PD dhe 22 nga PS, kundra peshkopit, Gazeta Shqiptare, 27 dhjetor
2010, faqe 14-15.
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Më 2 shtator 1992, Kisha Ortodokse Shqiptare e Amerikës, me anën e një
deklarate për shtyp u shpreh kundër fronëzimit të Janullatosit. Gjithashtu në shtator
1992 në sallën e konferencave të Muzeut Historik Kombëtar u mbajt simpoziumi "70
vjet Kishë Autoqefale Shqiptare" ku 12 referuesit theksuan se autoqefalia e kishës u
arrit në saje të qëndresës atdhetare të patriotëve shqiptarë ndaj Patriarkanës
Ekumenike. Simpoziumin e hapi drejtori i Instirutit të Historisë Kristaq Prifti, i cili
lexoi mesazhin e presidentit të Republikës zotit Sali Berisha, drejtuar besimtarëve
shqiptarë. Në vijim folën Kaliopi Naska, Stefanaq Pollo, Koço Bihiku, Valentina
Duka, Muin Çami, Aurela Anastasi, Fatmira Rama, Viron Koka, Petrit Bidoshi,
Dhimitër Dishnica dhe Alqi Jani477.
Në dhjetor 1994 atë Artur Liolini erdhi përsëri në Shqipëri. Në krye të një
përfaqësie të diasporës atë Arturi zhvilloi bisedime me kreun e Kishës Ortodokse në
Katedralen e "Ungjillëzimit" në Tiranë. Kryeepiskopi Anastas ua bëri të qartë se
përveç se ishte me kombësi greke nuk ekzistonte asnjë argument tjetër, që mund ta
bënte atë të padenjë për postin që kishte. Kryeepiskopi iu drejtua atë Arturit: -Pra ju
nuk më doni vetëm se jam grek. Atëherë unë po jap dorëheqjen. Urdhëro e merre ti që
je shqiptar drejtimin e kishës. E përgjigja e Liolinit ishte: -Jo, unë do të kthehem
pranë familjes sime në Boston. Kështu përfunduan bisedimet midis dy përfaqësive në
Tiranë. Por Liolini nuk u mjaftua vetëm me kaq. Thirri në Hotel "Dajti" teologun 80vjeçar Dhimitër Beduli e i tha: -Përse nuk e ndan gruan dhe të marrësh drejtimin e
kishës? Por përgjigja e Bedulit ishte: -Përse nuk e bëni ju këtë gjë, meqë jeni edhe më
i ri, njëkohësisht edhe klerik? Në ikje e sipër delegacioni i diasporës dhuroi për
rimëkëmbjen e K.O.A.Sh-it një sasi dollarësh478.

VAZHDIMI I DIALOGUT
Në korrik të vitit 1996 marrëdhëniet midis K.O.A.Sh-it dhe Patriarkanës
Ekumenike mbetën të ngrira, për shkak se pa ndonjë marrëveshje dhe me miratimin e
palës shqiptare u kryen në Kostandinopojë dorëzimet e Mitropolitëve, të cilët ishin
zgjedhur që në vitin 1992. Ditën e premte më 26 korrik 1996 në Kishën e “Shën
Parashqevisë” të Kalqedonisë, në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Gjirokastrës
Aleksandër Kalpaqidhi. Të shtunën më 27 korrik 1996 në kishën e “Shën
Pandelejmonit”, në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Beratit Ignat Triantit.
Ndërsa ditën e diel më 28 korrik 1996 në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” u bë
dorëzimi i Mitropolitit të Korçës Kristodhulos Mustakas. Të tre dorëzimet u bënë në
prani të Patrikut Ekumenik Bartolomeut479.
Kryeepiskopi Anastas ishte i ftuar në Kostandinopojë, ku do të dorëzoheshin
mitropolitët, por ai nuk shkoi sepse autoritetet shqiptare e kundërshtuan në formë të
prerë hyrjen e tyre në Shqipëri. Në lidhje me mosshkuarjen në dorëzimin e
477

-70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993.
-Teodor Papapavli, Letër e hapur atë Artur Liolinit, Ngjallja, tetor 1994, faqe 5, 6.
479
-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ.
255.
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mitropolitëve në Fanar, Kryeepiskopi Anastas ka deklaruar: "Për mua do të ishte
bekim nëse pranë do të kisha, për të marrë pjesë në veprën e mundimshme të
ringritjes nga gërmadhat të Kishës së Shqipërisë, jo vetëm tre, por shumë më tepër
Mitropolitë dhe klerikë të tjerë. Por, ngjarjet duhen kuptuar siç janë dhe të trajtohen
seriozisht. Në Shqipëri tashmë janë forcuar frika dhe shqetësimet se grekët tentojnë të
depërtojnë e të realizojnë planet e tyre etnike nëpërmjet Kishës Ortodokse Autoqefale
të Shqipërisë. Sigurisht, këto pikpamje janë të padrejta e jashtë realitetit; megjithatë
janë deklaruar qartë…Është i njohur reagimi i prerë i Presidentit të Republikës së
Shqipërisë z. Sali Berisha pas zgjedhjes së Kryeepiskopit dhe Mitropolitëve. Gjatë
takimit të tij me Delegacionin e Patriarkanës, kishte theksuar qartë se Qeveria
Shqiptare nuk ka për të pranuar asnjë episkop tjetër grek. Është bërë kundërpropozimi
që të kërkoheshin mitropolitë të ndonjë shtetësie tjetër. Nëse Patriarkana Ekumenike,
pa u marrë vesh fare me autoritetet shqiptare, do të ndërmarrë realizimin e vendimit
në fjalë, rezistenca do të jetë shumë më tepër negative. Shqipëria është një vend i
pavarur, ka ligjet e saj dhe qeveri sovrane. Dëshirojmë të kujtojmë se edhe ne nuk do
ta kishim pranuar zgjedhjen tonë dhe nuk do kishim dhënë Mesazhin e Madh më 12
korrik 1992, nëse nuk do të kishte ekzistuar më parë miratimi i Presidentit të
Republikës së Shqipërisë. Ne besojmë se veprimi më i përshtatshëm është vazhdimi i
dialogut me autoritetet shqiptare dhe jo një befasim i ri"480.
Kryeepiskopi Anastas i kërkoi Patrikut Ekumenik që të vinte në Shqipëri një
përfaqësi hierarkësh të Sinodit për ta diskutuar këtë problem kaq të mprehtë me
autoritetet vendase dhe me popullin ortodoks. Lidhur me dorëzimin e tre
mitropolitëve me kombësi greke, përfaqësuesi i qeverisë shqiptare për problemet
fetare Bardhyl Fico, më datën 2 gusht 1996, i dorëzoi Kryeepiskopit Anastas një
shkresë, me anën e së cilës kundërshtohej prerë dorëzimi i tre mitropolitëve me
kombësi greke481.
Kryeepiskopi, për t'u larguar nga streset, ditën e diel më 28 korrik 1996, kishte
vendosur që të bënim një vizitë në qytetin me tradita të Korçës, ku entuziazmi i
besimtarëve ishte i madh. Kryeepiskopi Anastas pati disa takime me klerikët e
dioqezës, me të rinjtë dhe me intelektualët ortodoksë. Këta të fundit i kërkuan
Kryeepiskopit që të kishin sa më parë një mitropolit për qytetin e tyre. Nga
diskutimet e shumta intelektualët qenë të ndarë në dy grupime. Në njërin bënin pjesë
ata që kërkonin të vinte Mitropoliti Kristodhulos Mustaka, i cili po fronëzohej atë ditë
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-Duhet vazhdimi i dialogut, Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2.
-Në shkresë ku thuhej: "Hirësi, Megjithë respektin për personin Tuaj, rrethanat na detyrojnë t'ju
njoftojmë qëndrimin tonë për emërimin nga Patriarkana e Stambollit të tre mitropolitëve grekë në
Shqipëri. Njoftimin e morëm nga shtypi. Na çuditi fakti se si Patriarkana, pa një bisedim paraprak me
përfaqësues të Qeverisë Shqiptare, merr vendim që i gjithë Sinodi në Shqipëri të përbëhet nga qytetarë
grekë. Kjo jo vetëm që tejkalon çdo etikë të marrëdhënieve ndërmjet palëve, por njëkohësisht prek
ndërgjegjen kombëtare të popullit tonë, përfshirë edhe ortodoksët shqiptarë. Ju lutem, Hirësi, t'i bëni
prezent Patriarkanës qëndrimin tonë të prerë për të mos lejuar më asnjë klerik të huaj të drejtojë punët e
fesë në Shqipëri. Ky qëndrim s'ka të bëjë aspak me miqësinë e popullit tonë me popullin grek. Hirësi,
pranoni ndjenjën e konsideratën tonë më të lartë për Shkëlqesinë tuaj". Duhet vazhdimi i dialogut,
Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2.
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në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” në Fanar, ndërsa grupimin tjetër e përbënin
patriotët shqiptarë, të cilët i kërkuan Kryeepiskopit një mitropolit shqiptar.
Më datën 3 shtator 1996 u mblodh Këshilli i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë ku të gjithë përkrahën Kryeepiskopin Anastas në pikëpamjet
që i kishte parashtruar Patriarkanës Ekumenike. Pas trazirave të vitit 1997 Mitropoliti
i Korçës Kristodhuli në krye të një karvani me ndihma mundi të kalonte Kapshticën
dhe të vendosej në Korçë. Ndërkohë qeveria shqiptare e shpalli si "Person të
Padëshirueshëm" dhe u pengua qëndrimi i tij.
Më 8 tetor 1997 erdhi në Shqipëri një delegacion i Patriarkanës Ekumenike
me qëllim që të bisedonte me Qeverinë Shqiptare për zgjidhjen përfundimtare të
Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në përbërje të
delegacionit qenë, Mitropoliti i Pergjit, Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni
dhe protoprezviteri Ilia Ketri, të cilët zhvilluan bisedime me Ministrin e Shtetit Z.
Kastriot Islami. Ky i fundit ishte ngarkuar nga Qeveria Shqiptare për të zhvilluar
negociatat me delegacionin e Patriarkanës Ekumenike për çështjen e Sinodit të
Shenjtë. Në takim Z. Kastriot Islami deklaroi: “Vendimi i njëzëshëm i Qeverisë
Shqiptare dhe i Presidencës është që të mos pranohen në Shqipëri tre Mitropolitët
grekë”. Ndër të tjera ai sqaroi se ky qëndrim përputhet me traditën historike të Shtetit
Shqiptar, ku ngulmohet që Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë të drejtohet nga
qytetarë shqiptarë, sipas statutit të kësaj kishe. Në takim u vendos që të vazhdohet
dialogu midis Patriarkanës Ekumenike, Kishës Shqiptare dhe Qeverisë së Shqipërisë
për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme482.

FORMIMI I SINODIT TË SHENJTË
Pas bisedimeve të gjata ndërmjet përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike, të
Kishës së Shqipërisë dhe autoriteteve shqiptare, u formua Sinodi i Shenjtë i Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Më 18 korrik 1998, u bë në qytetin e Beratit
fronëzimi i Hirësisë së Tij, Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Ignatit, i cili
rrjedh nga një familje arvanitase dhe flet gjuhën shqipe, nga Fortlumturia e Tij
Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi dhe nga
përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike, Eminenca e Tij, Mitropoliti i Pergjit,
Evangjelos dhe Eminenca e Tij, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni. Po atë mbasdite,
Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi Anastas dhe Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit
Ignati, duke përbërë bërthamën e parë të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë, së bashku me dy Mitropolitët e lartpërmendur, përfaqësues
të Patriarkanës Ekumenike, të cilët në vitin 1992 morën pjesë në negociatat me
autoritetet shqiptare, mbajtën në Tiranë Sinodin e Shenjtë. Gjatë kësaj mbledhjeje
historike u shqyrtuan çështje të ngutshme të Kishës së Shqipërisë, u pranuan
dorëheqjet e Mitropolitit të Gjirokastrës, Aleksandrit, dhe të Hirësisë së Tij, ish482

-Do të vazhdojë dialogu, Ngjallja, tetor 1997, faqe 1; Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη
Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 290.
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Mitropolitit të Korçës, Kristodhulit, (të cilët nuk u pranuan në mënyrë të prerë nga
autoritetet shqiptare për shkak të kombësisë), dhe më pas u zgjodhën dy hierarkë
shqiptarë. Mitropolit i Korçës u zgjodh arkimandriti Joan Pelushi dhe Episkop i
Apollonisë u zgjodh ikonom Kozma Qirjo. Të hënën, më 20 korrik 1998, në Kishën
Katedrale “Ugjillëzimi i Hyjëlindëses” në Tiranë, nën drejtimin e Kryeepiskopit
Anastas, me pjesëmarrjen e një numri të madh besimtarësh, u bë hirotonisja e
Mitropolitit të Korçës dhe të enjten, më 23 korrik 1998, u bë hirotonisja e Episkopit të
Apolonisë. Pas zhvillimeve të mësipërme, Sinodin e Shenjtë483 të Kishës Ortodokse të
Shqipërisë, (Fig.12) në vitin 1998 e përbënin: Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i
Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi, Kryetar; Hirësia e Tij
Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Ignati, Hirësia e Tij Mitropoliti i Korçës,
Joani, dhe Hirësia e Tij Episkop i Apollonisë, Kozmai, anëtar. Kryesekretar i Sinodit
të Shenjtë u zgjodh protopresviteri Jani Trebicka484.

SINODI I SHENJTË
U PLOTËSUA ME EPISKOPË TË RINJ
Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë, të datës 11 nëntor 2006, u vendos që të ngrihen në gradën episkopale tre
arkimandritë të Kishës sonë: 1-Arkimandrit Dhimitër Sinaiti, u caktua Mitropolit i
Gjirokastrës. Dorëzimi i tij u bë në datën 16 nëntor 2006 në kishën katedrale të
“Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati dhe Hirësi Joani,
ndërsa ceremonia e Fronëzimit u krye më 26.11.2006, në kishën e Kryeengjëjve në
483

-U formua Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, gusht 1998,
faqe 1,12; Anastasi, Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 25.
484
-Jani Trebicka (1952- ) ka lindur në Korçë më 30 shtator 1952 dhe rrjedh nga një familje thellësisht
besimtare, prej së cilës u edukua që në vogëli me frikë Perëndie. Mbyllja e kishave e gjeti në moshën
15-vjeçare, por në rrethin e tij festat fetare vazhdonin të kremtoheshin rregullisht. I formuar me këtë
traditë së bashku me shokë dhe miq ai shkonte për pelegrinazh në vende të shenjta si në Shën
Konstandin e Bradvicë, Shën Marenë e Dishnicë, ku i luteshin Zotit. Duke punuar si fonditor ai
derdhte kryqe dhe ua shpërndante të afërmve ose i linte nëpër kishat e shkatërruara që t'i merrnin
besimtarët ortodoksë, që i frekuentonin fshehurazi. Në kremtimin për herë të parë të Ujit të Bekuar më
6 janar 1991 në vendin ku më parë ndodhej Kisha e Shën Triadhës, Jani Trebicka ishte ndër
organizatorët. Më pas u zgjodh llogaritar i kishës, por dëshira e tij ishte të bëhej prift. Kështu me
ardhjen në Shqipëri të Fortlumturisë së Tij Kryeepiskopit Anastas si Eksark i Patriarkanës Ekumenike
ishte dhjaku i parë që u hirotonis nga dora e tij më 28 korrik 1991 përjashta te shkallët e Mitropolisë.
Ndërsa më 24 nëntor 1991 u dorëzua prift. Përkushtimi ndaj detyrës së shenjtë, aftësia e shpresëtaria e
tij bënë që në shkurt të vitit 1993 ai të zgjidhet nga Këshilli i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë, Epitrop i Përgjithshëm Arkiheratik i Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë. Gjithashtu me formimin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë,
Protopresviter Jani Trebicka u zgjodh Kryesekretar i Përgjithshëm. Të ardhmen e Kishës sonë
Orthodhokse Autoqefale e shoh me optimizëm, Ngjallja, qershor 1994, faqe 9; Andrea Llukani,
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 130; Andrea Llukani, Krishterimi në
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 259.
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Gjirokastër. 2-Arkimandrit Nikolla Hyka, i cili mori titullin Episkop i Apolonisë.
Shërbesa e dorëzimit në gradën episkopale u krye më 19 nëntor 2006, në kishën
katedrale të “Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati,
Hirësi Joani dhe Hirësi Dhimitri. 3-Arkimandrit Andon Merdani, i cili mori titullin
Episkop i Krujës. Hirësi Andoni u dorëzua episkop më 21 nëntor 2006 në kishën
katedrale të “Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati,
Hirësi Joani, Hirësi Dhimitri dhe Hirësi Nikolla. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë në vitin 2006 përbëhej nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar;
Mitropoliti i Beratit Ignati, Mitropoliti i Korçës Joani, Mitropoliti i Gjirokastrës
Dhimitri, Episkopi i Apolonisë Nikolla, Episkopi i Krujës Andoni; Kryesekretar i
Përgjithshëm u zgjodh protopresviteri Jani Trebicka485. (Fig.13)
Pas propozimit të Këshillit Kleriko-Laik, në mbledhjen e 19 janarit të vitit
2012, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, zgjodhi dy
episkopë të rinj. Sinodi i Shenjtë vendosi me vota unanime për të zgjedhur si Episkop
të Episkopatës të Amantias, arkimandritin Nathanail dhe si Episkop të Episkopatës të
Bylisit, arkimandritin Asti. Me këto dy dorëzime Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse
Autoqefale të Shqipërisë përbëhet nga tetë anëtarë. Episkopët e rinj do të mbulojnë
sektorë të caktuar të jetës kishtare, Hirësi Nathanaili “Mbikqyrjen e pasurisë së
Manastireve”, ndërsa Hirësi Asti “Diakoninë Apostolike”. Në datën 21 janar 2012 u
celebrua shërbesa e dorëzimit në episkop e arkimandrit Nathanailit, ndërsa në datën
22 janar 2012, u krye shërbesa e dorëzimit në episkop e arkimandrit Astit. Hirotonitë
u celebruan në kishën e “Ungjillëzimit”, në Tiranë. Dorëzimet u kryen nga
Kryeepiskopi Anastas, me pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të Sinodit të Shenjtë486.
Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë prej vitit 2012 përbëhet
nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; Mitropoliti i Beratit Ignati, Mitropoliti i Korçës
Joani, Mitropoliti i Gjirokastrës Dhimitri, Episkopi i Apolonisë Nikolla, Episkopi i
Krujës Andoni, Episkopi i Amantias Nathanaili dhe Episkopi i Bylisit Asti.
Kryesekretar i Përgjithshëm u zgjodh protopresviteri Jani Trebicka. (Fig.14)

ASAMBLEJA KLERIKO-LAIKE
SHËN VLASH, 2006
Asambleja Kleriko-laike u mbajt më 3-4 nëntor të vitit 2006 në Shën Vlash të
Durrësit, (Fig.15) e cila pasi shqyrtoi nen për nen pranoi unanimisht Statutin e Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në Asamble morrën pjesë 259 delegatë, të cilët
firmosën Statutin e ri të përshtatur sipas nevojave të kohës. Asambleja Kleriko-laike
mblidhet detyrimisht çdo dy vjet, por edhe në raste të jashtëzakonshme kur e lyp
485

-Plotësohet Sinodi i Shenjtë, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 8.
-Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12;
Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 26; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 258-259.
486
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nevoja. Në të marrin pjesë anëtarët e Sinodit të Shenjtë, anëtarët e këshillit Klerikolaik, dy përfaqësues nga çdo manastir i shenjtë dhe njëzet klerikë dhe njëzet e katër
laikë, me përfaqësim të përshtatshëm, burra, gra dhe të rinj, nga Kryeepiskopata dhe
Mitropolitë. Asambleja Kleriko-laike studion problemet kishtare dhe shoqërore
aktuale dhe i propozon Sinodit të Shenjtë dhe Këshillit Kishtar Kleriko-laik masa për
kryerjen e veprës kishtare dhe të “dëshmisë” ortodokse në përgjithësi në botën e
sotme. Çështjet dogmatike dhe kanonike janë kompetencë ekskluzive e Sinodit të
Shenjtë. Punimet e Asamblesë Kleriko-laike u drejtuan nga Kryeepiskopi Anastas dhe
anëtarët e Sinodit të Shenjtë. Ky Statut u pranua njëzëri nga Asambleja Kleriko-laike
e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, që u thirr për këtë qëllim, më
04.11.2006 dhe u dekretua me 6 nëntor të vitit 2006 në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë
të K.O.A.Sh-it487.
Neni 70 i Statutit thekson: “Ky Statut suprimon dhe zëvendëson ata të
mëparshmit. Mund të modifikohet me vendim të përbashkët të Sinodit të Shenjtë, të
këshillit Kishtar Kleriko-laik dhe të Asamblesë Kleriko-laike, me shumicë absolute të
anëtarëve të tyre. Nenet 1-6 të këtij Statuti nuk mund të ndryshohen apo të
suprimohen”.

NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES NDËRMJET
SHTETIT DHE KOMUNITETEVE FETARE
Më 24 tetor të vitit 2008 u nënshkrua marrëveshja "Mbi rregullimin e
marrëdhënieve të ndërsjellta" ndërmjet qeverisë shqiptare dhe komuniteteve fetare, e
cila përbën një detyrim të domosdoshëm kushtetues. Nënshkrimi i kësaj
marrëveshjeje u rikthen komuniteteve fetare tradicionale statusin që kanë pasur në
vitin 1967. Marrëveshja u nënshkrua nga ministri i Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe
Sporteve, Prof. Ylli Pango, nga Kryetari i Komunitetit Mysliman Shqiptar, Haxhi
Selim Muça, nga Kryeepiskopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë,
Fortlumturia e Tij, Anastasi dhe nga Kryegjyshi Botëror, Baba Reshat Bardhi. Kisha
Katolike Shqiptare e ka nënshkruar më parë këtë marrëveshje. Marrëveshja "Mbi
rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta" ndërmjet qeverisë shqiptare dhe
komuniteteve fetare bazohet në nenin 10 të Kushtetutës488.
487

-U mblodh Asambleja Kleriko-laike e kishës, Ngjallja, Nëntor 2006, faqe 1, 12; Anastasi,
Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 29-30; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon
Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 260.
488

-Në të thuhet: “Në Republikën e Shqipërisë nuk ka fe zyrtare. Shteti është asnjëanës në çështjet
besimit dhe të ndërgjegjes dhe garanton lirinë e shprehjes së tyre në jetën publike. Shteti njeh barazinë
e bashkësive fetare. Shsteti dhe bashkësitëfetare respektojnë në mënyrë të ndërsjelltë pavarësinë e
njeri-tjetrit dhe bashkëpunojnë në të mirë të secilit dhe të të gjithëve. Marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe
bashkësive fetare rregullohen mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura ndërmjet përfaqësuesve të tyre dhe
Këshillit të Ministrave. Këto marrëveshje ratifikohen në Kuvend. Bashkësitë fetare janë persona
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Nënshkrimi i marrëveshjes do të pasohet nga hartimi i një ligji për financimin
e komuniteteve fetare nga shteti, duke u bazuar në përvojën europiane. Gjithashtu kjo
marrëveshje u siguron lehtësi fiskale komuniteteve fetare, duke i përjashtuar nga
taksat. Në projektligjin për fenë do të përfshihen edhe bashkësitë e tjera fetare që
kanë lulëzuar kohët e fundit në vendin tonë. Nënshkrimi i marrëveshjes e detyron
qeverinë të bëjë ligjin e financimit të komuniteteve fetare tradicionale, me qëllim që
ato të kryejnë lirshëm dhe pa pengesa veprimtarinë e tyre. Kryeministri ngarkoi
Kryetarin e Komitetit Shtetëror të Kulteve av. Rasim Hasanajn që të krijojë grupin e
punës për të hartuar ligjin "Për Financimin e Komuniteteve Fetare nga Shteti" në
mënyrë që këto të fundit të kenë të gjitha mundësitë për të ushtruar veprimtarinë e
tyre489.
Realizimi i marrëveshjes ndërmjet shtetit dhe komuniteteve fetare tradicionale
në vendin tonë shënon hartimin e një pakete ligjesh për të plotësuar vakuumin që
ekziston në lidhje me burimet e financimit të këtyre komuniteteve. Dihet se
komunitetet fetare financohen kryesisht nga donacione të huaja, të cilat kushtëzojnë
lirinë fetare në vend. Nënshkrimi i marrëveshjes hap dritën jeshile për hartimin e
paketës ligjore të financimit të komuniteteve fetare nga dhe forcon pavarësinë e tyre
financiare si dhe sigurinë kombëtare490.
Më 22 janar të vitit 2009 marrëveshja u dekretua nga Presidenti Bamir Topi
dhe u ligjërua pas botimit në Fletoren Zyrtare Nr. 7, dt. 04.02.2009, faqe 138-146. Pas
botimit në Fletoren Zyrtare marrëveshja u bë ligj shteti Nr. 10057, datë 22.01.2009
dhe në vijim Gjykata e Rrethi Gjyqësor, Tiranë më 20 mars 2009 e njohu ligjërisht
Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë si person juridik491.

juridikë. Ato kanë pavarësi në administrimin e pasurive të tyre sipas parimeve, regullave dhe kanoneve
të tyre, për sa nuk cënohen interesat e të tjerëve”. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
489
-Nënshkruhet marrëveshja për kthimin e pronave të komuniteteve fetare, Standard, 25 tetor 2008,
faqe 4.
490
-Xhavit Shala, Komunitetet fetare dhe siguria kombëtare, Shqip, 10 nëntor 2008, faqe 7,8.
491
-Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 32; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 287.
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KREU I TETË
KISHAT DHE MANASTIRET QË JANË NË JURIDIKSIONIN E
MITROPOLISË SË TIRANËS DHE DURRËSIT
Mitropolia e Tiranës dhe e Durrësit aktualisht ka këto zëvendësi mitropolitane
vendore: Tirana, Durrësi, Shkodra, Kavaja dhe Elbasani. Kishat e kësaj mitropolie
sipas qyteteve janë:
Në Tiranë: Katedralja "Ngjallja e Krishtit", kisha e "Shën Prokopit", kisha e
"Ungjillëzimit të Hyjlindëses", kisha e "Gjithë Shenjtorëve" në Kombinat, kisha e
"Metamorfozës" pranë Qendrës Thavor.
Në Durrës: Katedralja "Apostull Pavli dhe Shën Asti", kisha e "Shën Gjergjit",
kisha e varrezave, manastiri i "Shën Vlashit", kisha “Apostull Petro dhe Pavli”, në
Rrushkull.
Në Kavajë: Kisha e “Shën Nikollës”, kisha e “Shën Nikollës” në Rreth-Greth.
Në Peqin: Kisha e "Apostull Petros dhe Pavlit".
Në Elbasan: Kisha e "Shën Nikollës", kisha e "Shën Thanasit", kisha e "Shën
Marisë", kisha dhe konakët e manastirit të "Shën Joan Vladimirit", kisha e "Shën
Dhimitrit" në Fikas, kisha e "Lindjes së Krishtit" në Cërrik, kisha e “Shën Dhimitrit”
në Shtërmen, kisha e “Analipsit” në Gjinar.
Në Librazhd: Kisha e "Tërëshenjtës Mari" në Përrenjas.
Në Gramsh: Kisha e "Metamorfozës së Shpëtimtarit" në Gramsh, kisha e
"Shën Nikollës" dhe "Shën Parashqevisë" në Grabovë.
Në Shkodër: Katedralja e "Lindjes së Krishtit", kisha e "Trinisë së Shenjtë" në
Vrakë.
Në Lezhë: Kisha e "Metamorfozës së Shpëtimtarit".
Në Bulqizë: Kisha e "Shën Parashqevisë" në Klenjë.
Kishat monument kulture
Kisha e "Shën Premtes" në Çetë të Kavajës, bazilika e "Shën Mëhillit"
në Arapaj të Durrësit, bazilika në "Kodrën e Tepes" në Elbasan, kisha e "Shën Joan
Vladimirit" në Elbasan, kisha e "Shën Kollit" në Shelcan, kisha e "Shën Premtes" në
Valësh, kisha e "Shën Mërisë" në lagjen Kala të Elbasanit, rrënojat e kishës së
"Ungjillizimit" në Mjekës.

KATEDRALJA
"NGJALLJA E KRISHTIT", TIRANË
Kompleksi i katedrales “Ngjallja e Krishtit”, është ndërtuar në qendër të
kryeqytetit, në një truall që u dha në kompensim të truallit të kishës së vjetër katedrale
të Tiranës, e cila u shkatërrua nga regjimi ateist më 1967. Ky truall është dhënë
gradualisht nga autoritetet shtetërore, pas këmbënguljeve të vazhdueshme të
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Kryeepiskopit Anastas. Kam qenë i pranishëm në shumë biseda të tilla me
personalitete të ndryshme të vendit. Kryeepiskopi ishte shumë i vendosur në kërkesën
e tij. Komunitetit ortodoks të Tiranës i duhej një kishë katedrale me parametra
bashkëkohorë. Në mbledhjen e Qeverisë, të datës 1 shkurt 2006, u mor vendimi për ti
dhuruar Kishës Ortodokse një sipërfaqe toke prej 460 metra katrorë, e cila ishte e
nevojshme për plotësimin e truallit492.
Punimet për ndërtimin e kompleksit të katedrales “Ngjallja e Krishtit” kanë
filluar në korrik të vitit 2004 dhe përfunduan më 24 qershor 2012, kur u zhvillua
ceremonia e përurimit. (Fig.1) (Fig.2) Koncepti arkitekturor i kishës “Ngjallja e
Krishtit” përmban kuptimin e kohës së përjetshme. Kisha mbulohet me kupolë, me
diametër të brendshëm 26 m dhe lartësi 23 metra, ndërsa katër masat mbështetëse
përfundojnë me mbulesa gjysmëcilindrike. Në ndarjet ndërmjet dritareve të kupolës
janë vendosur perimetrikisht 52 elementë dekorativë në reliev, ndërsa katër masat
mbështetëse dekorohen me basoreliev, me temë siglën dhe kallirin, si simbol i
sakrificës dhe pjellorisë. Fasada e kishës formohet nga një hark i madh, i cili të krijon
përshtypjen e mikpritjes dhe shiriti i ndritshëm i qelqtë, në ngjyrë të kaltër, të jep
përshtypjen e harkut të ylberit. Muri perëndimor është i veshur me mermer të bardhë
dhe në qendër të tij ndodhet hyrja kryesore. Mbi hyrjen kryesore është vendosur një
kryq i madh i bronztë, i qarkuar nga dy kallinj, simbol i dashurisë sakrifikuese dhe i
përkushtimit.
Ikonostasi i gdhendur në mermer të bardhë është realizuar nga skulptori Janis
Kirarinis, i ardhur nga Dino. Gdhendjet e tij janë simetrike si në panelet e brezit të
poshtëm ashtu dhe në brezat e tjerë zbukurues. Elementi kryesor i përdorur nga artisti
është kryqi që shoqërohet dhe disa elemente florealë. Me të njëjtin konceptim janë
gdhendur në mermer të bardhë dhe froni peshkopal brenda absidës dhe ai në sallën ku
rrinë besimtarët. Kupola përbrenda është me reliev të dekoruar me mozaik, në qendër
të të cilit mbizotëron “i Gjithëpushtetshmi”. Përqark të Gjithëpushtetshmit,
dymbëdhjetë rreze të krijojnë ndjesinë e rrezeve të Dritës Hyjnore, e cila nëpërmjet
dritareve përçohet në të gjithë qytetin. Në absidë, brenda e hierores gjendet skena “Të
gjithë kombet”. Sipër saj gjendet Platitera e tipit Oranta, e cila paraqitet me duart e
hapura ne pozicion lutjeje, por pa Emanuelin në kraharor. Në të dy anët e Platiterës
gjenden engjëjt. Nëpër katër harqet që mbajnë kupolën janë pikturuar katër
ungjillorët. Mozaikët janë realizuar nga mjeshtri Josif Droboniku. Llambadari
qendror është me fletë bronzi, duke krijuar nivele të njëpasnjëshme qirinjsh në formë
rrethore dhe gjysmërrethore. Po ashtu, 120 qirinj, të shpërndarë në mënyrë
perimetrike, plotësojnë ndriçimin e kishës. Kambaneria ka lartësi 46 metra u dhe
përbëhet nga katër llambadha pashke, të cilat simbolizojnë katër ungjillorët që
shpallin Ngjalljen. Në të janë vendosur 16 kambana, mbi të cilat një orë katërfaqëshe
tregon kohën493.

492
493

-Qeveria jep 460 metra katror tokë për Katedralen e Tiranës, Ngjallja, shkurt 2006, faqe 12.
-Kompleksi i Katedrales së re të Tiranës “Ngjallja e Krishtit”, Selia e Sinodit të Shenjtë dhe Qendra

Kulturore, Tiranë 2012, faqe 2-3.
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Pranë Katedrales “Ngjallja e Krishtit” gjendet një kishës të vogël, e cila i
kushtohet “Lindjes së Krishtit”. Kishëza është pikturuar në faqen lindore me piktura
murale nga ikonografi Kristo Papanikolau. Ky i fundit ka realizuar edhe ikonat e
vendosura mbi ikonostasin prej druri të gdhendur. Kishëza është në formën e kryqit
me mbulesa prej fletësh bakri. Në pjesën qëndrore të nefit para ikonostasit në
dysheme ndodhet një dritare rrethore e qelqtë, që shërben për ndriçimin e
pagëzimores poshtë saj.

KISHA E "UNGJILLËZIMIT"
TIRANË, VITI 1874
Kisha e vjetër. Në lidhje me datën e përurimit të kishës së Ungjillëzimit kemi
të dhëna të ndryshme. Dhimitër Beduli shkruan se kisha është përuruar më 1874494,
ndërsa Koço Miho pretendon më 1876495. Më i saktë është arsyetimi i Theofan
Popës, se kisha e Ungjillëzimit është përuruar më 1 shtator të vitit 1873. Ky fakt
vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet në faqen e murit lindor të kishës: +Ωκοδομήθη
ο ιερος ναος ου / τος επονοματι της Υπεραγ / ιας Θ(εοτό)κου του Ευαγγελισμου ων
τα / ονοματα μνησθειη ο Θεος εν / τη βασιλεια αυτου. Εν ετει 1873. “U ndërtua ky
tempull i hirshëm me emrin e së mbishenjtës Hyjlindëses së Ungjillëzimit, emrat e të
cilëve (ktitor e ndërtues) i kujtoftë perëndia, në mbretëri të tij, në vitin 1873”496.
Theofan Popa mbishkrimin e ilustron edhe me anën e një fotografie. Në atë
kohë në krye të Mitropolisë së Durrësit ka qenë Visarion Theohari nga Elbasani
(1867-1899), ose siç njihet ndryshe Visari Plak. Visarioni ka qenë njeri me kulturë
dhe me njohje në rrethet e Patriarkanës Ekumenike. Ai ka qenë anëtar i Sinodit të
Patriarkanës. Që në vajtjen e parë në mbjedhjen e sinodit mundi të siguronte beratin e
Sulltanit për ndërtimin e kishës. Shënjtërimi i kishës së Ungjillëzimit u krye nga
Mitropoliti i Durrësit Visarion Theohari497.
Kisha e Ungjillëzimit ka qenë bazilikë trinefëshe me përmasat 24x18 m.
Naosi ndahej në tri nefe nëpërmjet arkadave të cilat mbështeteshin në shtylla, duke
pasur në qendër një kube. Pjesa e altarit ndahej nga naosi me anën e një ikonostasi
prej druri. Ikonat e mëdha dhe ato të vogla janë pikturuar në vitin 1892 prej një
piktori anonim. Kjo datë gjendet mbi ikonën e vogël të Ngjalljes së Llazarit498. Ikonat
494

-Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit të Tiranës (1818-1922), botim i K.O.A.Sh-it,
Tiranë 1997, faqe 54; Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë,
2006, faqe 212.
495
-Koço Miho, Trajta të profilit urbanistik të qytetit të Tiranës, Tiranë 1987, faqe 83.
496
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 65, faqe 74.
497
-Visarion Theohari ka lindur në Elbasan më 1824. Studimet teologjike i ka përfunduar në Shkollën
e Halkit në Stamboll. Në vitin 1852 dorëzohet klerik, ndërsa më 1865 e gjejmë episkop në Bosnje. Në
vitin 1867 u dorëzua Mitropolit i Durrësit. Visarion Theohari ka vdekur më 1899. Gjatë periudhës 32vjeçare që ka qëndruar si Mitropolit i Durrësit ka qenë energjik. Në vitin 1873 ka emëruar si
zëvendësmitropolit Haxhi Mitrush Voillën.
498
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 49, faqe 68.
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e mëdha; ajo e "Krishtit Pandokrator"499 dhe e "Shën Mërisë me Krishtin"500 janë
pikturuar nga ikonografët Mihal dhe Dhimitër Anagnosti në vitin 1830501. Mbi ikonën
e madhe të Krishtit gjendet mbishkrimi: Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων Μιχαηλ / καί
Δημητριου τού είού αύτού α ω λ (=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur
Mihalit dhe Dhimitrit, birit të tij, 1830”502. Ikona e Shën Naumit aktualisht gjendet në
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë503. Gjithashtu në Muzeun e Artit Mesjetar në
499

-Ikona e Krishtit Pandokrator vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 105.3x78x3.5
cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit mesjetar në Korçë me numër inventari 3898. Ikona
është pikturuar nga Mihal dhe Dhimitër Anagnosti në vitin 1830. Në ikonë Krishti Pandokrator
paraqitet me lavdinë e Tij qiellore. Ai është veshur me rroba të kuqe dhe me tunikën ngjyrë blu. Stihari
i Krishtit është i stolisur me motive floreale. Në mes ka lidhur një rrip ngjyrë ari. Krishti bekon me
dorën e djathtë dhe mban ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është
mësues për gjithë njerëzimin. Në të është shkruar: ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΞΣΑΤΕ ΤΗΝ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΟΣΜΟΥ. ΕΠΕΙΝΑΣΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ, ΕΔΙΨΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΣΑΤΕ ΜΕ,
ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΑΓΕΤΕ ΜΕ, ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΕΤΕ ΜΕ, ΗΨΘΕΝΗΣΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΕ ΜΕ, ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ. “Ejani, të bekuar të atit tim;
trashëgoni mbretërinë që u bë gati për ju që nga themelimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhatë për të
ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha
i sëmurë dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek unë” (Mateu 25, 34-37). Në faqen tjetër është
shkruar: ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ, ΚΑΓΩ
ΑΝΑΠΑΥΥΣΩ ΥΜΑΣ. ΑΡΑΤΕ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ ΜΟΥ ΕΓ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠ’ΕΜΟΥ,ΟΤΙ
ΠΡΑΟΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ
ΥΜΩΝ, Ο ΓΑΡ ΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΛΑΦΡΟΝ ΕΣΤΙΝ. “Ejani tek
unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe
mësoni nga unë, sepse jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat
tuaj. Sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë!” (Mateu 11, 28-30). IC XC në pjesën
e sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht. Të përkthyera në shqip, mund
të shkruhen JS KR. Shkronjat në kurorën Ο Ω Ν kanë kuptimin "AI QË ËSHTË". Përkthyer në shqip,
mund të shkruhen "JAM". Ky është emri që Zoti i tregoi Moisiut në Malin e Horebit. Ikona emërtohet:
Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ “Krishti mëshirues dhe përdëllimtar”. Në pjesën e poshtme të
ikonës është shkruar: Διά χειρός ταπεινων ζωγραφων Μιχαηλ / καί Δημητριου τού είού αύτού α ω λ
(=1830). “Me dorën e piktorëve të përvuajtur Mihalit dhe Dhimitrit, birit të tij, 1830”. Ευγενια
Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 194195.
500
-Ikona e Shën Mërisë me Krishtin aktualisht është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në
Korçë. Ikona është realizuar nga Mihal e Dhimitër Anagnosti dhe daton në vitin 1830. Ajo ka
përmasat 106x78.5 cm dhe numër inventari 3897. Ikona ka një brerore prej argjendi. Gjithashtu edhe
duart e Shën Mërisë janë derdhur në argjend. Ylli Drishti, Ikona bizantine dhe pasbizantine në
Shqipëri, Davinci, Tiranë, 2003, faqe 47; Ylli Drishti, The Byzantine and Post-Byzantine Icons in
Albania, Davinci, Tirana, 2003, page 47.
501
-Kisha e Ungjillëzimit është përuruar më 1873 dhe dy ikonat datojnë më 1830. Ky fakt tregon se
kanë qenë porositur që më përpara.
502
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 50,
faqe 68.
503
-Ikona e Shën Naumit i përket shek. XVIII. Ajo ka përmasat 98x57 cm dhe numër inventari 3822.
Autori që ka realizuar ikonën ka preferuar të ruajë anonimatin. Shën Naumi paraqitet në moshë të
pjekur, me mjekër të gjatë. Ai ka veshur rroba murgërore. Në pjesën fundore të ikonës paraqitet
manastiri i Shën Naumit, nga njera anë dhe në anën tjetër një mrekulli e shenjtit. Dikur bujku që
lëronte arat e manastirit vjen e i thotë Shën Naumit se një ari i kishte ngrënë një ka dhe i kishte mbetur
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Korçë janë edhe disa ikona të vogla. Ungjillëzimi i Hyjlindëses504, Rrethprerja e
Krishtit505, Zbritja në ferr506, Shën Gjon Vladimiri dhe Shën Thalaleo507, Shën Sava,
Joan Damaskini dhe Shën Varvara508.
parmenda vetëm me një ka. Atëherë Shën Naumi pasi mblodhi gjithë bujqit u tha: -Ejani të shihni
mrekullinë, që bën Zoti edhe me kafshët e egra. Nuk vonoi shumë dhe në anën e pendës që kishte
mbetur bosh erdhi e hyri ariu. Bujku e lëroi tokën me parmendën ku qenë mprehur bashkë një ka dhe
një ari. Në kohën që do të lërohej toka e manastitit ariu vinte dhe bujku e vinte në parmendë bashkë me
kaun. Kjo ndodhi për tre vjet rresht, sepse më pas Shën Naumi e la të lirë ariun dhe kaun nuk e mprehu
më në parmendë. Kjo mrekulli e shenjtit është fiksuar edhe në vulën e manastirit. Një parmendë me një
ari dhe një ka duke lëruar tokën. Mbi skenën e kaut dhe ariut në ikonë është shkruar: ΖΕΥΓΗ ΤΗΝ
ΑΡΚΟΥΔΑ ΕΙC ΤΟ ΑΜΑΞΗ. “Mprehja e ariut në parmendë”. Ikona ka edhe mbishkrimin e atij që ka
porositur ikonën: ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΡΟΔΑΝ. “Lutje shërbëtorit të Perëndisë
Grodanit. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη,
2006, σελ. 111-112.
504
-Ikona Ungjillëzimi i Hyjlindëses vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat
40.7x29.6x3 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari
3786. Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Ikona është pikturuar me stilin
barok. Kjo duket nga zbukurimet e shumta. Shën Mëria është e ulur në një fron të skalitur me
zbukurime të shumta. Pranë saj është një tavolinë me mbulesë mbi të cilën është një libër i hapur në të
cilin është shkruar: ίδου δούλη κυρίου γενοιτό μοι κατά τό ρήμα σου. Përballë saj është engjëlli me
veshje të florinjta, i cili i sjell lajmin e mirë. Engjëlli është në pozicion kërcimi. Në njerën dorë mban
një lule dhe dorën tjetër të ngritur lart tregon pëllumbin e bardhë që zbret nga qielli. Në ballkonin sipër
fronit të Hyjlindëses janë pikturuar Davidi dhe Solomoni, duke mbajtur nga një pergamen në duar. Në
pergamenin që mban Davidi është shkruar: άκουσον θύγατερ και ίδε καί κλίνον τό ους σού καί
επιλάθου τού λαύ σού. “Dëgjo vashë, shiko e vër veshin: harro popullin tënd dhe shtëpinë e atit tënd”.
(Pasltiri 45:10). Πολλαί θυγατερες εποίησαν δύναμιν, πολλαί δέ εκτήσαντο πλούτον, συ δέ υπέρκεισαι
καί ύπερήρας πάσας. “Shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato”. (Proverbat
31:29). Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη,
2006, σελ. 162-164.
505
-Ikona Rrethprerja e Krishtit vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat 40.6x31x3 cm.
Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari 3788. Ikona është
pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Sipas ungjillit të Lukës (2,210 Josifi dhe Shën
Mëria tetë ditë pas lindjes e shpunë Jisuin në tempull për ti bërë rrethprerjen dhe për ti vënë emrin. Në
qendër të ikonës është një tavolinë e rrumbullakët me një kube nga sipër. Mbi të është Krishti foshnjë i
mbështjellë me fasho. Josifi dhe maria janë përballë njeri-tjetrit në dy cepat e tavolinës. Ata kanë
kryqëzuar duart në pizicion lutjeje. Njeri nga priftërinjtë me gërshërë në dorë është afruar drejt
foshnjës, ndërsa prifti tjetër përballë tij lexon uratat e rrethprerjes. Në pjesën e poshtme të ikonës është
Shën Vasili i Madh. Kjo për faktin se Rrethprerja dhe Shën Vasili kremtohen në të njejtën ditë, më 1
janar. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη,
2006, σελ. 164-166.
506
-Ikona Zbritja e Krishtit në ferr vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat
41.5x31x3.5 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari
3755. Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Figura kryesore është Krishti,
duke tërhequr Adamin nga varri. Në dorën e majtë që e ka të ngritur lart mban një shtizë me të cilën ka
shqyer vargonjtë e vdekjes. Në pjesën e sipërme të shtizës është një kryq i kuq. Një aureolë e rrethon të
tërin, e cila simbolizon dritën e lavdishme. Prapa Krishtit katër engjëj mbajnë lambadha të
bardha.Anash Krishtit paraqitet Joan pagëzori në pozicion lutjeje. Eva është me duart e kryqëzuar. Në
anën tjetër të ikonës paraqiten të drejtët e Dhiatës së Vjetër, të cilët jetuan dhe vdiqën përpara
mishërimit, si Davidi dhe biri i tij Solomoni, etj. Poshtë në shpellën e errët të ferrit djalli nxjerr flakë
nga goja e tij. Duart e tij janë të lidhura me zinxhirë. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις
ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 166-167.

147

Gjatë viteve 1922-1923 kisha e Ungjillëzimit iu nënshtrua një rikonstruksioni
të plotë. Ikonostasi i gdhendur u zëvendësua me një të ri të derdhur në allçi. Punimin
e ka realizuar mjeshtri Stefan Mima nga Durrësi, ndërsa afresket janë punuar nga
ikonografi Vangjel Zengo. Mbi kubenë qendrore u pikturua Pandokratori. U shkrua
dyshemeja me pllaka qeramike. Në hyrjen kryesore të kishës u shtua hajati. Para
hyrjes kryesore u ndërtua një shtesë ku u vendos pangari i shitjes së qirinjve etj. Me
gjithë meremetimet që u bënë pamja e kishës ndryshoi krejtësisht. Në korrik të vitit
1933 një grua shpresëtare, Maria Niça i dhuroi kishës një shumë prej 200 napolonash,
me të cilat u ndërtua kambaneria dhe u porositën tri kambana. Më 14 mars 1944 në
vigjile të festës së Ungjillëzimit kambanat u vendosën në kambaneri dhe Kryepiskop
Kristofor Kisi bëri bekimin e kambanave509.
Kisha e re e Ungjillëzimit. Shenjtërimi i kishës së "Ungjillëzimit të
Hyjlindëses" në Tiranë u bë më 21 mars 1965, me pjesëmarrjen e Kryeepiskop
Paisit, Mitropolitit të Gjirokastrës Damjanit, Mitropolitit të Beratit Qirillit dhe të
Episkopit Stefan Lasko. Gjithashtu mernin pjesë ikonom Marko Papajani, ikonom
Thanas Grapshi, saqellar Petro Doçi etj. Besimtarët të paraprirë nga klerikët bënë tre
litani dhe u futën në kishë, ku u zhvillua shërbesa e shenjtërimit. Projekti i kishës u
realizua nga ing. Skënder Luarasi. Kisha u ndërtua nga ndërmarrja "21 Dhjetori" me
shpenzimet e shtetit si kompensim i kishës me të njejtin emër që u prish nga plani
rregullues i qyetit, sepse mbi truallin e kishës u ngrit hoteli pesëmbëdhjetë katësh.
Andromaqi Zengo ka realizuar me mjeshtëri afresket e kishës së "Ungjillëzimit" në
Tiranë. Këto afreske janë pikturuar në stilin rus. Në kubenë e kishës është pikturuar
"Pantokratori", katër ungjillorët dhe të katër engjëjt përreth kubesë. Këto afreske janë

507

-Ikona Shën Gjon Vladimiri dhe Thaleleo vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka përmasat
40.8x30x3 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër inventari
3803. Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Të dy shenjtorët paraqiten në
këmbë. Në sfond janë pikturuar pemë të vogla. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες
κοινοτητες της Αλβανιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 168-169; Dukljanski Knez Sveti Vladimir 9701016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 218;
The cult of St Vladimir of Duklja 1016-2016, Matica Crnogorska, 2016, paqe 33.
508
-Ikona Shën Sava, Joan Damaskini dhe Varvara vjen nga kisha e Ungjillëzimit, Tiranë. Ajo ka
përmasat 41x31.3x2.6 cm. Ikona është e ekspozuar në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë me numër
inventari 3815. Ikona është pikturuar nga Athanas Zografi në vitet 1760-1780. Të tre shenjtorët
paraqiten në këmbë. Shën Sava (439-532) ka qenë asket në Kapadoki. Në ikonë paraqitet në moshë të
thyer duke mbajtur në njerën dorë komposkinin dhe në dorën tjetër një pergamenë të shkruar. Joan
Damaskini ka lindur në Damask. Ai ka qenë shkrues i shumë himneve kishtare si edhe reformator i
muzikës bizantine. Në ikonë paraqitet me veshje murgerore në njerën dorë mban një libër të hapur,
ndërsa në dorën tjetër mban pendën. Shën Varvara ka jetuar në vitet e mbretërimit të Maksimilianit
(286-3050. Në ikonë paraqitet me veshje të dekoruara me motive bimore. Në njerën dorë mban kryqin
e martirizimit, ndërsa në dorën tjetër mban një pendë. Në pjesën e poshtme të ikonës është shkruar
1829. Ky vit duhet të jetë shtuar më vonë, sepse ikona është pikturuar nga Athanas Zografi ndërmjet
viteve 1760-1780. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας,
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 170-171.
509
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 21-22; Dhimitër
Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 214.
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bërë me shpenzimet e kishës dhe kanë kushtuar 168 000 lekë. E veçanta në afresket e
Andromaqi Zengos është se emrat e shenjtorëve janë shkruar shqip510.
Mbyllja. Atë Marko Papajani në kujtimet e tij ka shkruar: "Më datën 20 mars
1967 në mbrëmje kisha u mbyll, ndërsa më 7 prill 1967 u rihap duke i kryer
rregullisht shërbesat për tu mbyllur përfundimisht më 31 maj 1967". Kisha u kthye në
palestër ku stërviteshin gjimnastët511.
Klubi Sportiv "17 Nëntori" për të përmbushur nevojat e tij ka bërë disa shtesa
dhe ndryshime në planimetrinë e kishës. Salla kryesore e kishës ishte katandisur si
mos më keq nga mosvënia dorë mbi të. Dritaret me xhama të thyer, suva të rrëzuara,
çatia pjesërisht e rrënuar dhe lagështira ishte e pranishme kudo. Pluhuri i përzier me
lagështirën kishte fëlliqur muret dhe kishte ndotur parketin e dyshemesë. Afresket e
pikturuara me mjeshtëri nga motrat Zengo i kishin lyer me një shtresë të trashë
gëlqereje që të mos dukeshin, megjithatë lagështira kishte mundur të zbulonte fytyrat
e katër ungjillorëve, të cilët qenë pikturuar në harqet që mbanin kubenë e kishës.
Llambadarët e mëdhenj qenë dëmtuar, ndërsa ballkoni ku qëndronte kori ishte
shndërruar në magazinë. Kambaneria si kullë nuk qe dëmtuar falë propozimit të shefit
të Klubit "17 Nëntori", Lame Konomi, për t’u përdorur nga alpinistët për ngjitje dhe
zbritje. Dyshemeja ishte e shtruar e gjitha me parket dhe nëpër mure qenë ngulur
ganxha, të cilat shtrëngonin veglat gjimnastikore.
Rikonstruksioni i kishës. Trualli mbi të cilin ishte ndërtuar kisha e
"Ungjillëzimit" në Tiranë ishte pronë e Murat Spahiut dhe vëllezërve të tij. Këta të
fundit sipërfaqen që zinte kisha e dhuruan si vend i shenjtë që ishte dhe pjesën tjetër e
shitën me 172 $ për metër katror. Fondet për blerjen e kishës u grumbulluan nga
Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi Anastas. Më 10 prill 1993 përfundoi shtrimi i kishës
së "Ungjillëzimit" me mermer të bardhë. Gjithashtu u shtrua edhe pagëzimorja, e cila
ka një vaskë pagëzimi në formën e kryqit të veshur me mermer. Gjithshtu u vendos
edhe ikonostasi i paraklisit, ikonat e të cilit u pikturuan nga ikonografi i talentuar
Josif Çano. Më 24 mars 1994 në vigjile të kremtimit të "Ungjillëzimit të Hyjlindëses"
Kryeepiskopi Anastas përuroi kambanerinë e kishës, së cilës iu bë një rikonstruksion i
plotë dhe u pajis me pesë kambana të reja. (Fig.3) Më 20 dhjetor 1995 në Kishën e
"Ungjillëzimit të Hyjlindëses" u vendosën ikonostasi i ri, froni dhespotik dhe amvoni
(Fig.60). Ikonat e ikonostasit janë pikturuar nga murgeshat e manastirit të Species në
Greqi. Në 24 dhjetor 1996 në hyrje të kishës së "Ungjillëzimit" në Tiranë u vendos
një pllakë mermeri, në të cilën shkruhet: "Kisha e Evangjelizmoit. U përtëri tërësisht
pas persekutimit dhe u plotësua në vitin 1993-1996 me kujdesin dhe fondet e
mbledhura nga Kryeepiskopi i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë Anastasi". Më 18 mars
2002 në ikonostasin e kishës së "Ungjillëzimit" u shtuan edhe katër ikona, të cilat
janë punuar me mjeshtëri nga motrat e manastirit të Species. Midis tyre binte në sy
ajo e "Shën Kozmait", ikona e "Anastas Persianit", ikona e "Shën Astit", etj512. (Fig.4)

510

-Kristofor Beduli, Familja e Agjiografëve Zengo, Ngjallja, qershor 2000, faqe 9-10.
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 41-44.
512
-Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 63.
511
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KISHA E "SHËN PROKOPIT"
TIRANË, VITI 1795
Kisha e vjetër. Kisha e Shën Prokopit u ngrit aty ku sot është oborri i
Presidencës. Ajo përfundoi së ndërtuari më 1795. Kisha i kushtohej Shën Prokopit
dhe kremtonte më 8 korrik. Në këtë ditë bëhej panair i madh ku merrte pjesë e gjithë
bashkësia ortodokse e Tiranës. Kisha e Shën Prokopit ka qenë një ndërtesë e thjeshtë,
e ulët, pa dritë të mjaftueshme, pa kambaneri. Në vend të kambanës përdorej toka, një
copë hekuri i petëzuar në formën e një paftë. Tokës i binte kishtari me anën e një
çekiçi. Kisha kishte një hajat të zakonshëm, ashtu siç e lejonin kanonet nga
administrata osmane e kohës. Pas mbarimit të shërbesës fetare burrat e bashkësisë
ortodokse mblidheshin në hajat dhe kuvendonin për problemet që i shqetësonin. Çatia
e kishës ka qenë e stërmadhe dhe mbulohej nga tjegulla vendi. Hyrja për në kishë
realizohej nëpërmjet dy portave. Përmasat e kishës qenë përafërsisht 22 x 13 m.
Brendia e kishës ka qenë e varfër, muret qenë të lyera me gëlqere, tavani prej
dërrasash dhe dyshemeja ka qenë e shtruar me plloça guri513.
Ikonostasi ka qenë prej druri të gdhendur dhe kishte disa ikona të mëdha e të
vogla. Duke u nisur nga mbishkrimet që ato kanë mund të mendojmë kohën kur
ikonostasi është plotësuar me ikona. Përsa i përket datimit të kishës ka mendime të
ndryshme: Arkitekti Koço Miho, pa përmendur burimin është i mendimit se kisha
është themeluar në vitin 1720514, ndërsa teologu erudit Dhimitër Beduli, duke u nisur
nga mbishkrimi i dy ikonave të mëdha që qenë dikur në ikonostasin e kishës, ikonës
Jisu Krishtit dhe të Shën Mërisë, të cilat datojnë më 15 maj të vitit 1797 (Ετος 1797,
Μαίου 15) mendon se kisha është ndërtuar në vitin 1797515.
Së fundmi në fondet e Muzeut Historik Kombëtar është gjetur ikona e Shën
Athanasit516, e cila daton më 17 prill të vitit 1795. Në këtë vit datojnë edhe ikona e
513

-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 183184.
514
-Koço Miho, Trajta të profilit urbanistik të qytetit të Tiranës, Tiranë, 1987, faqe 83.
515
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 183;
Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë, 1997, faqe 23; Dhimitër
Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës, Neraida, Tiranë,
2007, faqe 15.
516
-Sot ikona e Shën Athanasit gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Mbi ikonë gjendet
mbishkrimi: Δέησις των δού/λω(ν) του θεου Πρεν/του Νίσκου κ(αί) τών / τέκνων αυτού Μαρ/κου
κ(αι) Αθανασίου / 1795 απριλιου 20. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë Prend Nishkut dhe bijve të tij,
Markut e Athanasit, 1795 prill 20”. Ikona ka përmasat 93x59 cm. Shën Athanasi paraqitet në ikonë i
ulur në fron mbi një jastëk të kuq. Këmbët e fronit janë të gdhendura dhe të zbukuruara me motive
floreale. Ai është me veshje peshkopale. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë
mban ungjillin. Mbi supe ka hedhur një omofor të kuq, ndërsa mbi gjurin e majtë i varet epigonati. Në
anën e sipërme të ikonës djathtas është shkruar: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "Shën Athanasi" Theofan
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Shën Kollit517, e Shën Gjergjit518 dhe e Shën Harallambit519. Në vitin 1938, me
prishjen e kishës së Shën Prokopit në Tiranë disa ikona i çuan në manastirin e Gjon
Vladimirit, ndërsa dy ikona atë të Krishtit dhe Shën Mërisë i shpunë në kishën e
Ungjillëzimit në Tiranë. Nisur nga mbishkrimet e ikonave mendojmë se ikonostasi ka
përfunduar në vitin 1795. Më vonë janë shtuar ikona e Krishtit dhe ajo e Shën Mërisë,
që datojnë më 15 maj 1797.
Në Kodikun e Kishës së Shën Prokopit gjejmë mjaft të dhëna, të cilat tregojnë
për shtimin gradual të inventarit të objekteve të dhuruara nga besimtarët. Nga kodiku
mësojmë se në vitin 1828 në kishën e Shën Prokopit ka pasur 2 ikona të mëdha dhe 9
ikona të vogla. Një ikonë ka qenë e veshur me serm. Bëhet fjalë për ikonën e Shën
Prokopit. Nga kodiku mësojmë gjithashtu, se në vitin 1834 kisha ka pasur 2 potire
kungimi, 15 kandille vaji, si dhe një ungjill me kapakë prej argjendi. Epitafi ka qenë
dhuratë nga haxhi Jorgji dhe një disk nga një grua shpresëtare520.
Rreth kishës qenë varrezat e të krishterëve. Kisha rrethohej nga një mur i ulët
në formë pesëkëndëshi të çrregullt. Më 1886, besimtari Filip Nishku, në kujtim të
birit të tij Kozma, i cili kishte vdekur para kohe i bëri kishës mjaft meremetime. Ai
rindërtoi çatinë dhe e leu nga jashtë dhe nga brenda. Gjithashtu e pajisi kishën me
disa ikona, ndër të cilat mund të përmendim atë të Shën Kozmait, të Shën Filipit, të
Shën Athanasit, të Shën Kollit, të Shën Gjergjit, të Shën Dhimitrit, të Shën
Harallambit etj. Filip Nishku ndërtoi disa konakë rreth kishës, duke marrë formën e
një manastiri. Ndërkohë ai hoqi tabelën e vjetër me të dhënat mbi datën e ndërtimit
dhe vuri një tabelë të re me të dhënat e tij521. Kisha e Shën Prokopit ka funksionuar
deri në vitin 1938, kur në bazë të planit rregullues të Tiranës së Re u shpronësua me
80 mijë franga ari dhe u prish522.
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 45, faqe 67; Melsi Labi, Gjon Vladimiri,
Princi që u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 43-44; Melsi Labi, Joan Vladimir,
The prince thet became Saint, Tirana, 2016, page 48-49.
517
-Mbi ikonën e Shën Kollit gjendet mbishkrimi: Δέησις των δούλου του Θεου Σουττα / τού Ττίμτζου
Δεσπύνου διά ψυχην / κύν του σωτηρίαν / κ(αί) μνημόσινον αύτου / 1795 μαρτίου 15. “Lutje e
shërbëtorit të perëndisë, Suta i Xhimxhit të Dhespinës për shpëtimin e shpirtit dhe kujtimin e tij 1795,
mars 15”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.44, faqe 66.
518
-Në ikonën e Shën Gjergjit shkruhet: Δέησις των δούλου του Θεου / Δημητρίου καί Γεωργήου τού /
Πρεντη Γγηρύνγ(κ)η, 1795 απριλλίου / 10. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë Dhimitrit dhe Gjergjit të
Prend Gjiungit 1795 prill 10” . Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.46,
faqe 67.
519
-Mbi ikonën e Shën Harallambit është shkruar: Δέης(ις) των δούλου του Θε/ου Μαρκου Αθανασίου
/ του Πρέντου Νίσκου / 1795 απριλιου 4. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë Mark Athanasit dhe Prend
Nishkut, 1795 prill 4”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.47, faqe 67.
520
-Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës së Shën Prokopit (1818-1922), Tiranë, 1997, faqe 23-24.
521
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 186.
522
-Shpallja e Tiranës kryeqytet më 1925 solli ndryshimin e strukturës urbane. Për të realizuar planin
rregullues të qendrës së kryeqytetit u ngarkua arkitekti Armando Brazini, i cili në projektin e tij
përcaktoi boshtin e bulevardit të madh. Projekti u zbatua nga Ing. Eshref Frashëri, i cili për shkak të
gjerësisë së bulevardit dhe sistemimit të pallatit të ardhshëm presidencial nuk kundërshtoi shembjen e
kishës të parashikuar nga arkitekt Brazini. Vendimi për prishjen e kishës së Shën Prokopit është botuar
në Fletoren Zyrtare, Nr. 30, datë 17 maj 1927. Vendimi i shpronësimit Nr. 11, datë 11 shkurt 1937.
Artan Shkreli, Kisha e Shën Prokopit, Shqip, 4 maj 2012.
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Kisha e re. Projekti i kishës u realizua nga ing. Skënder Luarasi. Guri i
themelit u vu më 6 prill 1940 nga Kryeepiskopi Kristofor Kisi. Në murin e kishës ka
qenë një pllakë e mermertë ku shkruhej: Themelue në vitin 1940 në kohën e
Kryepiskopit të Gjithë Shqipnis Imzot Kristoforit, me pjesëmarrjen dhe
bashkëpunimin e pleqësis kishtare dhe të kujdestarisë së kishës së Tiranës, ndërtue
me t’ardhunat e çpronësimit të kishës së vjetër të Shën Prokopit dhe me ndihmat e
popullit orthodhoks, projektue dhe drejtue prej ing. Arch. Skënder Luarasit, zbatue
prej sipërmarrjes Ing. Lucca e Co, Milano.
Kisha e Shën Prokopit përfundoi së ndërtuari më 20 maj të vitit 1945. Kisha
ka qenë e stilit bizantin e punuar me gurë të gdhendur deri në lartësinë dy metra dhe
më pas muri vazhdonte me tulla. Kisha ishte 23,5 metra e gjatë dhe 18 metra e gjerë.
Dyshemeja e kishës ishte e shtruar me pllaka mermeri të bardhë. Ikonostasi gjithashtu
ishte prej mermeri të bardhë dhe korniza fundore me mermer të zi. Ngjitur me kishën
ishte shtëpia dykatëshe e famullitarit, e cila përbëhej nga katër dhoma dhe dy salla të
mëdha. Përurimi i kishës u bë më 20 maj 1945 nga Kryeepiskopi Kristofor Kisi.
Mbyllja. Në shënimet e tij atë Marko Papajani thotë se më 25 maj 1960 në
kryesinë e kishës u zhvillua një mbledhje, në të cilën Kryeepiskop Paisi u komunikoi
vendimin e qeverisë në lidhje me prishjen e kishës. "...meqenëse në këtë vend tashti i
thonë kodra e "Dëshmorëve të Kombit", vend në të cilin ndodhet edhe kisha,
parashikohet që të bëhet një park i madh për kryeqytetin me liqenin artificial,
kopshtin zoologjik, ambiente të tjera sportive dhe për dëfrime, hotele, bufera etj....me
një fjalë kisha e "Shën Prokopit", nuk mund të qëndrojë më në atë vend, ku është
ndërtuar dhe aq më tepër që do të bëhet më shumë vend dëfrimi dhe hareje, se sa
vend faljeje, gjë kjo që e humbet kuptimin e adhurimit e faljes.... ". Më 20 tetor 1960 u
hartua akti zyrtar i shpronësimit dhe menjëherë filloi zbrazja e kishës nga orenditë. Të
gjitha objektet e shenjta, si ikonat, veshjet klerikale, disko-potirat, triqerët etj, u
shpunë në kishën e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Froni dhespotik gjithashtu u
vendos në kishën e "Ungjillëzimit". Orenditë e tjera si tavolina, dollapë, karrige etj, u
vendosën përkohësisht në dhomën e shërbyesit, ndërsa një pjesë orendive iu dhurua
manastirit të "Shën Vlashit"523.
Rihapja. Në ditët e lirisë fetare filluan shërbesat e para te shkallët e kishës së
"Shën Prokopit", e cila vazhdonte të ishte restorant. Në gazetën "Rilindja
Demokratike" të datës 11 korrik 1992, është shkruar: "Në pasditen e 7 korrikut 1992
grupe besimtarësh drejtoheshin për nga kodrat e liqenit artificial të Tiranës, pikërisht
në vendin ku më parë ka qenë Kisha e Shën Prokopit (1941-1967). Nga komuniteti
ortodoks i Tiranës, Shën Prokopi festohet në mënyrë të veçantë, sepse ky i shenjtë
është zgjedhur si mbrojtës i qytetit të tyre. Ceremonitë fetare i kryesoi Kryeepiskopi i
Titranës dhe i gjithë Shqipërisë, Kryehirësia e Tij, Imzot Anastas Janullatos. Merte
pjesë edhe drejtori i seminarit teologjik "Ngjallja", bashkatdhetari ynë nga SHBA, atë
Ilia Ketri. Në përfundim të meshës hyjnore të gjithë besimtarët e klerikët me
kryehirësinë e tij në krye, sipas një tradite të vjetër bënë litaninë kishtare duke ardhur

523

-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 55-60.
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rrotull kishës së Shën Prokopit dhe duke iu lutur Zotit për mbrojtjen e qytetit të
tyre"524.
Kthimi i kishës ishte motivi i manifestimit të madh të datës 14 mars 1994, që
nisi udhën nga kisha e "Ungjillëzimit" për në kishën e "Shën Prokopit", e cila
vazhdonte të ishte restorant. Menjëherë pas liturgjisë hyjnore, të rinjtë ortodoksë me
ikona ndër duar të paraprirë nga kryqi, të cilin e mbante Kristi Çuko, me mbështetjen
e qindra besimtarëve u ndeshën me policinë në përpjekje për të futur kryqin në kishë,
e cila vazhdonte të përdhosej duke qenë vend dëfrimi. Vargu i gjatë i besimtarëve me
të mbërritur te kisha e "Shën Prokopit" bëri një litani përreth kishës dhe më pas mori
pjesë në shërbesën e Bekimit të Ujit, e cila u krye nga atë Jani Trebicka, atë Martin
Rici dhe dhjakon Sotir Xhaferri. Besimtarët iu lutën Shën Prokopit, i cili është edhe
shenjtori mbrojtës i bashkësisë ortodokse të Tiranës me qëllim që tu kthehej kisha. Në
fund u lexua një peticion drejtuar autoriteteve qeveritare525.
Autoritetet të shtyrë nga interesa vetjake, nuk dëshironin që ta kthenin kishën,
kështu më datën 13 prill 1993, 21 të rinj ortodoksë u futën në argjërim dhe lutje në
kishën e "Ungjillëzimit" për të kërkuar kthimin e pronave të kishës. Ata nëpërmjet një
komunikate u bënë thirrje të krishterëve dhe gjithë popullit shqiptar: "Të na
mbështesni dhe të bashkoheni me ne, në lutjet drejtuar Zotit, Jisu Krisht që t’u
ndriçojë mendjen qeveritarëve tanë për të na rikthyer kishat, manastiret, pasuritë dhe
pronat tona shekullore, që mbahen akoma të sekuestruara pa të drejtë nga kjo qeveri
demokratike. Lusim Zotin së bashku që festën e Pashkëve ta festojmë me rikthimin e
të gjitha kishave, manastireve dhe pronave tona"526.
Zemrat e ndezura të rinisë ortodokse ishin të ndezura për të kërkuar deri në
fund të drejtën e tyre të ligjshme, prandaj ata hynë në kishën e "Ungjillëzimit" për
argjërim shpirtëror. Kështu u motivua qëndrimi në kishë, që zgjati disa ditë. Përbërja
e të rinjve pjesëmarrës ishte e ndryshme, kishte të rinj nga rinia ortodokse me kryetar
Andi Nikollën, nga grupi i Ollgës nën udhëheqjen e Miron Çakos dhe grupimin e
tretë e përbënin studentët e teologjisë Artem Cici, Jorgo Papadhopulli, Foti Cici dhe
Andrea Llukani, të cilët sapo qenë kthyer për pushimet e pashkëve. Gjatë ditëve të
argjërimit shpirtëror të rinjtë luteshin vazhdimisht. Këto veprime të studentëve
ortodoksë zgjuan vëmendjen e opinionit shqiptar dhe qeveritarët qenë të detyruar që
të bënin diçka.
Lekë Tasi dhe Aleko Dhima shkuan për të dorëzuar komunikatën e të rinjve
në zyrën e kryeministrit Aleksandër Meksi, por ishte e pamundur që të hynin.
Gjithsesi Aleko Dhima mundi të hynte në zyrën e kryeministrit Meksi, i cili duke e
parë që nuk mund ta shtynte më çështjen, përgatiti aty për aty vendimin e kthimit të
kishës. Lajmin e gëzueshëm për marrjen e kishës së "Shën Prokopit" e dha
Kryeepiskopi Anastas, i cili gjatë predikimit në liturgjinë hyjnore të datës 1 gusht
1993 njoftoi besimtarët, të cilët e pritën me duartrokitje të nxehta. Me rastin e
rimarrjes së kishës së "Shën Prokopit" më 15 gusht 1993 Fortlumturia e Tij, bëri
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-Andrea Llukani, Kronikë Fetare, Rilindja Demokratike, 11 korrik 1992, faqe 2.
-Kristina Hanxhari, Efrosina Noti, Shën Prokopi u përket besimtarëve ortodoks, Ngjallja, mars
1993, faqe 3.
526
-Të rinjtë ortodoksë kërkojnë kthimin e pronave të kishës, Ngjallja, prill 1993, faqe 6.
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përurimin duke celebruar Liturgjinë Hyjnore. Në predikimin e Tij, Kryeepiskopi
Anastas ndër të tjera tha: "Morëm truallin, por duhet të ngrihet një kishë e bukur më e
mirë se ç‘ka qenë më parë. Mund të jemi të varfër, por kur jemi të pasur në besim
mos u shqetësoni. Le të shohim dhe shumë mrekulli të tjera. Dua të falënderoj të
gjithë ata që u përpoqën për këtë ditë"527.

PARAKLISI I AMFITEATRIT
TË DURRËSIT
Paraklisi i amfiteatrit të Durrësit është ndërtuar në shek. II. Paraklisi është
ndërtuar mbi murin e korridoreve të amfiteatrit. Ai ka planimetri katërkëndëshi me
një apsidë gjysmëcilindrike dhe me dy dritare të harkuara nga sipër. Muret e paraklisit
janë të ndërtuar me gurë dhe tulla. Pranë hyrjes veriore të paraklisit gjendet vaska e
pagëzimit. Në paraklisin e amfiteatrit të Durrësit gjenden dy panele mozaiku528.
Mozaiku i murit jugor ka përmasa 2.25x1.06 metra. Figura kryesore është
perandori i Kostandinopojës Aleksandri (912-913), i cili paraqitet i veshur me një
dollamë të gjatë deri në fundin e këmbëve. Mbi kryet mban një kurorë mbretërore të
stolisur me gurë perlash. Në dorën e majtë mban një glob, si simbol i pushtetit në
tokë, ndërsa në dorën e djathtë mban një kryq. Në anën e djathtë të tij gjendet një
mbishkrim: “O Zot ndihmo shërbëtorin tënd Aleksandrin”. Mozaiku me skenën e
perandorit mund të jetë porositur prej vetë perandorit ose nga paria e qytetit të
Durrësit. Anash perandorit paraqiten dy engjëj që mbajnë skeptra ndër duar. Pranë
këmbëve të perandorit paraqitet një burrë dhe një grua, të cilët janë të përkulur ndaj
tij. Duke i gjykuar nga veshja ata i përkasin klasës aristokrate.
Mozaiku që gjendet në murin perëndimor ka përmasa 2.25x1.06 metra. Skena
përbëhet nga pesë figura, prej të cilave ruhen vetëm tri fragmente. Duke u nisur prej
nënshkrimeve paraqitet Shën Sofia dhe Shën Irini, ndërsa shenjti i tretë nuk ka
nënshkrim, por dallohet që është figurë burri. Figura e katërt ka qenë një engjëll,
ndërsa figura e pestë është një grua. Engjëlli identifikohet prej një flete të ruajtur prej
tij, ndërsa gruaja paraqitet shumë e dëmtuar prandaj mbetet e paidentifikuar. Në anën
jugore të apsidës gjendet Shën Mëria me foshnjën në duar por është e dëmtuar. Duke
u nisur nga përmbajtja dhe niveli artistik i mozaikëve ata datojnë në shek. XI529.

BAZILIKA E SHËN MËHILLIT
NË ARAPAJ TË DURRËSIT

527

-Andrea Llukani, Historiku i kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, nr. 3, Giugno 2017,
pagina 17; Tiranasit falenderojnë Perëndinë për kishën që iu kthye, Ngjallja, shtator 1993, faqe 3,8.
528
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 36-37.
529
-Theofan Popa, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Tiranë 2006, faqe 100-108.
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Bazilika e "Shën Mëhillit" gjendet në fshatin Arapaj të Durrësit. Kisha është
një bazilikë trinefëshe dhe daton në shekullin VI. Përmasat e naosit janë 34x19.8
metra. Naosi ka qenë i shtruar me pllaka mermeri. Kisha ka qenë e ndërtuar me mure
prej guri dhe rrasa tullash të lidhura me llaç gëlqeror. Nëpër muret e kishës kanë
mbetur ende gjurmë të pikturës murale. Përveç mozaikut në kishën e "Shën Mëhillit"
gjenden edhe fragmente skulpturash arkitekturore të ndërtimit fillestar. Bazilika e
"Shën Mëhillit" në Arapaj u zbulua në vitin 1980 nga gërmimet arkeologjike530.
Në pjesën jugore të naosit gjendet një mjedis me përmasa 9x6 metra, i cili
është i shtruar me dy panele mozaiku shumëngjyrësh. Mozaiku përbëhet nga figura
njerëzish, figura nga bota bimore dhe shtazore si dhe figura gjeometrike. Njeri
mozaik paraqet një peisazh me dy barinj dhe është i mbushur me kafshë e pemë të
ndryshme, ndërsa mozaiku tjetër paraqet eukaristinë të përfytyruar me një kantharis të
madh, prej të cilit dalin degë hardhie të mbushura me vile rrushi dhe anash gjenden
dy kapronj. Bazilika e "Shën Mëhillit" përmendet nga Ana Komnena kur flet për
luftën e bizantinëve kundër normandëve. Në betejën që u zhvillua me 18 tetor të vitit
1081 garda perandorake e Aleks Komnenit u strehua në manastirin e fortifikuar. Pasi
fituan betejën me bizantinët normandët e Robert Guiskardit në ikje e sipër i vunë
zjarrin bazilikës së "Shën Mëhillit"531.

KISHA E SHËN E PREMTES
NË FSHATIN ÇETË TË KAVAJËS
Kisha e "Shën e Premtes" gjendet mbi një kodër në lindje të Kavajës. Kisha
gjendet mes kurorave me ullishte të kodrave të Çetës. Kjo kishë për vlerat që mbart
është shpallur monument kulture në vitin 1963. Kisha përbëhet nga narteksi, naosi
dhe altari. Në dyshemenë e kishës gjendet e shtruar me gurë një figurë dielli në formë
rrethi. Kisha e "Shën e Premtes" është e ndërtuar sipas stilit romako-gotik. Në faqen e
brendshme të murit verior gjenden dy nike, të cilat mbulohen me një hark të ulët.
Hyrja për në kishë bëhet nga muri perëndimor. Në anën lindore të kishës kemi
apsidën drejtkëndëshe. Muret e apsidës janë ndërtuar me atë teknikë si muret e tjerë,
por janë më të skuadruar. Altari ndahej nga naosi me anën e një ikonostasi të drunjtë.
Tryeza e Shenjtë është e ndërtuar prej gurësh të lidhur me llaç. Kisha mbulohej nga
një çati druri. Mendohet se kisha është ndërtuar rreth shekullit XIII. Mjeshtrit që kanë
punuar për ndërtimin e saj duket se nuk e njihnin mirë këtë lloj arkitekture të
ndërtimit532.
Për ndërtimin e kishës në popull ekzistojë gojëdhëna të ndryshme. Dikush
thotë se qenë tre kalorës të kryqëzatave, të cilët përshkonin udhën Egnatia drejt
Kostandinopojës dhe kaluan natën në kodrën e fshatit Çetë. Natën kishin parë të tre
nga një vegim që të mos niseshin për udhë nëse nuk do të ndërtonin një kishë aty ku
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-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 27-28.
-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 19-20.
532
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 184-186.
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kaluan natën. Të nesërmen në mëngjes i rrëfyen njëri tjetrit dhe ndërtuan kishën e
"Shën e Premtes". Një gojëdhënë tjetër thotë se një vajzë e re, iu lut të atit ti ndërtonte
një kishë, sepse kishte vendosur ti përkushtohej Perëndisë, duke u shërbyer njerëzve
në nevojë. Sipas Theofan Popës një gojëdhënë thotë se ktitorët e kishës qenë disa
tregtarë me origjinë bullgare. Këtë fakt e vërteton mishkrimi që gjendet i gdhendur në
një pllakë guri mbi portën perëndimore të kishës: “Jan Milio, konsull dhe Gjika dhe
Ruso dhe Petro, vëllezërit e tij, viti 1690, korrik 15”533.
Ky mbishkrim vërteton se kisha e "Shën e Premtes" ka qenë metoq i
Patriarkanës së Ohrit dhe është rindërtuar prej saj në vitin 1690 prej konsullit të
Francës, Jan Milio dhe vëllezërve të tij. Afresket e kishës janë realizuar nga vëllezërit
Zografi ndërsa 16 ikonat e ikonostasit të kishës janë punuar në vitin 1767 prej
Kostandin Shpatarakut. Në ikonën e madhe të Krishtit që gjendet në ikonostasin e
kishës është shkruar: “Dora e jerodhiakon Kostandinit, nga Shpati, viti prej Krishtit
1767”534.
Në këtë kishë janë bërë shumë shërime, madje edhe në vitet e ndalimit të fesë,
njerëzit vinin fshehurazi dhe në shenjë shprestarie ndiznin qirinj. Kjo kishë që i
rezistoi shekujve, u dogj nga pakujdesia e dikujt. Flakët dëmtuar çatinë e kishës dhe
afresket që qenë pikturuar nëpër muret anësorë. Kanë shpëtuar vetëm afresket që
gjenden në altar, por si për ironi të fatit ikonostasi me gjithë ikonat e pikturuara nga
Kostandin Shpataraku u zhduk nga kisha para disa vitesh.

BAZILIKA E TEPES
NË ELBASAN
Bazilika gjendet në kodrën Tepe në perëndim të Elbasanit. Punimet e gëmimit
për zbulimin e bazilikës janë realizuar në vitin 1969. Bazilika është trinefëshe. Në
anën lindore të bazilikës gjendet altari me apsidën gjysmërrethore. Në shek. V kisha
është përshtatur për qimitir. Në këtë kohë u murosën arkadat dhe salla qendrore u
shtrua me mozaik. Mjedisi i altarit ndahej me një ikonostas guri të gdhendur. Nefet
anësore u kthyen në mjedise për vënien e lipsanëve. Më vonë bazilikës iu shtua një
eksonarteks në anën perëndimore, nën dyshemenë e të cilit gjendeshin varre me
qemer tullash. Në vitin 522 bazilika u rrënua tërësisht nga tërmeti dhe nuk u
rindërtua. Mozaiku i bazilikës së Tepesë shquhet për gërshetimin e elementëve
gjeometrikë. Skena e eukaristisë është trajtuar në një sfond gurësh të bardhë. Aty këtu
duken gjurmë gjethesh të pikturuara me kubikë tulle të kuq, ndërsa degët e bimës janë
pikturuar me gurë të zinj. Rreth katër paneleve të mozaikut gjenden pllaka shtufi, të
cilat krijojnë imazhin e një kryqi të hirtë535.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.21, faqe 59.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.37/b, faqe 64.
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-Sotir Kosta, Uliam Çikopano, Mozaiku i bazilikës paleokristiane në Tepe të Elbasanit, vlerat dhe
restaurimi, Monumentet 1 / 1990 (39), faqe 130-136.
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KISHA E "SHËN MËRISË"
ELBASAN, VITI 1833
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në lagjen Kala536 të qytetit të Elbasanit537.
Mendohet se është ndërtuar në vitet 1657 ose 1661. Më 11 nëntor 1818 kisha është
diegur tërësisht dhe u rindërtua në vitin 1833. Mbi një pllakë guri të vendosur në
apsidë jashtë kishës shkruhet: “U ngrit ky tempull hyjnor i nderuar me emrin e
Hyjlindëses në vitin prej Krishtit 1833, duke filluar më 21 janar e përfundoi më 20
maj. Kjo ngjau në ditët kur ishte peshkop i gjithhirshmi, muzikanti i shumëditur,
shenjti i Durrësit, zoti Krisanth dhe në kohën e kujdestarisë së zotit Kostë Nasit, ku
nxitës e shkaktar u bë doktori i shkëlqyeshëm zoti.....nga Negadha. Dhe me
kontributin dhe shpenzimet e të gjithë të krishterëve të paharruar, që gjenden këtu, të
cilët zoti ynë i kujtoftë në mbretëri të qiejve. Amin, 1833 maj 20. Janar 20, 1833”538.
Teologu Theofan Popa sqaron se mitropoliti që përmendet në mbishkrim ka qenë
Krisanth Karmanlisi (1770-1846), i cili ka shkruar metodën e re të paraqitjes së
shenjave muzikore duke emërtuar tingujt e muzikës bizantine: Pa, Vu, Ga, Dhi, Qe,
Zo, Ni. Metoda e re u miratua nga Patriarkana Ekumenike në vitin 1814. Gjithashtu
emri i doktorit nga Negadha është shuar, me vendim të pleqësisë së lagjes së krishterë
të kalasë, pasi ai nuk ka qenë nxitës. Shuarja e emrit të tij u bë pasi Krisanthi u
transferua. Për ndërtimin e kishës punuan vllehët nga lagja e Shën Kollit. Këtë e
vërteton mbishkrimi jashtë apsidës539 së kishës: + Ιστέρον μέν το οτι πρωτομα /
στορες μεν οι κτισαντες τον θει / ον και ίερον ούτον ναόν ύπή / χον ό Στέφο
Βλλάσσος, ό Μή / τρος Ζάπος ό Γεωργι(ος) Μπατά / νος καί ό Ιώαννης Πρέντου / ή
δέ πληρωμή τού έργου αύ / των γέγονε τάλαντα ξ (=60). “Duhet ditur, pra se
kryemjeshtrit që ndërtuan këtë tempull të hirshëm kanë qenë Stefo, Vlashi, Mitro,
Zhapa, Gjergj Batani dhe Gjon Prendi, kurse pagesa e punës së tyre ka qenë 60
tallanta”540.
Kisha e "Shën Mërisë" shquhet për vlerat arkitekturore. Ajo është ndërtuar me
gurë dhe tulla. Kisha ka përmasat 27.70x12.40 metra dhe është bazilikë trinefëshe me
tri apsida nga lindja. Rreth apsidës së kishës gjenden edhe katër mbishkrime të tjera,
të cilat Theofan Popa i klasifikon në këtë mënyrë: 1-Një këngë kishtare nga libri
Orologji i Madh, e cila këndohet më 13 shtator. 2-Pjesë e uratës së fundit të liturgjisë
së Gojartit. 3-Kënga e tretë e zbritësores në të kremten e Ipapandisë. 4-Vargu i pestë
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-Kalaja është ndërtuar nga Sulltan Mehmeti II, në vitin 1466.
-Sulltan Mehmeti II e quajti vendin Ilj-basan që e ka kuptimin vend dominues. Në gjuhën e popullit
shqiptohet Elbasan.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 52, faqe 69-70.
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-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 194.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 53, faqe 70.
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në Himnin Akathist541. Pjesë përbërëse e kishës janë narteksi dhe gjinekoniti. Pikturat
murale rreth kubesë së kishës janë realizuar në vitin 1856.
Në vitin 1934 për të nderuar veprën e Kostandin Kristoforidhit, këtij dijetari
dhe patrioti të shquar, Kisha Ortodokse i ngriti një bust, i cili është akoma edhe sot në
Kishën e "Shën Marisë" në Elbasan542. Busti u realizua nga Odhise Paskali dhe u
sponsorizua nga Kryepiskop Visarion Xhuvani543. (Fig.5) (Fig.6)
Ikonostasi i kishës së "Shën Mërisë" në Elbasan. Ikonostasi i kishës është
punuar me torno në vitin 1859 prej mjeshtër Filipit nga Reka e Dibrës544. Këtë fakt e
vërteton mbishkrimi që gjendet mbi derën e bukur: Τό παρόν τέμ(π)λον έγλίφθη, καί
ετορνεύθη τό 1859, έτος έπί / επί άρχιερ(α)τείας ίωαννικίου έπιτροπ(ε)ίας δέ
Δημήτ(ρίου), άνδρεού / καζαν(τ)ζή καί κωνσταντίνου, Αντών(ίου), έχρυσώθη δέ το
1868 έν ήμέραις / άρχιερατεύοντος τού Πανιερώτάτου άγίου δυρραχίου Κ.Κ.
Βησσαριωνος έπιτροπευοντων τών Κ.Κ.Χ. κωστανδίν(ου) παπά ί(ω)άννου, Ιωάννου
Τζούφκα και Κωνστ(αντίνου) / Συμεώνος, τή εύσεβάστω προθυμία πάντων τών
φιλοχρίστών χριστιανών καστρου, / χείρα Ιωσίφ 1868 κατά μήνα δεκέμβριον ιμερας
21. “Ky tempull (ikonostas) u gdhend dhe u tornua në vitin 1859, në kohën e
peshkopatit të Joaniqit dhe kur ishte epitrop Dhimitër Andre Kazanxhiu dhe
Kostandin Andoni. U varakos më 1868 në vitet e peshkopatit të gjithhirshmit, shenjtit
të Durrësit Z.Z. Visarion, dhe kur ishin epitropë Z.Z. Kostandin Papajani, Jan Xhufka
dhe Kostandin Simoni, me dëshirën e devotshme të të gjithë të krishterëve,
krishtdashës të Kalasë. Dora e Josifit 1868 në muajin dhjetor, ditë 21”545.
Mjeshtër Josifi mesa duket ka bërë prarimin e ikonostasit. Ikonostasi ndahet
në tre zona. Struktura e tij përbëhet nga: baza, troakset, ketabet e pushtme, ikonat
dhespotike, kononat ndarëse, dyert e bukura, ketabet e sipërme dhe qemeri. Në pjesën
kulmore të ikonostasit ngrihet kryqi dhe anash tij dragonjtë. Nëpër medaljonet e
troakseve ikonografi Mihal Anagnosti ka pikturuar skena nga Shkrimi i Shenjtë si
Sakrifica e Abrahamit, Rënia e Protoplastëve etj. Krahas elementëve të tjerë në
gdhendjet e ikonostasit vëmë re zogj që çukisin vile rrushi, shqiponja dhe figurina të
tjera nga bota e kafshëve. Kolonat ndarëse të ikonave despotike janë të zbukuruara
me dredhka lulesh, gjethe dushku me vazo, që kulmojnë me kapitele korintike546.
Ikonat e kishës së Shën Mërisë në Elbasan janë pikturuar nga Mihal dhe
Dhimitër Anagnosti. Ikonat datojnë më 1828. Ikona e madhe e Krishtit Pandokrator
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 54, faqe 70-71.
-Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, Një vështrim i shkurtër historik mbi përkthimet fetare në kishën
orthodhokse, Ngjallja, mars 1999, faqe 7-8.
543
-Ky i fundit e pati marrë bustin në shtëpinë e tij dhe e kishte mbuluar me një çarçaf. Më pas ai thirri
motrën e Kristoforidhit. Pasi tërhoqi çarçafin dhe busti u zbulua, e motra u befasua dhe bërtiti: “Uuu,
Kosta”. Atëherë, Visarion Xhuvani u bind se skulptori kishte bërë një punë shumë të mirë, sepse e
motra e quante një bust të përkryer. Me të vërtetë është një bust që shpreh me besnikëri portretin
shpirtëror dhe fizik të Kostandin Kristoforidhit; Visarion Xhuvani, Në kishë, në parlament dhe në
burg, 55, Tiranë 2007, faqe 502.
544
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 195.
545
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 63, faqe 73.
546
-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr.
7, dhjetor 2016, faqe 138.
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që gjendet në ikonostasin e kishës është pikturuar prej Mihal Anagnostit nga
Samarina: Διά χειρός Μιχαήλ Αναγνώστου τού έκ Σαμαρίνης “Me dorën e Mihal
Anagnostit nga Samarina”547. Ky mbishkrim vërteton se Mihal Anagnosti vinte nga
Samarina, një fshat vllehësh në Grebena.
Në pavijonin e ikonave dhe në fondin e Muzeut Historik Kombëtar gjenden
disa ikona të pikturuara nga Mihal Anagnosti si edhe Dyert e Bukura548 të kishës së
Shën Mërisë në Elbasan. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të
identifikojmë edhe dyert anësore të kishës së Shën Mërisë, Kryeengjëllin Mihail me
numër inventari 5922 dhe Kryeengjëllin Gabriel me numër inventari 5937.
Tematika e ikonave është e ndryshme: 1-Kemi ikona shenjtorësh: “Tre
Jerarkët”, “Shën Julita dhe Shën Marena”, “Ungjillorët Mateu, Marku e Luka”, “Shën
Harallambi dhe Shën Trifoni”, “Shën Athanasi i Madh, Kirili i Aleksandrisë dhe
Eftimi i Madh”, “Shën Gjergji”, “Ikona e gjithë shenjtorëve” etj. 2-Skena nga jeta e
Krishtit: “Rrethprerja e Krishtit”, “Hyrja në Jeruzalem”, “E diela e të verbërit” etj549.
Në vitin 1849, biri i Mihalit, Nikolla ka pikturuar ikonën e Shën Kostandinit
dhe Elenës në ikonostasin e kishës Lindja e Shën Mërisë në Elbasan. Këtë e vërteton
mbishkrimi që gjendet mbi ikonë: Χείρ Νικολάου ύού Μηχαήλ / Ζωγράφου έκ
Κρουσιόβου 1849. “Dora e Nikollës, birit të Mihalit Zografit, nga Krusheva,
1849”550.
Objekte liturgjike të kishës. Rreth bazamentit të një temjanice prej argjendi
është gdhendur ky mbishkrim: Το παρον θημιατηριον ηνε της Ηπαιραγηας
Θ(ε)ο(τοκου) ης το / Νεοκαστρον – Ελμπασανη και το εδοσε ο Ηοανης ηος του
Μαρκου και / σε εγραψε στην παρουσια αυτος και η μητηρ του ο Θ(εο)σ σιχορεσι 1729. “Ky thimjator është i së mbishenjtës Hyjlindëses në Neokastër (Elbasan). E ka
dhënë Jani, biri i Markut dhe e ka shkruar me praninë ai dhe e ëma e tij, që perëndia i
ndjeftë 1729”551. Ndërsa rreth bazamentit të një kryqi prej argjendi që vendosej mbi
547

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 79, faqe 77.
-"Dyert e Bukura" të kishës së "Shën Mërisë" janë gdhendur nga mjeshtër Petro Filipi nga Reka dhe
janë pikturuar nga ikonografi Mihal Anagnosti. Secila derë është ndarë në tri pjesë. Në panotë e
poshtme janë dy medaljone, të cilat përfaqësojnë skenën e "Ungjillëzimit të Hyjlindëses". Në njërin
prej medaljoneve është kryeëngjëlli Gabriel, i cili po njofton Shën Mërinë, që do të ketë një fëmijë.
Medaljonet qarkohen nga dredhka, simbole të eukaristisë, gjethe dhe veshë rrushi. Në panotë e mesit
janë gdhendur kupa kungimi, me motive floreale përreth. Në panotë e sipërme janë dy medaljonë, ku
cilët janë pikturuar profeti Solomon dhe profeti David. Medaljonet qarkohen nga figura serafimësh,
kaproj e shqiponja të gdhendura, si edhe me vazo lulesh e boçe pishe. Flegrat e dyerve janë ndarë me
listela me zambakë, në kryqe, me antifeksa të lulëzuar. Gjithçka është gdhendur me mjeshtëri të lartë
artistike. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 140-141; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National
History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017,
page 82.
549
-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike
nr. 5, Tiranë 2015, faqe 53-55.
550
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 58, faqe 72; "Të parët që kanë
themeluar Krushevën kanë qenë shqiptarët, më pas kanë ardhur vllehët dhe më pas shqehtë"; Krusheva
nga një krushovar, Kalendari Kombiar, Sofje 1904, faqe 58.
551
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 26, faqe 60.
548
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tryezën e shenjtë shkruhet: Το παρον τημηον σταυρον ηνε του Νικολαου ηερεος ηος
του Πρεντη / απο Πρατασεση -1748. “Ky kryq i nderuar është i prift Nikollës, birit të
Prendit, nga Brodosheshi, 1748”552. Potiri i kungimit prej argjendi është punuar nga
Jakov Popa në vitin 1780. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet rreth bazamentit të
potirit: Το παρον ποτηριον υπαρχι της Παναγιας Νεοκαστρου, εκτισυη με τα ασπρα
τις εκλισιας επιτροπευοντος Παπα Στιλιαν(ος) (Ν)οσις. Χηρ Αποστολι του
Λεγομενου Ιακοβου του Μικρου Ιουνηο 11 + εν 1780. “Ky potir, që u punua me
asprat e kishës është i së mbishenjtës së Neokastrës në kohën e epitropit Papa Stilian
Nosit. Dora e Apostolit të mbiquajtur Jakovi i vogël, qershor më 1780”553. Kisha e
"Shën Mërisë" më 1963 është shpallur monument kulture554.

KISHA E "SHËN KOLLIT"
ELBASAN, VITI 1849
Kisha e Shën Kollit në Elbasan mendohet të jetë ndërtuar rreth vitit 1700. Vite
më vonë ajo është djegur dhe është meremetuar në vitin 1849. Ky fakt vërtetohet nga
fermani i Sulltan Mexhitit drejtuar Prefektit të Prefekturës së Ohrit, Haxhi Fahir Beut
dhe dijetarëve Naib Kadiut të kazasë së Elbasanit. Nga fermani mësojmë përmasat që
ka pasur kisha: 39 metra e gjatë, 28 metra e gjatë dhe 13 metra e lartë. Kisha ka pasur
dy dyer si edhe gjashtë dritare. Kisha e Shën Kollit në Elbasan ka pasur një ikonostas
të gdhendur. Ikonat e mëdha janë pikturuar nga ikonografi Diço Zografi në vitin
1855555.
Sipas programit për kartelizimin dhe studimin shkencor të të gjithë materialit
që gjendet në fondin e Muzeut Historik Kombëtar, gjatë hulumtimit u gjetën tre ikona
të mëdha, të cilat mendohet se janë pikturuar nga Diço Zografi: Ikona e Shën Kollit
me përmasat 105x67,5 cm dhe numër inventari 5947, ikona e Shën Harallambit me
përmasat 102x62,5 cm dhe numër inventari 6025, si edhe ikona e Shën Athanasit me
përmasat 110x69 cm dhe numër inventari 5914. Këto ikona i përkasin kishës së Shën
552

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 29, faqe 61.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 40, faqe 65.
554
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 68.
555
-Përveç ikonave të mëdha të kishës së Shën Kollit në Elbasan, Diço Zografi ka pikturuar rreth dy
mijë ikona në Maqedoni, Bullgari dhe në Serbi. Diço Zografi ka pasur dy djem Abrahamin dhe
Spiridhonin, të cilëve u mësoi artin e ikonografisë. Djali i madh, Abrahami ka pikturuar shumë kisha,
por nuk e kishte talentin e të atit, ndërsa Spiridhoni vdiq herët. E veçanta e Diço Zografit është sepse ai
pothuajse në çdo ikonë ka lënë nënshkrimin e tij. Përkushtimet e donatorëve të ikonave ai i shkruante
sllavisht ose në greqishten bizantine, sipas porosive. Diço Zografi ka përkthyer një manual ikonografie
të shkruar nga vëllezërit Zografi. Në të, Diço ka lënë shënimet e tij. Ai ka qenë ikonografi më i shquar
i kohës në Maqedoni. Porositësit prisnin me vite të tëra për të pasur një ikonë të pikturuar prej Diço
Zografit. Tematika e ikonave të pikturuara prej tij është e larmishme. Aktivitetin kryesor e ka zhvilluar
në fshatin Tresonik, ku gjendej atelieja e tij. Sasho Cvetkovski, The icons of Dico Zograf from the
churches in Deber and Mala Reka, Struga 2013, page 299-310.
553
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Kollit në Elbasan. Në fundin e ikonës së Shën Athanasit Diço Zografi ka lënë
mbishkrimin dygjuhësh në greqishten bizantine dhe në sllavishte: διά χειρός δήτζου
ζωγράφου έκ έπαρχίας Δεβρων, 1855. “Me dorën e Diço Zografit nga zona e
Dhevron”, 1855556.
Diço e mësoi artin e ikonografisë prej mësuesve të tij, Mihal dhe Dhimitër
Anagnostit gjatë kohës që kanë punuar së bashku në manastirin e Bigorskit.
Ikonografi i talentuar Diço Zografi në vitin 1853 ka pikturuar ikonat e kishës së Shën
Gjergjit në Vërnicë të Gollobordës557. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë
në ikonën e Shën Mërisë: “Me dorën e Diço Zografit, nga katundi Tresance, 1853,
muaji dhjetor 4”. Mbishkrimi është shkruar me alfabetin cirilik, ndërsa për datën ka
përdorur greqishten bizantine558.
Dyert e bukura të ikonostasit të kishës së Shën Kollit
Dyert e bukura të ikonostasit të kishës së Shën Kollit në Elbasan, aktualisht
gjenden në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. Ato kanë përmasat
173.5 x 50/ 141 x 44 cm dhe numër inventari 3697/1/2. Gdhendësi i Dyerve të bukura
nuk dihet, por ato janë pikturuar nga Diço Zografi në vitin 1859. Ky fakt vërtetohet
nga mbishkrimi që Diço Zografi ka lënë në Dyert e bukura të ikonostasit: Διά χειρός
δήτζου ζ, 1859, “Me dorën e Diço Z, 1859”559. Në kulmin e Dyerve të bukura Diço
Zografi ka pikturuar Krishtin Pandokrator. Në pjesën ballore të Dyerve të bukura
Diço Zografi ka pikturuar Kryeengjëllin Gabriel dhe përballë tin Shën Mërinë. Ndërsa
në pjesën fundore të dyerve ai ka pikturuar Shën Vasilin, Shën Joan Gojëartin, Shën
Grigor Teologun dhe Shën Nikollën.
Sipas programit për kartelizimin të gjithë materialit që gjendet në fondin e
Muzeut Historik Kombëtar, gjatë hulumtimit u gjetën edhe disa ikona të vogla, që i
përkasin kishës së Shën Kollit në Elbasan. Ndër ikonat e vogla mund të përmendim
ikona shenjtorësh: Shën Stefani me përmasat 42,5x35,5 cm dhe numër inventari
5755; ikona e Krishtit me përmasat 29x22 cm dhe numër inventari 5854; Shën Maria
me përmasat 29x22 cm dhe numër inventari 5809; Shën Harallambi me përmasat
556

-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr.
7, Tiranë 2017, faqe 43-45; Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar,
Revista Shkencore Ndërkombëtare Diskutime nr. 1, Shkurt 2018, Tetovë 2018, faqe 61-70; Andrea
Llukani, Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific Journal Diskutime
No. February 1st, Tetovo 2018, page 64-73; Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun
Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë, 2015, faqe 59; Andrea Llukani, Mihal
Anagnosti, piktori i fundit i artit pasbizantin në Shqipëri, Le Radici, Anno 13, n.3, Novembre 2015,
pagina 23.
557
-Kristofor Beduli, Ortodoksët e Gollobordës, Neraida, Tiranë, 2008, faqe 20.
558
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 59, faqe 72.
559
-Përkthimi është bërë nga autori i monografisë Andrea Llukani; Dorian Koçi, Andrea Llukani,
Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë 2018, faqe 144-145; Ylli
Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea
Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 106-107; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti,
Tirana 2017, page 106-107; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 112-113; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 112-113.
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28,5x21,5 cm dhe numër inventari 6010; Apostull Jakovi me përmasat 43,5x30 cm
dhe numër inventari 6052; Tre Jerarkët me përmasat 44x32 cm dhe numër inventari
5826; Teodor Tironi dhe Teodor Stratilati me përmasat 45x31 cm dhe numër
inventari 5423.
Kemi ikona nga cikli i festave: Zënia e Shën Anës me përmasat 45x30,5 cm
dhe numër inventari 5408; Lindja e Pagëzorit dhe numër inventari 5438; Gratë
Miraprurëse me përmasat 43x29,3 cm dhe numër inventari 5801; Pendikostia me
përmasat 44x31,5 cm dhe numër inventari 5802; Krishtlindja me përmasat 42x29 cm
dhe numër inventari 5833; Fjetja e Hyjlindëses me përmasat 54x42,5 cm dhe numër
inventari 5978; E diela e Thomait me përmasat 44x29 cm dhe numër inventari 6016;
Sinodi i Parë Ekumenik me përmasat 48,5x39 cm dhe numër inventari 6018; Zënia e
Pagëzorit me përmasat 42x34 cm dhe numër inventari 6049; Deizis me përmasat
56x43,5 cm dhe numër inventari 6063 etj560.
Le të kthehemi tek fermani ku Sulltan Mexhiti i drejtohej Prefektit të
Prefekturës së Ohrit, Haxhi Fahir Beut, që kisha të rindërtohej sipas përmasave që ka
pasur561. Kisha e Shën Kollit ka pasur edhe mjaft objekte liturgjike, të cilat nuk dihet
se ku kanë përfunduar. Mbi bazamentin e një kryqi prej argjendi është gdhendur: Ζ Ρ
560

-Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr.
7, Tiranë 2017, faqe 43-45; Andrea Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun Historik Kombëtar,
Revista Shkencore Ndërkombëtare Diskutime nr. 1, Shkurt 2018, Tetovë 2018, faqe 61-70; Andrea
Llukani, Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific Journal Diskutime
No. February 1st, Tetovo 2018, page 64-73;
561
-Ferman i Sulltan Mexhitit: “Nderja e mburja e shokëvet, zot i gradës së tretë e kajmekam (prefekt)
i Sanxhakut (prefekturës) s’Ohrit Haxhi Fahir Beut dhe dritë e dijetarëve Naib Kadiut të kazasë
s’Elbasanit dhe ndera e shokëvet anëtarëvet të këshillit, paçin pushtetin e naltë, me t’u mbërrijt men ky
urdhën i naltë i jemi t’a dijnë se: Një kishë e Rumëvet (Orthodoksvet) që thirret kisha e Shënkollit në
lagjen e Shënkollit, një ndër lagjet e t‘Elbasanit, tue qenë se asht djegun, rajet e asaj lagje janë lutun
për meremetimin e saj. Kisha në fjalë asht vezhgue e matun me anë të organevet të Sheriatit dhe ka
rezultue se asht tridhet e nantë metër e gjatë (në tekst përmendet “Zira” që ka një gjatësi prej gjishtit të
mesëm të dorës deri te brryli) njëzet e tetë e gjanë e trembëdhet e naltë, me dy dyerë e me gjashtë
dritore më ka tetë pëllambë nalt e katër pëllambë gjanë. Me të vërtetë kisha në fjalë, e djegun, ka
nevojë të meremetohet e të këthejë në gjendjen e saj të përparëshme. Unë nxora urdhënin t’em të
lumnueshëm dhe ilami me mazbata iu referuen Shejhulislam e Mufti Ismet –Bej –zades dhe dijetarit
erudite e shumë të vertytshmit Ahmed Arif – Hiqmet – Beut, Zoti ua baftë të vazhdueshëm vërtytin,
nga të cilët u kërkue fetvaja tue shtrue çashtja kështu: Kur një kishë në një katund shkatërohet,
t’interesuemit a mund e këthejnë atë në gjendjen e saj të mëparshme pa i shtue gja. Gjegjëja qe se po,
munden t’interesuemit m’e sjellë kishën në gjendjen e saj t’vjetrë. Në këtë vështrim doli fetvaja.
Kështu dhe unë, si mbas lejes së sheriatit të nderuem dhaçë lejen t’eme mbretnore për meremetimin e
kishës në fjalë dhe qita, burue prej mëshirës seme mbretnore Hatt ‘in t’em madhshtor tue urdhënue që
të veprohet simbas tij e simbas fetvas së ndritun. Dhaçë autorizimin tem mbretnor që kisha në fjalë të
meremetohet, aq gjatë, gjanë e naltë e me atë sipërfaqe siç ka qenë ma para, pa e kalue strukturën e saj
origjinale. Në qoftë se ndokush ka me guxue me lejue ndreqjen e saj ma e madhe se ishte ma përpara
dhe ka marrë të holla prej rajavet, mbi ta ka me randue përgjegjësija dhe për ta ka m’u ba keq. Ju që
jeni Kajmekam (prefekt), Naib-Myfti e tjerë kështu t’a dijni dhe kështu të veproni, tue u ruejtë nga një
veprim i kundërt për sa u tha. Kështu t‘a dijni dhe nënshkrimit t’em t’i jepni besim. Shkrue në medis të
muajit të Seferul-hajrit (I dyti muej mbas kalendarit hënor) të vjetit njëmij e dyqind e gjashtëdhetë e
gjashtë. V. 1266 – 1849”. Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 116-117;
AQSH, F. 143, D. 1281, fl. 1.
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Π Ζ = 7187 (=1679), që do të thotë se kryqi562 është gdhendur më 1679. Kisha e
Shën Kollit në Elbasan në vitin 1980 u prish nga themelet dhe në truallin e saj u
ndërtua një pallat banimi. Kisha është rindërtuar pas viteve 90-të.

KISHA E "SHËN KOLLIT"
NË SHELCAN, ELBASAN, VITI 1625
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në Shelcan, në krahinën malore të Shpatit në
rrethin e Elbasanit. (Fig.7) Kisha është bazilikë me përmasa 13.53x6.30 metra e
përbërë nga një naos pa shtylla dhe çati me një kulm. Apsidat janë me të çara
vertikale në vend të dritareve. Në pranverën e vitit 2000 kam qenë i privilegjuar kur
vizitova kishat e krahinës së Shpatit, në rrethin e Elbasanit. Përshtypje të veçantë në
kishën e "Shën Kollit" në Shelcan më lanë akresket e pikturuara nga Onufri. Në këtë
kishë shërbente shoku im i seminarit atë Pali Qosja, i cili na priti me përzemërsinë që
karakterizon shpatarakët. Afresket e kishës janë si më poshtë.
-Brezi i parë: dekoracion mandili
-Brezi i dytë: shenjtët paraqiten me trup
-Brezi i tretë: shenjtët paraqiten bust
-Brezi i katërt: skena biblike
Duke hyrë në anën e djathtë të portës paraqiten:1-Shën Kristofori, 2-Shën
Marina, 3-Shën Zosima, 4-Maria Egjiptiania, 5-Shën Aleksi, 6-Joan Vladimiri, 7Shën Trifoni, 8-Shën Mërkuri, 9-Shën Minai, 10-Shën Jakobi, 11-Shën Nikita, 12Shën Parashqevia, 13-Shën Nikolla, 14-Petro i Aleksandrisë.
Duke hyrë në anën e majtë të portës paraqiten:15-Kostandini dhe Helena563,
16-Shën Kiriaku, 17-Shën Efthimi, 18-Shën Sava, 19-Shën Andoni, 20-Profeti Ilia,
21-Anargjend Damiani, 22-Anargjend Kozmai, 23-Teodor Tironi, 24-Teodor
Stratilati, 25-Shën Prokopi, 26-Shën Nestori, 27-Shën Dhimitri, 28-Shën Gjergji, 29Kryeengjëlli Mihail.
Paraqitje bust. Sipër derës dhe në anën e djathtë paraqiten:1-Shën Varvara, 2Teodos Kinovjarku, 3-Pavli i Thjeshtë, 4-Shën Makriani, 5-Joan Kaliviti, 6-Shën
Pahomi, 7-Kryeengjëlli Gabriel, 8-Shën Nikita, 9-Shën Aleksandri, 10-Shën Serxhi,
11-Shën Anania, 12-Kryeengjëlli Mikail.
Sipër derës dhe në anën e majtë paraqiten: 13-Shën Ekaterina, 14-Shën
Anastasia, 15-Shën Irini, 16-Shën Theopisti, 17-Shën Agapi, 18-Dielli (Ilios), 19Shën Viktori, 20-Shën Vinçenti, 21-Shën Evgjeni, 22-Shën Mario, 23-Shën Oresti,
24-Shën Afksenti, 25-Shën Julia, 26-Shën Kiriku, 27-Shën Pandelejmoni, 28-Shën
Nikolla, 29-Makari i Egjiptit, 30-Dielli (Ilios).
Skena Biblike: 1-Ungjillëzimi i Hyjlindëses, 2-Krishtlindja, 3-Paraqitja në
tempull, 4-Pagëzimi, 5-Ngjallja e Llazarit, 6-Hyrja në Jerusalem, 7-Darka mistike, 8Shërbimi i tre engjëjve nga Abrahami dhe Sara, 9-Fjetja e Hyjlindëses, 10-Tradhëtia e
562
563

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 19, faqe 58
-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 197.
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Judës, 11-Krishti para Pilatit, 12-Kryqëzimi, 13-Vajtimi i grave miroprurëse, 14Krishti i shfaqet Maria Magdalenës, 15-Zbritja në had, 16-Analipsi.
Në kishën e "Shën Kollit" gjenden shtatë mbishkrime, të cilat ndahen në dy
grupe: 1) mbishkrime që bëjnë fjalë për ikonografin dhe kohën e pikturimit të
afreskave dhe 2) mbishkrime me fragmente psalmesh dhe lutjesh liturgjike. Nga
mbishkrimet që gjenden në kishë mësohet se ajo është pikturuar së pari në vitin 1554
nga Onufri. Në vitin 1951 një ekspeditë e Institutit të Shkencave, e drejtuar nga
teologu Theofan Popa, zbuloi në kishën e Shën Kollit në Shelcan një mbishkrim të
Onufrit. Mbishkrimi është shkruar në greqishten bizantine nga dora e mjeshtrit të
madh Onufrit dhe gjendet mbi faqen e murit verior të kishës, pranë tryezës së
thisiastirit: + Οταν εισ Θ(εο)ν εκπετασισ / τασ χειρασ σου ω Θ(εο)υ θυτα, / μνησθητι
κ(αι) εμου του αμαρτωλου / και αμαθουσ Ονουγριου ζωγραφου. "Kur të ngresh duart
e tua te Perëndia o meshtar i Perëndisë, më përmend edhe mua mëkatarin dhe të
paditurin piktor Onufrin"564.
Kisha e "Shën Kollit" është pikturuar në gjysmën e saj perëndimore prej një
piktori anonim në vitin 1625 me shpenzimet e arhondit Haxhi Gjika. Ky fakt
vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: Ουτος ο ναός
υπάρ(χει) του εν αγίοις π(α)τρός (ή)μων Νίκολ(ά)ου επησκόπου / Μύρων τοίς
Λί(κίας τού θαυματ)ουργού (ίστορήθη) διά εξόδου τού τημιω(τά)του κ(αί)
ευγενεστάτου αρχου / κύρ Γγίκα (γραμματέως εκ π(ό)λεος Ελπασάνι κ(αί) εδωκεν
ασπρα χυληάδες ΣΤ! Κ(αί) ύ / δία ψυχ(ικήν σωτηρίαν) καί σοματος κ(αί) ο Θ(εό)σ
Νικολαου δοσι αύτον μιρίωνα πλου / σιον (εάν) της κατηγορίσι την υστορίαν
ελε(γ)χοναχι τών αγιων Νικόλαων / εν (ημερα) κρίσιος. Εν ετι Ζ Ρ Λ Γ (7133=1625).
"Ky tempull është i atit tonë ndër shenjtorë, shën Kollit, peshkopit të Mirës së Likisë,
çudibërësit. U pikturua me shpenzimet e të shumënderuarit dhe shumë fisnikut
arkond, zotit Gjika, sekretar nga qyteti i Elbasanit duke dhënë gjashtëmijë e katërqind
aspra për shpëtimin e shpirtit dhe të trupit; dhe perëndia e Nikollës i dhëntë atij
dhjetramijë pasuri dhe nëse ndokush do të prishë pikturën, pastë akuzues Shën Kollin,
ditën e gjyqit. Në vitin 7133(=1625)"565.
Fakti që kisha është pikturuar në gjysmën e saj perëndimore prej një piktori
anonim në vitin 1625 na bën të mendojmë se Onufri nuk e pikturoi të gjithë kishën,
por e la punën përgjysmë? Në këtë mbishkrim thuhet se arhondi Haxhi Gjika ofroi
6400 aspra, një shumë e konsiderueshme për kohën. Mbishkrimi përfundon me
formulën e mallkimit, me anën e së cilës u bëhet me dije brezave të ardhshëm që të
mos i shkatërrojnë afresket e kishës. Kjo është një trashëgimi e artit të Onufrit, por
edhe e piktorit anonim që pikturoi gjysmën perëndimore të kishës në vitin 1625566.
Siç e përmendëm edhe mësipër në kishën e "Shën Kollit" në Shelcan gjenden
edhe disa mbishkrime me fragmente psalmesh dhe lutjesh liturgjike. Në pjesën e
sipërme të ikonostasit prej muri Onufri ka shkruar një lutje nga liturgjia hyjnore e
Gojartit: Εν ταίς λαμπρότητες τών αγίων σου πώς είσελυσομαι ο ανάξιος εαν γάρ
564

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 7, faqe 52.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 17, faqe 57.
566
-Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 200, faqe 18-19.
565
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τολμήσω συνελθοον είς τών συμφώνα ο χιτών με ελλέγχει ότι ουκ ετσι σου αγγέλων
Καθάρισον Κυριε τόν ρύπον τής ψυχής μου καί σώσον με ώς μόν(ος) έκεήμων
φιλάνθροπως. “Në shkëlqimet e shenjtorëve të tu, si do të hyj unë i pavyeri? Se, në
gëzofsha të hyj bashkë më nusërore, këmisha më tregon se s’është e dasmës, dhe i
lidhur do të nxirrem jashtë nga engjëjt. Spastro o zot ndyrësitë e shpirtit tim dhe
shpëtomë si i vetëm i mëshirshëm dhe njeridashës”567.
Gjithashtu në pjesën e sipërme të faqes lindore të ikonastasit prej muri, Onufri
ka shkruar një lutje liturgjike nga libri i Shërbesave të Shenjta: Κ(ύρι)ε ο Θ(εό)σ
ημών σώσον τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου τώ πλήρομα τής
εκκλησίας σου, φυλαξον αγίασον τους αγαπόντας τήν ευπρέπειαν τού οίκου σου σύ
αυτούς αντιδόξασον. “O zot, perëndia jonë, shpëto popullin tënd dhe bejoje
trashëgimin tënd; gjithë besnikët e kishës tënde ruaji, shënjtëro ata që dëshirojnë
mirësinë e shtëpisë tënde. Ti lavdëroi ata” 568.
Mbi derën e bukur të ikonostasit të kishës Onufri ka shkruar pjesë nga psalmi
24: + Αρατε πύλας οί αρχωντες υμών καί επαρθηται πύλαι αιώνιοι / κ(αί)
οισελευσεται ο βασιλεύς τής δόξης Κ(υριο)σ κραταιος κ(αί) δινατός εν / πολέμω
αυτός εστίν ο βασιλεύς τής δόξης Κ(ύριο)σ τόν δινάμεων. “Ngreni ju o sundimtarë
tanë dhe lartësohuni, o dyer të përjetshme dhe do të hyjë mbreti i lavdisë, Zot i fortë
dhe i fuqishëm në luftë, ky është Mbreti i lavdisë, zot i fuqijve”569.
Gjithashtu mbi derën veriore të ikonastasit brenda në kungë Onufri ka shkruar
një lutje liturgjike nga mesha peshkopale: + Κ(ύρι)ε, Κ(ύρι)ε, επίβέψον εξ ούρανου
καί ίδε καί επίσκεψε τήν αμπελον ταύτην καί κατάρτησε αυτην τη εφυτευσεν η δε /
ξιά σου κ(αί) επι υον ανθρόπου ον εκρατεύσας σεαύτον. “O zot, o zot, shtjerë sytë
prej qiellit dhe vështro, vizito këtë vreshtë dhe rregulloje atë që e mbolli e djathta jote
dhe me birin e njeriut mbi të cilin e mbështete veten tënde”570.
Rreth apsidës nën skenën e Platiterës në kungë Onufri ka shkruar një lutje
liturgjike: + Γέγονεν η κοιλία σου αγία τραπεζα εχουσα τον / ουρανιον αρτον
Χρηστον τον Θ(ε0όν ημων εξ / ου οας ο τρόγων ου θνησκει ως εφησεν ο του / παντος
θεογεννητωρ τροφευς. “U bë barku yt (o Hyjlindëse) tryezë e shenjtë, që ka bukën
qiellore, Krishtin perëndinë tonë, nga e cila kushdo që ha nuk vdes, sikurse ka thënë
ati ushqyesi i të gjithëve”571. Kisha e "Shën Kollit" në Shelcan është shpallur
monument kulture572 në vitin 1948.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 8, faqe 53.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 9, faqe 53.
569
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 10, faqe 53-54.
570
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 11, faqe 54.
571
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 12, faqe 54.
572
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 68.
568

165

KISHA E "SHËN E PREMTES"
VALËSH, ELBASAN, VITI 1554
Kisha e "Shën e Premtes" gjendet në fshatin Valësh të krahinës së Shpatit në
rrethin e Elbasanit. (Fig.8) Kisha është bazilikë me përmasa 7x2.50 metra e përbërë
nga një naos pa shtylla me çati me një kulm. Apsidat janë me të çara vertikale në
vend të dritareve. Kisha është pikturuar nga dora e Onufrit në vitin 1554. Pasi
përfundoi së pikturuari afresket e kishës së "Shën Kollit" në Shelcan, dora e Onufrit
ka pikturuar afresket e kishës së "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të Shpatit. Në
mbishkrimin e Shelcanit Onufri ka qenë ende laik, ndërsa në mbishkrimin që gjendet
në Valësh ai është dorëzuar prift madje ka marë edhe ofiqin protopapë që do të thotë
prift i parë. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim në greqishten bizantine nga dora e
mjeshtrit të madh Onufrit në faqen e murit, në vendin e prothesit: + Οταν εις Θ(εο)ν
εκπετασισς τας χειρας σου / ω Θ(εο)υ θυτα, / μνησθητι καμου του αμαρτωλου /
Ονουγριου ιερεος, ζωγραφου κ(αι) πρωτοπαπα Νεοκαστρου "....... "Kur të ngresh
duart e tua nga Perëndia o meshtar i Perëndisë, më përmend dhe mua mëkatarin, prift
Onufrin, piktorin dhe protopapë të Neokastrës (Elbasanit)"573.
Mga mbishkrimi del se Onufri ka qenë klerik, madje me ofiqin "Protopapë" që
do të thotë "Prift i parë". Ky fakt na jep të kuptojmë se detyra kryesore e një kleriku
në kishën ortodokse janë shërbesat e shenjta dhe gjatë kohës që i ngelej Onufri merrej
me ikonografi. Kisha e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh të Shpatit u pikturua me
shpenzimet e prift Gjergj Logothetit në vitin 1554. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i
pikturuar në pjesën veriore të faqes së murit perëndimor të kishës: ....αθξύνθη παρα
της χωρας Βαλεσεον κ(αί) εξωγραφιθει κ(αί) τον εξό / δον ...κα(ί) ο ευλαβεστατος
ιερεύς Γεώργιος τού Λογουετη εδοσεν ομπολα.../ Νεοκαστρου οι θεορουντας
εύχεσθε χαρην τόν Κ(υριο)ν. Τω δωντι την χαρην επεί ετους Ζ Ξ Β (7062 = 1554).
Κυκλοι (ηλιου) ιβ, κυκλοι (σεληνης).....“...u shtua nga katundi i valshakëve dhe është
pikturuar me shpenzimet ....dhe fort i devotshmi prift Gjergj i Logothetit ka dhënë e
oblla.....(ju) të Neokastrës që e vështroni lutuni për zotërinë që ka dhënë dhuratën, në
vitin 7062 (=1554) cikël (të diellit), 12, cikël (të hënës)...”574. Nga mbishkrimi
kuptojmë se Gjergj Logotheti ka qenë prifti i kishës së "Shën e Premtes". Mbishkrimi
gjithashtu na bën me dije se ai ka paguar "oblla", një lloj paraje që përdorej në Bizant.
Në vitin 1554 "obllat" kishin dalë nga qarkullimi dhe monedhat që qarkullonin qenë
akçe, aspra ose dukate venedikase. Në këtë rast "obllat" nënkuptonin monedhat e
kujtesës, pra florinj të trashëguar nga ndonjë thesar i marrë nga Kostandinopoja pas
largimit të familjes së Logothetëve. Me këtë sasi "obllash" është paguar puna e
Onufrit575.
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-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.14, faqe 55.
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.13, faqe 55.
575
-Moikom Zeqo, Mes laokontit dhe Krishtit, Medaur, Tiranë 200, faqe 17.
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Në pjesën jugore të faqes së murit perëndimor të kishës gjendet një
mbishkrim, i cili na bën me dije së katundi i valshakëve këtë kishë ia kushton
dëshmores së madhe Shën e Premtes: Ουτος ό αγιος ναος τής αγιας μεγαλομάρτυρος
Παρασκε / υης ...πόθου της αύτης χώρας, ει...λιδε / ...κ..ό ζωγράφος Ονουφριος...."
Ky tempul i shenjtë i dëshmores së madhe Shën e Premtes....me dëshirë të këtij
katundi.....26 piktor Onufri... "576.
Në pranverën e vitit 2000 kam marë pjesë në një ekspeditë kërkimore nëpër
kishat e krahinës së Shpatit, në rrethin e Elbasanit. Në shoqërinë e mikut tim të
përkorë atë Pali Qosja, vizituam kishën e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh dhe u
mrekulluam nga afresket pikturuara nga dora e protopapë Onufrit. Ndonëse fshati
Valësh në Shpat të Elbasanit përbëhet vetëm nga 70 shtëpi në të gjenden dy kisha në
një distancë rreth 15 minuta nga njera tjetra, kisha e "Shën Kollit" dhe kisha e "Shën e
Premtes". Ikonostasi i kishës së "Shën e Premtes" është prej muri të suvatuar me
lartësi rreth dy metra. Ai është i pikturuar edhe nga ana e brendshme e altarit. Në
murin verior të altarit Onufri ka pikturuar Krishtin, i cili është duke i treguar rrobën e
shqyer Pjetrit të Aleksandrisë. Afresket kanë një lidhje harmonike me njera tjetrën.
Në anën e majtë të skenës "Krishti në varr" paraqitet kryedhjakon Stefani, i cili
vështron Krishtin, ndërsa në anën e djathtë është pikturuar Stiliti që sodit Jisuin.
Afresku kryesor i apsidës është Platitera, ndërsa Grigor Teologu është kthyer nga ajo
dhe duke hapur pergamenin lëçit himnin falenderues për të. Paraqitja e Grigor
Teologut është afresku më i përkryer që ka pikturuar dora e mjeshtrit më të madh të
ikonografisë shqiptare protopapë Onufrit577. Fatkeqësisht ky afresk më 4 janar të vitit
2013 është dëmtuar në pjesën e kokës nga njerës keqdashës dhe të papërgjegjshëm.
Interesante është ikona e Lindjes së Krishtit ku njeri nga barinjtë ka veshur gunë. Kjo
skenë ka motive nga jeta shqiptare. Kisha e "Shën e Premtes" në fshatin Valësh në
rrethin e Elbasanit është shpallur monument kulture578 në vitin 1963.

MANASTIRI I SHËN GJON VLADIMIRIT
ELBASAN, VITI 1381
Manastiri i Gjon Vladimirit është ndërtuar në vitin 1381. Ktitor i manastirit
është princi Karl Topia579. (Fig.9) Aktualisht, guri i madh arkitra580 i portalit të derës
576

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.15, faqe 56.
-Viktori Puzanova, Mbi artin bizantin dhe post-bizantin shqiptar, 55, Tiranë 2005, faqe 26-27.
578
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 68.
579
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (Shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë, 2004, faqe
69.
580
-Sipas një gojëdhëne, kjo kishë është ngritur mbi themelet e kishës së Trinisë së Shenjtë, e cila u
shemb nga tërmeti. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, i gdhendur në gurin e madh arkitra të
portalit të derës jugore të kishës: Χρη γηνωσκ(ειν) οτι ο ναος ουτος έκατελυθη απο σοισμου παντελως
θεμελίου εις την διακρατησιν και εν ημεραις αυθεντεβοντος πα/σης χωρας Αλβανου πανυψιλωτατος
πρωτος Καρλας ο Θεωπιας ανειψιος δε και αιματος ρυγας της Φραγγιας. Αυτος δε/ανοικοδομησεν τον
πανσεπτον ναον τουτον του αγιου Ιωαννου του Βλαδημηρου και ανιγειρεν αυτω(ν) εκ βαθρου μεχρι
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jugore të kishës së manastirit të Gjon Vladimirit gjendet në Muzeun Historik
Kombëtar581. Në një mbishkrim të gdhendur mbi një pllakë mermeri me përmasa
50x48 centimetra, që gjendet e murosur në anën jugore të kishës shkruhet: An(n)o ab
incarnacione d(omi)ni n(ost)ri Je(s)u Chri(sti) MCCCLXXXI i(n)di(ction)e V
reg(na)nte i(n) Albania serenis(s)i(mo) pr(in)cipe d(omi)no Karulo Thopia pr(i)mo de
domo Fra(n)ci(a)e, an(n)o d(omi)n(at)ionis XXII una cum il(l)ustris(s)imo suo filio
pr(ri) mogenito d(omi)no Georgio ha(n)c eccl(esi)a(m) fecit. “Në vitin e mishërimit të
zotit tonë Jesu Krisht 1381, indikti 5, kur zotëronte në Shqipëri shumë i kthjellti
princi zoti Karl Topia i parë, prej shtëpisë së Francës, në vitin XXII të zotërimit të tij
dhe me të birin e tij shumë të ndriturin, të parëlindurin zotin Gjergj, ka ndërtuar këtë
kishë”582. Mbishkrimi është shkruar në latinisht. Ka nëntë radhë. Shkronjat e
përdorura janë të tipit frakturë. Ato janë me sigla e shkurtime.
Në një mbishkrim tjetër, që gjendet mbi gurin e madh të portalit të derës
jugore të kishës thuhet: "Këtë kishë të shenjtë të Gjon Vladimirit e ka ndërtuar Karl
Topia, zoti i Arbërit, në të 22-tin vit të zotërimit të tij dhe e mbaroi atë në të 24-tin vit
të zotërimit të tij"583. Mbishkrimi është shkruar në dy radhë me alfabet cirilik kishtar.
Mbi një gur në murin jugor të manastirit është stema e Karl Topisë584, e cila është
gdhendur nga Dhimitër Shpati.
τε/λους εκ πιστεως δε και ξεουσι(σ) καρδια(σ) απο Χ(ριστο)υ γεννησεως εως οικοδομησεως του ναου
ετη Α.Τ.Π. (1380) απο δε κτισεως κοσμου ει/σιν ετη σωψ (6890=1382) αυθεντεβοντος δε εως τοτε κβ
ετος ιωδικτιον(ος) της Ε.Ο. (ηλιου) κυ(κλος) ά (σεληνης) κυ(κλος) ιδ εκτηστη δε ο ναος(ον) ορ(α)σ.Δ.
μεγηστως (ως) πρη(ν) ο πα/λεος ναως. “Duhet ditur se ky tempull u shemb nga tërmeti deri në themel
gjatë sundimit dhe në ditët kur zotëronte mbi të gjithë vendin e Albanit i ndrituri Karl Topia i parë, nip
dhe prej gjaku i mbretit të Francës. Ky e ndërtoi këtë tempull të gjithënderuar të Shën Gjon Vladimirit
dhe e ngriti prej themeli deri në mbarim nga besimi dhe zemra e përvëluar. Prej lindjes së Krishtit deri
në ndërtimin e tempullit janë vjet 1380 dhe prej krijimit të botës janë vjet 6890 dhe deri atëherë vjet 22
të zotërimit të tij, indikti 5, cikli i diellit 1, cikli i hënës 14 dhe është ndërtuar tempulli që shkon katër
herë më i madh se ka qenë më parë tempulli i vjetër”. Mbishkrimi ka përmasat 2.20x0.27 metra. Ka
pesë radhë. Ai është shkruar në greqishten bizantine, me shkronja të mëdha, me shkurtime e sigla dhe
me gabime drejtshkrimore e gramatikore. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë
1998, nr. 2, faqe 49-50.
581
-Andrea Llukani, Kulti i Gjon Vladimirit në Shqipëri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina
17-18; Andrea Llukani, Il culto di Giovanni Vladimiro in Albania, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio
2019, pagina 17-18.
582
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 3, faqe 50-51
583
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 4, faqe 51.
584
-Stema ka përmasat 0.98x0.68 metra. Ajo mban mbishkrimin: Ετουτα τα / (ση)μαδηα αυθε(ν) / του
μεγα Καρλα Θ(ε)οπηα. “Këto janë shenjat e zotit të madh, Karl Topisë”. Stema është e tipit dyfaqësh.
Në njërën faqe është stema e Topiajve. Stema ka një kryq të madh. Në katër hapësirat që krijon kryqi,
gjenden 20 kryqe, 4 prej të cilëve janë të mbyllur në rreth. Në anën tjetër është stema e anzhuinëve.
Ajo përbëhet nga 8 zambakë të gdhendur. Zambakët simbolizojnë fronin francez të dinastisë anzhuine.
Stema ndahet me një vijë të pjerrët, e cila tregon se është pasardhës nga martesë jolegjitime. Vija
horizontale tregon shifrën 1000, ndërsa tri vijat vertikale japin shifrën 300 (secila nga 100). Tetë
zambakët e gdhendur tregojnë shifrën 80, ndërsa një vijë e vogël vertikale tregon numrin 1. Të gjitha
së bashku japin shifrën 1381, që është viti i themelimit të manastirit. Sipër stemës është një përkrenare,
e cila ndahet me anën e një kryqi. Përkrenarja ka pëlhurë të ojnëzuar dhe të zbukuruar me zambakë.
Për kreshtë përkrenarja ka një luan që qëndron mbi këmbët e pasme. Luani mban mbi krye një kurorë
princësh të stolisur me tri pendë struci. Mbishkrimet dhe emblema, vërtetojnë marrëdhëniet e princëve
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Kisha e Shën Gjon Vladimirit gjendet në anën veriore të manastirit. Është e
tipit të bazilikës, e ndarë në tri nefe me dy rreshta kolonash. Përreth kishës kanë qenë
dy konakë, njëri në anën jugore dhe tjetri në anën perëndimore. Ndërmjet kishës dhe
konakëve të manastirit ka një oborr. Në anën veriore, manastiri është i rrethuar me
mure, të cilat i kanë rezistuar kohës. Porta e madhe është e mbuluar me një qemer të
shtrirë585. Në vitin 1865 u ndërtua një pus brenda mureve rrethuese të manastirit. Këtë
e vërteton një pllakë guri e gdhendur që gjendet mbi faqen e murit në qemer: Ετος
1865 νοεμβριον η κτιτορος υπαρχει ο αρχιμανδριτης ο υγουμενος Χατζη Γρηγοριος
ιεροθυτης......Η Μαγδαληνης Μοναχη της εις ενδηξιν των μεταγενεστερων
πρωτομαστορο Αθανασιος και Στοιανης. “Viti 1865 nëntor 8. Ktitor është
arkimandriti, igumeni Haxhi Grigori meshtari, Murgesha Magdalena për tu treguar
brezave të ardhshëm, kryemjeshtër është Athanasi dhe Stojani”586.
Shumë tërmete e kanë rrënuar kishën dhe ajo është ndërtuar me kontributin e
besimtarëve elbasanas dhe të mitropolitit Visarion Theohari587. Edhe luftërat e shumta
kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në manastirin e Gjon Vladimirit; por ai është
rindërtuar me donacionet e të krishterëve elbasanas. Në një dokument arkivor, që
daton 1 shtator 1935, përshkruhen dëmet dhe grabitjet që iu bënë manastirit.
Dokumenti është marrë nga një shënim që ka bërë D. Jakovi në Lutjesore588.
Sipas një dokumenti arkivor, vërtetohet që konakët janë ndërtuar ndërmjet
viteve 1850-1865 nga igumeni i manastirit, Haxhi Papa Grigori, i cili ka lënë një
shënim në kodik589. Në kodik, igumeni i manastirit Haxhi Papa Grigori ka shkruar se
në vitin 1862 murgesha Maria Magdalena ndërtoi me shpenzimet e saj dhomën që
ndodhet afër dhomës sime për të birin Artemin, me kusht që të mos e trazojnë këtë
gjersa të jetë i gjallë590. Kjo dhomë banimi quhej “qoshku i Artemit”. Konakët me
qoshqe janë ndërtuar në kohën kur në manastir ka qenë igumen Haxhi Balla. Ky i
fundit sipas Kolë Tupes, ka qenë rreth 60 vjet igumen në manastir591.
Në faqen 83 të kodikut të manastirit të Shën Gjon Vladimirit shënohet se në
vitin 1898, murgu Haxhi Artemi shpenzoi 1541 groshë për ndërtimin e një pjese të

shqiptarë me kishën. Kancelaritë e zotërve të Arbërit kanë pasur njerëz me kulturë të gjerë. Aranitasit
kishin sekretar që zotëronte tri gjuhë: latinisht, sllavisht dhe greqisht, ndërsa Karl Topia vendosi që
mbishkrimet t‘i kishte në tri gjuhë: greqisht, sllavisht dhe latinisht. Theofan Popa, Mbishkrime të
kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 5, faqe 52; Moikom Zeqo, Imazhi arkeologjik si retrospektivë,
Arnissa Edition, 2013, faqe 50-51; Gjin Varfi, Heraldika shqiptare, Dituria, Tiranë 2000, faqe 42; Jaho
Brahaj, Emblema Shqiptare, Eurorilindja, Tiranë 1997, faqe 17.
585
-Gentian Joan Stratobërdha, Shën Joan Vladimiri, një kishë tjetër në restaurim, Ngjallja, nëntor
2004, faqe 5-6.
586
-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 61, faqe 72-73.
587
-Visarion Theohari ka qenë njeri energjik dhe me kulturë. Ai ka qenë i njohur në rrethet e Patrikanës
Ekumenike. Imzot Visarioni (1867-1899) ka qenë për 32 vjet mitropolit i Durrësit. Dhimitër Beduli,
Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, faqe 210.
588
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 1.
589
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 316.
590
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 320.
591
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 10.
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manastirit. Këtë akt bamirësie e bëri për kujtim të shpirtit të së ëmës, murgeshës
Maria Magdalenë592.
Në mesin e shek. XIX, kisha e manastirit është shkatërruar nga tërmeti593 dhe
është rindërtuar në vitin 1901. Kisha ka pasur përmasat 18x12x8 metra. Muret e
kishës janë prej guri të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia qëndron mbi tetë shtylla prej
guri. Në faqen jugore të kishës janë përdorur mjaft elemente guri të punuar, si stela
varresh a arkitrarë, të marrë nga objekte të tjera. Dyshemeja e kishës është e shtruar
me pllaka guri. Në qendër të saj është një rozetë rrethore. Hyrja kryesore është në
anën perëndimore të kishës. Nga veriu dhe jugu ka porta më të vogla. Për të hyrë në
kishë, duhet të zbresësh tri shkallë. Në apsidën e kishës i ka rezistuar kohës afresku i
Platiterës, ku Shën Mëria paraqitet me duart e hapura duke u lutur dhe me Krishtin në
krahëror. Në hijerore kanë qenë disa ikona të lara me argjend: Ungjillëzimi, Lindja e
Krishtit dhe Analipsi. Nga iventari i të shenjtave të kishës mund të përmendim:
ungjillin e shtypur në Vendeik më 1795; eksapterët, që datojnë më 1738; një kryq, që
përdorej në ditën e Ujit të Bekuar dhe në kryq tjetër, që përdorej për shërbesën e
ajazmës; një tas argjendi, që përdorej për të mbajtur naforën; një temjanicë e disa
kupa kungimi; një kuti e vogël lipsanësh; një perde e qëndisur, që vihej tek Dera e
Bukur594.
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 1914595. 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 dhiakut596.
Sipas një njoftimi të revistës “Predikimi”, mësojmë se manastiri i Shën Gjon
Vladimirit kishte për pelegrinët 15 dhoma të mëdha, ku mund të flinin rreth 100
veta597. Në vitin 1935, patriku i Serbisë, Varnava i dhuroi manastirit të Shën Gjon
Vladimirit një kambanë, e cila peshonte 300 kg598. 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 diagaç.

592

-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 3, fleta 327.
-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi derën perëndimore të kishës: Ναος Αγ. Ιωαννου
του Βλαδιμηρου ανοικοδομηθεις επι του Πανιερωτατου Μητροπολιτου Αγ. Δυρραχ. κ.κ. Προκοπιου
αφιερωματι του εκ της συνοικιας Καστρου Ελβασαν. Αειμνηστου Δυρραχ. Βησσριωνος τη μεριμνη
και επιστασια του επιτροπυ κ. Σπυριδωνος Ι. Τζουφκα. Ελβασαν πρωτη μαρτιου 1901. "Ndërtuar gjatë
kohës së Tërëshenjtit Mitropolitit durrsak Imzot Prokopit me mbetjet e kishës së Lagjes Kastro të
qytetit të Elbasanit, nën kujdesin dhe mbikqyrjen e Epitropit Spiridhon Xhufka, Elbasan, Mars, 1901".
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 12.
594
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 15.
595
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 12.
596
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 15, fleta 10.
597
-Predikimi, nr. 49, 31 maj, viti 1935.
598
-Predikimi, nr. 50, 30 qershor 1935.
593

170

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
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 kishës599.
Në vitin 1948 Instituti i Shkencave shpalli një listë paraprake me monumentet e
kulturës që mbroheshin nga shteti600. Ndërmjet tyre ka qenë edhe manastiri i Shën
Gjon Vladimirit në Elbasan. Vendimi i Rektoratit të Universitetit të Tiranës i vitit
1963 e përfshiu kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit në listën e monumenteve,
që mbroheshin nga shteti. Megjithatë në vitin 1967, manastiri i Gjon Vladimirit u
kthye në repart ushtarak. Në ambientet e konakëve të manastirit kanë qenë rezervat e
shtetit.
Ikonostasi i kishës ka përmasat 10x4 metra. Është punuar nga mjeshtri
Dhimitër Koleci nga Korça në shek. XVIII. Në ikonostas janë gdhendur engjëj,
simbole fetare, motive floreale, shpendë etj. Ikonostasi është fotografuar nga
studiuesja me origjinë skoceze, Margaret Hazllëk (1885-1946)601. Ky ikonostas u
dogj më 14 mars të vitit 1944 dhe bashkë më të u dogjën ikonat e pikturuara nga
Kostandin Shpataraku602. Sipas një dokumenti arkivor ikonografi Kostandin
Shpataraku ka pikturuar ikonën e Shën Gjon Vladimirit, ikonën e Krishtit, ikonën e
Shën Mërisë, ikonën e Joan Pagëzorit, ikonën e Qerubimëve, 12 ikonat e vogla që
paraqesin skena nga të kremtet si dhe ikonën e proskinitarit. Këto ikona janë
djegur603. Pjesa e mbetur nga ikonostasi është në Muzeun Historik Kombëtar604. Në
599

-R. Gega, L. Papajani, F. Guralumi, Manastiri i Shën Gjon Vladimirit, Projekt restaurimi dhe
rivlerësimi ambiental e arkitektonik (Dispensë).
600
-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 25;
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë,
2003, faqe 68.
601
-Margaret Hazllëk ka qenë studiuese e etnokulturës shqiptare. Gjatë viteve 1927-1939 ka banuar në
Elbasan, ku grumbulloi materiale për të drejtën e dokeve, zakoneve, koleksione etnografike dhe foto të
ndryshme. Apostol Pango, Sotir Kosta, 300 autorë të huaj për Shqipërinë, Maluka, Tiranë, 2014, faqe
252.
602
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 11; Theofan Popa, Ikonografët shqiptarë të
shekullit XVIII, Ngjallja, dhjetor 1995, faqe 8.
603
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 24.
604
-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr.
7, dhjetor 2016, faqe 138; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX),
Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 76-77; Ylli Drishti,
Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea
Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 87; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave
pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 50-51; Melsi
Labi, Gjon Vladimiri, Princi që u bë shenjt, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2015, faqe 37-40; Melsi
Labi, Joan Vladimir, The prince thet became Saint, Tirana, 2016, page 42-45; Melsi Labi, Dorian
Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 61.
Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2016, page
136, Melsi Labi, Zbulimi i relikeve të Gjon Vladimirit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime
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Derën e Bukur të ikonostasit ka qenë një perde me ikonën e Trinisë së Shenjtë, e cila
nuk dihet se ku ka përfunduar. Perdja është fotografuar nga studiuesja me origjinë
skoceze, Margaret Hazllëk. Dyert e bukura605 të ikonostasit janë gdhendur nga
Dhimitër Koleci. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar janë edhe dyert anësore606 të
ikonostasit.
Ikona e Pantokratorit607 në ikonostas është pikturuar nga Kostandin
Jeromonaku608 dhe daton në vitin 1693. Sipas Theofan Popës, kjo ikonë i përkiste
kishës së Shën Gjergjit në Kosovë të rrethit të Lushnjes609, Por e kanë çuar në kishën

Muzeologjike, Nr. 5, Tiranë, 2015, faqe 16-18; Andrea Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u
Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni
muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 139.
605
-Ato përbëhen nga dy kanate druri të gdhendura me motive floreale dhe figura zoomorfe, ku
dallohen shqiponja dhe shpendë të tjerë. Në pjesën e sipërme janë gdhendur simbolet e eukaristisë:
rrush, zogj që çukisin kokrrat e rrushit etj. Secila nga kanatet është e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e
sipërme ka gdhendje në dru, ndërsa në pjesën e poshtme gjenden katër ikona të vogla. Në to janë
pikturuar kryeengjëlli Gabriel dhe përballë tij Shën Mëria. Në këtë rast ikonografi paraqet skenën e
Ungjillëzimit të Hyjlindëses. Përkrah kryeengjëllit Gabriel është profeti Solomon, ndërsa anash Shën
Mërisë, profeti David. Solomoni dhe Davidi mbajnë në dorë nga një pergamenë. Në pjesën fundore të
dyerve të bukura paraqiten Joan Gojarti, Jakovi, vëllai i Zotit, Vasili i Madh dhe Grigor Teologu. Këta
të fundit janë pikturuar më këmbë me veshje peshkopale.
606
-Në njerën derë është pikturuar kryeengjëlli Gabriel. Ai është me krahë të mëdhenj. Në dorën e
djathtë mban një shpatë, ndërsa në të majtën mban një pergamenë të shkruar. Në fundin e derës janë
pikturuar motive floreale. Në derën tjetër është pikturuar kryeengjëlli Mihal. Edhe ai ka krahë të
mëdhenj. Në dorën e djathtë mban një shpatë, ndërsa në dorën e majtë, një pergamenë. Kryeengjëjt
janë pikturuar me veshje ushtarake.
607
-Krishti është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Është i veshur me rroba të kuqe nga
brenda dhe me tunikën ngjyrë kafe të çelët. Në njerën dorë mban Ungjillin; me dorën tjetër bekon.
Ungjilli i Shenjtë thotë se Jisu Krishti ishte mësues për gjithë njerëzimin. Shkronjat ICXC në pjesën e
sipërme të ikonës janë shkronjat e para të emrit Jisu Krisht në greqisht, të cilat, të përkthyera në shqip,
mund të shkruhen JSKR. Shkronjat në kurorë kanë kuptimin "AI QË ËSHTË", ose në shqip "JAM".
Krishti është i ulur në një fron madhështor e mbi dy jastëkë, njeri i kuq dhe tjetri i zi. Froni është i
pikturuar me motive floreale. Në pjesën fundore të fronit është shkruar: Χειρ Κώνσταντίνου
ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit
1693”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar,
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 54-55; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik
Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017,
faqe 50; Ylli Drishti, Icons, Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific
advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 50.
608
-Kostandin Jeromonakut i përkasin rreth 100 ikona, në harkun kohor 1693-1728. Emrin e tij e
gjejmë në ikonat e kishave të Voskopojës, të manastirit të Shën Marenës në Llëngë të Pogradecit, të
kishës së manastirit të Gjon Vladimirit në Elbasan, të kishës së manastirit të Shën Pjetrit dhe Pavlit në
Vithkuq, të kishës Burimi Jetëdhënës në Korçë etj. Kristofor Naslazi, Kristaq Balli, Ndihmesa e
piktorëve korçarë në artin mesjetar shqiptar, Tempulli, Nr. 2, Korçë 2000, faqe 40.
609
-Enoria e fshatit Kosovë përbëhej nga 50 familje. Shërbesat fetare i kryenin në kishën e Shën
Gjergjit; Ανθιμου Αλεξοδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων,
Κερκυρα 1868, σεληδα 55-56.
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e manastirit të Gjon Vladimirit pas djegies që pësoi ai në vitin 1944610. Në fondet e
Muzeut Historik Kombëtar u gjet edhe ikona e Shën Mërisë me Krishtin611.
Ikona e Krishtit Pantokrator dhe e Shën Mërisë me Krishtin shquhen për
sfondin e artë me reliev. Ato janë të zbukuruara me motive grundi të ngritura në
reliev, të lidhura e të gërshetuara me njera-tjetrën. Motivi kryesor në to është
zambaku i stilizuar612. Mënyra si janë kompozuar figurat dhe modeli i kornizës na bën
të mendojmë se këto ikona i përkasin të njenjtit autor613.
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar u gjet edhe një ikonë e Shën Gjon
Vladimirit614, e cila mendohet se ka ardhur nga kisha e Shën Mërisë në Elbasan. Në
vitin 1938, me prishjen e kishës së Shën Prokopit në Tiranë615 disa ikona i çuan në
manastirin e Gjon Vladimirit. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjenden edhe
disa ikona të tjera, të cilat kanë qenë në manastirin e Gjon Vladimirit. Ndër to mund
të përmendim ikonat e vogla të ikonostasit me skena: "Fjetja e Shën Mërisë",
"Ungjillëzimi", “Mbledhja e Kryeengjëjve” etj.
Panairi i Shën Gjon Vladimirit. Të kremten e shenjtit, më 4 qershor, në
manastir bëhej panair i madh. Prandaj thirrej paria e disa qyteteve e u bëhej një pritje
madhështore. Sipas studiuesit gjerman Hahn, panairi zgjaste tri ditë. Pelegrinëve u
jepej bukë, ullinj dhe djathë. Ata hidhnin të holla aq sa e kishin menduar. Paratë i
mblidhte kujdestari i manastirit616.
Ndërmjet të tjerave, aty bëhej edhe pazari i shitjes së gjedhit. Pelegrinët nga
Tirana, Durrësi, Dibra, Korça, Berati, Struga, Ohri dhe Manastiri vinin një ditë më
610

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 22, faqe 50-60.
-Shën Mëria është e ulur në fron mbi dy jastëkë. Në prehër mban Krishtin foshnjë. Ikona ka përmasa
93-58 cm dhe është e zbukuruar me elemente dekorative. Froni është madhështor. Ai mbështetet në
katër këmbë të gdhendura. Ajo ka veshur tunikë ngjyrë kafe të çelët, ndërsa Krishti foshnjë, tunikë të
kuqe. Aureolat e tyre janë të zbukuruara me motive të shumta. Poshtë fronit, mbi një sfond të hirtë
është mbishkrimi: Χειρ Κώνσταντίνου ιερομ(ονά)χ(ου) / έτος από Χ(ριστο)ύ αχψγ (=1693). “Dora e
Kostandin Jeromonakut, viti prej Krishtit 1693”. Ikona është zbukuruar me motive të shumta floreale
dhe gjeometrike. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik
Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 56-57.
612
-Kristofor Naslazi, Disa konsiderata për piktorin mesjetar mjeshtër Kostandin Jeromonaku,
Monumentet, Nr. 2/1989, faqe 68-71.
613
-Ikone di Albania, Arte sacra dal XIV al XIX secolo, Ancona, 2002, pagina 72.
614
-Në qendër të ikonës është Gjon Vladimiri, duke mbajtur kokën e prerë në dorën e majtë, ndërsa në
dorën e djathtë palmën e martirizimit. Në kokë mban kurorën princërore. Ai ka veshur një stihar të
gjatë të stolisur me gurë të çmuar. Mbi stiharin ka veshur një dollamë të kuqe. Në anën e majtë të
ikonës është shkruar: Shën Gjon Vladimiri, ndërsa në anën e djathtë është pikturuar Krishti. Në sfondin
e ikonës janë pikturuar manastiri dhe fshati Shijon. Autori që ka pikturuar ikonën është anonim, sepse
nuk e ka lënë të shkruar emrin e tij. Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000 godina
Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 217.
615
-Kisha e Shën Prokopit u prish në bazë të planit rregullues të Tiranës së Re, sepse mbi të do të
kalonte shëtitorja qendrore e kryeqytetit, prandaj disa ikona i shpunë në manastirin e Shën Gjon
Vladimirit. Në bazë të vendimit të komisionit përkatës komuniteti ortodoks u shpronësua me 80 mijë
franga ari. Dhimitër Beduli, Kodiku i kishës së Shën Prokopit të Tiranës (1818-1922), botim i
K.O.A.Sh-it, Tiranë 1997, faqe 25.
616
-Johan Georg von Hahn, Studime shqiptare, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2007, faqe
233.
611
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parë, pra që më 3 qershor. Kishte njerëz me probleme shëndetësore, që flinin natën në
kishë, duke iu lutur shenjtit të bënte mrekullinë. Gratë vinin rroba të ndryshme pranë
arkës së shenjtit, ndërsa burrat fërkonin qeleshet dhe festet tek arka e shenjtit617.
Të tjerë këndonin në oborrin e kishës, ndërsa tregtarët ambulantë u shërbenin
pelegrinëve me produkte ushqimore. Pas liturgjisë hyjnore zhvillohej ceremonia e
rrotullimit të lipsanit tri herë rreth kishës. Arka me lipsanët e shenjtit dilte nga dera
jugore e kishës. Procesionin e paraprinin eksapterët dhe kryqi; pastaj vinin priftërinjtë
që mbanin arkën me lipsanet e shenjtit; më pas vinte populli me qirinj të ndezur. Të
gjithë me lutje, psalme dhe litani shoqëronin arkën me lipsanet e shenjtit. Më pas,
arka vendosej mbi një tavolinë përpara kishës dhe priftërinjtë shpërndanin pambukun
që kishin lipsanet e shenjtit. Njerëzit prisnin në radhë dhe pasi puthnin arkën, merrnin
pambukun dhe largoheshin me shprestari. Pambukun e vendosnin në djepet e
fëmijëve për mbarësi, e mbanin me vete kur udhëtonin ose e mbanin në këndin e
lutjes në shtëpi. Më pas, të gjithë të pranishmit drekonin së bashku618.
Kjo traditë vazhdoi deri 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 meshonte619.
Në vitet e demokracisë manastiri është restauruar tërësisht dhe shërben si vend
pelegrinazhi. Manastiri i Gjon Vladimirit është një qendër shpirtërore dhe kulturore jo
vetëm për rrethin e Elbasanit, por edhe për tërë Mitropolinë e Tiranës dhe të Durrësit.
Komuna e Bradasheshit, e ka kthyer 4 qershorin në festë lokale, duke organizuar
aktivitete të shumta kulturore dhe artistike. Përveç besimtarëve ortodoksë, në këtë
festë marrin pjesë edhe ata që u përkasin besimeve të tjera fetare. Pelegrinë të shumtë
vijnë nga Mali i Zi dhe nga Maqedonia620.

MANASTIRI I SHËN VLASHIT
DURRËS, SHEK. XVI
Manastiri i Shën Vlashit gjendet mbi një kodër në mes të fshatit me të njëjtin
emër, në juglindje të Durrësit. (Fig.10) Kremton dy herë, më 15 gusht dhe në të
617

-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 138, dosja 16, fleta 16.
-Andrea Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 9701016, 1000 godina Crnogoeske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 135145.
619
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 1228, viti 1964, faqe 2.
620
-Ledia Lleshi, Pelegrinazh në kujtim të shenjtit, që iu pre koka, Metropol, 5 qershor 2006, faqe 10.
618
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kremten e Shën Vlashit më 11 shkurt. Kisha katedrale e manastirit mendohet të jetë
ndërtuar në shekullin XVI. Sipas Theofan Popës ikonat e ikonostasit të kishës janë
pikturuar nga një piktor anonim. Në ikonën e Shën Vlashit shënohet viti 1696. Po në
këtë vit mendohet se janë pikturuar edhe ikonat e tjera të ikonostasit621.
Përreth kishës ekzistonin dy ndërtesa të ndërtuara me donacionet e
besimtarëve durrsakë. Njëra ndërtesë prej Vasil Vasës dhe tjetra prej Mihal
Kapedanit. Në manastir ndodhej guri i shenjtë mrekullibërës, ku besimtarë të shumtë
nga e gjithë Shqipëria vinin e ndiznin qirinj te vendi i shenjtë, me shpresë dhe besim
se do t'u lehtësoheshin vuajtjet. Manastiri i "Shën Vlashit" arriti kulmin e lulëzimit të
tij në vitet 1920-1930 kur u forcua shumë nga ana ekonomike622. Në vitin 1950 në
manastirin e "Shën Vlashit" qenë strehuar 17 murgesha dhe një prift rus. Sipas një
shkrese që kemi gjetur në Arkivin e Shtetit më 29 maj të vitit 1951 një delegacion i
kishës ruse, në përbërje të së cilit qenë peshkopi i Odesës, Nikon dhe ekzarku i
Dioqezës së Moskës Pavël Cvetkov, vizitoi manastirin e "Shën Vlashit", ku u prit
përzemërsisht nga murgeshat ruse, të cilat nën udhëheqjen e igumenes Maria
këndonin psalmin “Engjëlli thërriste”. Pas tedeumit që u celebrua në kishën e
manastirit u shtrua një drekë. Murgeshat ruse e përcollën delegacionin deri në rëzë të
kodrës duke psallur kanonet e Pashkës623.
Më 27 shkurt të vitit 1967 të rinjtë durrsakë, të nxitur nga Komiteti Qendror i
Partisë, duke zbatuar dekretin "Për luftën kundër fesë dhe paragjykimeve fetare" i
vunë kazmën manastirit duke e shkatërruar atë plotësisht. Gjithashtu për ta shuar nga
kujtesa e popullit emrin e manastirit, ia ndërruan emrin fshatit nga Shën Vlash në
Vrinë. Nga manastiri i vjetër kishin mbetur vetëm gërmadhat e ndërtesës së
igumenisë. Në verën e vitit 1993 filloi shtrimi i 1,2 km rrugë, e cila të shpinte në
manastir. Më pas filloi restaurimi i ndërtesave të vjetra. Guri i themelit në kishën e
manastirit të "Shën Vlashit" u vu më 19 nëntor të vitit 1994 nga Kryeepiskopi
Anastas. Kisha e manastirit është e tipit monastik, me kryq të brendashkruar dhe ka
përmasa 13x 22 metra, me pikën më të lartë 12 metra në kupolë. Hyrja për në kishë
është nga ana ballore dhe nga të dy anët nën një arkadë. Kati i poshtëm i kishës
përdoret si pagëzimore. Shenjtërimi i kësaj kishe u bë më 2 gusht të vitit 2001.
Banesa e murgjve është dykatëshe, me sipërfaqe 312 metra katrorë për çdo kat. Në
katin e sipërm ndodhen 11 qeli murgjish të plotësuara me shërbimet hidrosanitare dhe
ato të kuzhinës. Kati i poshtëm përdoret si magazinë dhe garazh. Me ringritjen e
manastirit të "Shën Vlashit" u rikonstruktua edhe banesa e igumenit, e cila pas
prishjes së manastirit qe përdorur për qëllime të tjera. Sot manastiri i "Shën Vlashit"
është qendër e rëndësishme shpirtërore.

621

-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 24, faqe 60.
-Petraq Jorgoni, Kremtimi i festës së Shën Vlashit në Durrës, Ngjallja, shkurt 1993, faqe 6.
623
-Sipas shkresës me Nr. Prot. 6/54, datë 29 maj 1950.
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KREU I NËNTË
PERSONELI KISHTAR
Në Mitropolinë e Tiranës dhe Durrësit shërbejnë këta klerikë: Fortlumturia e
tij, †Kryeepiskopi Anastas, Imzot †Nathanail Lavrioti, Imzot †Asti Bakallbashi,
arkimandrit Kozma Prifti, atë Jovan Koroveshi, atë Kristo Sharko, atë Petraq Thanasi,
atë Gjergji Trebicka, atë Pavli Dimashi, atë Gjerasim Çakalli, atë Stavri Çipi, atë
Aleksandër Lushi, atë Kosta Pëllumbi, atë Pali Qosja, atë Jani Ranxha, atë
Aleksandër Petani, atë Ilia Mazniku, atë Viktor Bërdufi, atë Kozma Prifti, atë Aleks
Ndoni, atë Emanuel Lusha, atë Nikolla Petani, atë Mihal Prifti, atë Anastas Bendo,
atë Petro Halili, atë Spiro Kostoli, atë Grigor Pelushi, atë Irine Gega, atë Niko
Kodheli, etj. Kryeepiskopi mban titullin: "Kryeepiskop i Tiranës Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë".
Fortlumturia e Tij, †Kryeepiskopi Anastas, (Fig.1) (Fig.2) i biri i Jerasimit
me origjinë nga Qefalonia dhe i Roksanës prej fisit të Maltezëve nga Preveza, ka
lindur në Pire më 4 nëntor 1929.
Studimet: Më 1947 përfundoi shkëlqyeshëm shkollën e mesme. Më 1953
diplomohet shkëlqyeshëm në Universitetin Kombëtar të Athinës. Në vitet 1965-69
kreu studimet pasuniversitare në Historinë e Feve, Etnologji, Misiologji dhe
Afrikanologji në Universitetet e Hamburgut dhe Marburgut. U mor me kërkime në
Universitetin e Makereres, në Kampala - Uganda, me bursë të Fondacionit gjerman
“Alexander Fon Humboldt”. Është Doktor Nderi i Fakultetit Theologjik të
Universitetit Kombëtar Kapodistrian të Athinës (1970, Summa cum laude). Ka
studiuar fe të ndryshme (Induizëm, Budizëm, Taoizëm, Konfucianizëm, Fe afrikane,
Islam) në vendet ku ato lulëzojnë (p.sh. Indi, Tajlandë, Sri Lanka, Kore, Japoni, Kinë,
Kenia, Uganda, Tanzani, Nigeri, Brazil, Karaibe, Liban, Siri, Egjipt, Turqi).
Studime gjuhësh: Përveç greqishtes së re dhe të vjetër zotëron gjuhët e huaja
anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Njeh gjithashtu për përdorim latinishten, italishten,
spanjishten, shqipen, rusishten, suahilin.
Shërbime kishtare: Është dorëzuar dhjak (7.8.1960); Prift-Arkimandrit (24.
5. 1964); Episkop i Andrusës për detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të “Apostoliki
Diakonia” (Shërbimi Apostolik) të Kishës së Greqisë (19.11.1972); Mitropolit
(1992). (Për shërbimin në Afrikë dhe në Shqipëri shih më poshtë).
Veprimtaria shkencore: Lehrbeauftragte, për mësimin e greqishtes së re dhe
të filologjisë - Universiteti i Marburgut, Gjermani (1966-69). Profesor i Asociuar i
Historisë së Feve (1972-76). Profesor i Historisë së Feve në Universitetin Kombëtar
të Athinës (1976-96). Prof. Emeritus (1996 e në vazhdim). Në të njëjtin Universitet:
Drejtor i Departamentit të Shkencës së Feve dhe Sociologjisë (1983-86). Dekan i
Fakultetit Teologjik dhe anëtar i Senatit (1983-86). Anëtar i Komitetit të Kërkimit të
Universitetit të Athinës (1986-1990). Ai ka organizuar dhe drejtuar “Qendrën e
Studimeve Misionare” në Universitetin e Athinës (1971-76) dhe “Qendrën
Ndërorthodhokse të Athinës” të Kishës së Greqisë (1971-75). Ka qenë anëtar i
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Këshillit të Qendrës së Studimeve Mesdhetare dhe Arabe (1978-82). Doktor Nderi i
Teologjisë: i Fakultetit Teologjik “Kryqi i Nderuar”, Bruklin Ma. USA (1989), i
Fakultetit Teologjik të Universitetit “Aristoteli” të Selanikut (1995) dhe i Fakultetit
Orthodhoks të Shën Vladimirit (2003); i Fakultetit Teologjik të Universitetit të
Krajovës (2006); i Fakultetit Teologjik të Universitetit Pontifikal të Italisë së Jugut
(2009). Anëtar nderi i Akademisë Teologjike të Moskës (1998). Partner i Akademisë
Orthodhokse të Kretës (2001). Diploma D. Staniloae e Universitetit të Bukureshtit
(vlerësimi më i lartë i këtij Universiteti) (2003). Doktor Nderi i Filozofisë: i
Departamentit të Historisë dhe Arkeologjisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të
Janinës (1996); i Universitetit Agrokultural të Athinës (1996); i Departamentit të
Shkencave Politike dhe Administrimit Publik të Ligjit, i Ekonomisë dhe i Shkencave
Politike dhe i gjithë Departamenteve të Fakultetit Filozofik të Universitetit Kombëtar
Kapodistrian të Athinës (1998); i Departamentit të Studimeve Ndërkombëtare dhe
Evropiane të Universitetit të Pireut (2001); i Departamentit të Filologjisë të
Universitetit të Kretës (2002); i Departamentit të Fizikës, Mjekësisë, Edukimit primar
dhe Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit të Patras (2002); Doktor i Letrave
Humane i Universitetit të Bostonit (2004); i Departamentit të Mjekësisë dhe
Agrikulturës të Universitetit të Thesalisë, gjithashtu Medaljen e Artë (vlerësimi më i
lartë) i këtij Universiteti (2005); i Departamentit të Historisë të Universitetit Jonian,
Korfuz (2007); i Universitetit të Korçës (2008); i Departamenteve të Historisë dhe të
Etnologjisë, si edhe të Gjuhëve dhe Kulturës të Universitetit “Demokriti” të Thrakës
(2009); i Universitetit të Qipros (2010). Anëtar Korrespondent i Akademisë së
Athinës (1993-2005). Nga viti 2005 e në vazhdim Anëtar Nderi i Akademisë së
Athinës.
Veprimtaria sociale: Ka qenë anëtar: i Këshillit të Shkollës së Lartë të
Punonjësve Socialë (1977-84); i Komitetit të Lartë Zyrtar për Kishën e Greqisë
(1977-85); i Komitetit të Edukimit Kishtar të Ministrisë së Edukimit Kombëtar dhe
Feve (1977-1982); i Komisionit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Qipros
(1985-91), i Komisionit të Bursave të Fondacionit “Aleksandër Onasis” (1978-94); i
Fondacionit “Aleksandër Onasis” (1994-2005). Anëtar i Shoqërisë Filekpedheftiki
(1994 e në vazhdim).
Veprimtari ndërkombëtare kishtare: Sekretar i Përgjithshëm i “Komitetit
Ekzekutiv për Misione të Jashtme” (1958-61), dhe zëvendëspresident i Organizatës
Ndërkombëtare të Rinisë Orthodhokse “Syndesmos” (1964-1977). Anëtar i
“Komitetit Ndërkombëtar për Studime Misionare” i Këshillit Botëror të Kishave
(1963-1969). Sekretar për “Kërkimin misionar dhe Marrëdhëniet me Kishën
Orthodhokse”, të Sekretariatit të Përgjithshëm të Këshillit Botëror të Kishave (196971). Anëtar i shumë komiteteve shkencore ndërkombëtare si: “Deutche Gesellschaft
fur Missionsëissenschaft”; i “International Society of Missionary Research”; i
Komisionit të Këshillit Botëror të Kishave për Dialog me Kishat e tjera dhe
ideologjitë (1975-83); i Komisionit Miks të “Konferencës së Kishave Evropiane” dhe
“i Këshillit të Konferencës Ipeshkvnore Romano-katolike”, i “Islamit në Evropë”
(1989-91); i Komitetit Ndërkombëtar të “Konferencës Botërore mbi Fenë dhe Paqen”
(1985-94). Nga viti 1959 e në vazhdim, ka marrë pjesë në një numër të madh
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konferencash ndërkombëtare, ndërorthodhokse, ndër të krishtera dhe ndërfetare, në
Ansamble Botërore (disa herë si folës kryesor), duke përfaqësuar Kishën, ose
Universitetin apo organizatat ndërkombëtare. Ai ka ofruar leksione në shumë qendra
universitare në lidhje me dëshminë e krishterë, dialogun ndërfetar dhe solidaritetin
ndërkombëtar dhe paqen.
Është anëtar Nderi i Curatorium-it të Institutit Romano-katolik “Pro Oriente”
Vjenë (qysh prej vitit 1989 e në vazhdim). President- Moderator i Komisionit për
Misionin Botëror dhe Ungjillëzimin e Këshillit Botëror të Kishave (1984-1991).
Anëtar i Komitetit Qendror të Këshillit Botëror të Kishave (1998-2006). Anëtar i
Këshillit Evropian të Liderëve Fetarë “Fetë për Paqen” (2001 e në vazhdim).
Zëvendëspresident i Konferencës së Kishave Evropiane (2003-2009). President i
Këshillit Botëror të Kishave (2006 e në vazhdim). President Nderi i Konferencës
Botërore të Feve për Paqen (2006 e në vazhdim).
Puna misionare në Afrikën Lindore: Kryepiskopi Anastas ka luajtur një rol
udhëheqës në ripërtëritjen bashkëkohore të Apostullimit nëpër botë të Kishës
Orthodhokse. Për një dhjetëvjeçar 1981-91, ka punuar si lokum tenens (Kryepiskop
mëkëmbës) i Kryepiskopatës së Shenjtë të Irinupolit - Afrika Perëndimore (Kenia,
Uganda, Tanzani). Ai themeloi dhe organizoi Shkollën Patriarkale “Kryepiskopi i
Qipros Makarios”, që e drejtoi për dhjetë vjet; dorëzoi 62 klerikë afrikanë dhe
konsakroi 42 anagnostë-katekistë, me origjinë nga 8 fise afrikane. Në të njëjtën
periudhë promovoi përkthimin e Liturgjisë Hyjnore në 4 gjuhë afrikane. U përkujdes
për themelimin e rreth 150 famullive orthodhokse dhe për ndërtimin e dhjetëra
kishave, për ndërtimin e 7 stacioneve misionare dhe punoi për hapjen e shkollave dhe
qendrave mjekësore.
Çmime dhe dekorata: Furtlumturisë së Tij, i janë akorduar shumë dekorata
dhe çmime nga vende të ndryshme. Ai është ndëruar me: Me Kryqin e Shenjtë të
Apostullit dhe Ungjillorit Mark të Klasit të Parë, i Patriarkanës së Aleksandrisë
(1985), me kryqin e shën Ekaterinës të Malit Sina (1985), me atë të shën Kirilit dhe
Metodit të Kishës Orthodhokse të Çekosllovakisë (1986); me Medaljen e Argjendtë të
Akademisë së Athinës “si promotor dhe pionier i veprës dhe punës misionare”
(1987), me Medaljen e Artë me Dafinën e Kryqit të Kuq të Greqisë (1994); me
Kryqin e Madh të Urdhrit të Nderit të Republikës Greke (1997); me Medaljen e
Princit të madh Vladimirit (Klasi i Parë) të Kishës Ruse (1998); me Medaljen e
Apostull Andreas të Patriarkanës Ekumenike (1999); me Kryqin e Madh të Urdhrit të
Kryqtarëve Orthodhoksë të Varrit të Shenjtë (2000); me Çmimin “Vepër jete” të
Këshillit të Diasporës Greke (2000). Ai është nderuar gjithashtu: me Çmimin
Athenagora për të drejtat e njeriut 2001 (Neë York); me “Pro humanitare” të Institutit
Evropian Kulturor Pro Europe (Freiburg) (2001); me Kryqin e Madh të Urdhrit të
Shën Pavlit të Kishës së Greqisë (2001); me Medaljen e Nderit dhe të Punës për
mirëqenien e përgjithshme të qytetit të Athinës (2001); me Çelësin e Artë të qytetit të
Selanikut (2002), dhe të Lamisë (2002); Qytetar Nderi i Tiranës (2005) dhe i Korçës
(2007); “Çmimin Odisea” të Shoqatës Botërore të kefalonianëve dhe itakasve (2002) ;
me Çmimin humanitar polak “Ecce Homo” (2003); me Medaljen nga Presidenti i
Republikës Rumune (2003); me Medaljen e Artë të Klasit të Parë, të Bashkisë së
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Pireut (2005); me Çmimin “për veprimtari të jashtëzakonshme në forcimin e Unitetit
të Kombeve të Krishtera Orthodhokse” (Moskë 2006); me Medaljen e Jarosllavit të
Urtë të Republikës së Ukrainës (2008); me Medaljen e Madhe të Artë të Apostull
Varnavës të Kishës së Qipros (2008); me Kryqin e Madh të Apostull Markut të
Patriarkanës së Aleksandrisë dhe gjithë Afrikës (2009).
Puna misionare në Shqipëri: Riungjillëzimi i komunitetit ortodoks në
Shqipëri është arritja më e madhe e misionit të Tij Apostolik. Misioni i Tij u ndesh
me vështirësi, pengesa dhe persekutime. Me udhëheqjen e Tij Kisha jonë është
rimëkëmbur nga themelet. Merita më e madhe e Fortlumturisë së Tij, Kryeepiskopit
Anastas është Autoqefalia e K.O.A.sh-it, e cila u arrit pas bisedimeve të gjata
ndërmjet përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike, të Kishës së Shqipërisë dhe
autoriteteve shqiptare. Më 1991, caktohet nga Patriarku Ekumenik Eksark Patriarkal
në Shqipëri. Në qershor 1992, ai u zgjodh Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë. Përmes vështirësive të shumta, ringriti nga gërmadhat Kishën
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë: u riorganizuan më tepër se 400 famulli; u
themelua Akademia Teologjike “Ngjallja e Krishtit” në Durrës (1992) dhe dy Lice
kishtarë (Gjirokastër dhe Sukth të Durrësit); shkolloi dhe dorëzoi 150 klerikë. Ai
themeloi 50 qendra rinore në qytete të ndryshme. U kujdes për përkthimin dhe
botimin e librave liturgjikë dhe të librave të tjerë fetarë. U ndërtuan 150 kisha të reja,
u restauruan 70 të tjera dhe u riparuan më tepër se 160 kisha ekzistuese, si dhe 45
qendra kishtare (Ndërtesat e Kryepiskopatës dhe të mitropolive, shkolla, qendra
mjekësore, shtëpi pritjeje, kampe rinore etj). Vepra totale ndërtuese arrin në 425
ndërtesa.
Ai ka zhvilluar vepra bamirësie, duke shpërndarë qindra tonë ushqime,
veshmbathje dhe ilaçe. Themeloi një gazetë të përmuajshme dhe tri revista, si edhe
një stacion radiofonik. U përkujdes për ndërtimin e atelieve të Kishës
(shtypshkronjës, fabrikës së qirinjve, zdrukthëtarisë, atelieve të ikonave dhe të
restaurimit të tyre). Në të njëjtën kohë, zhvilloi programe pionier në fushat e
edukimit, shëndetësisë, kujdesit social, zhvillimit rural, kulturës dhe ekologjisë.
Themeloi Qendrën Mjekësore Diagnostike me 24 specialitete në Tiranë dhe 3 qendra
mjekësore në qytete të tjera; Universitetin “Logos” në Tiranë, gjithashtu 2 Institute të
Formimit Profesional; 1 lice profesional; 3 shkolla fillore; 1 konvikt shkolle për vajza
dhe 17 kopshte fëmijësh në qytete të ndryshme. Ai u përkujdes për ndërtimin e
rrugëve, ujësjellësve, urave, riparimin e shkollave publike etj). Gjatë periudhës kritike
të Kosovës (1999), organizoi një program të gjerë humanitar, që ndihmoi rreth 33.000
refugjatë në vende të ndryshme të Shqipërisë. E lidhi Kishën e Shqipërisë me
organizata ndërkombëtare kishtare. Ai është anëtar themelues i Shoqërisë Biblike
Ndërkonfesionale të Shqipërisë dhe të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Gjatë
tensioneve politike midis Greqisë dhe Shqipërisë, kontribuoi në zbutjen e tyre dhe në
afrimin e dy vendeve. Kontributi i tij në fushën e shkencës, në dëshminë e krishterë
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bashkëkohore, në përafrimin me konfesionet e tjera të krishtera, në dialogun ndërfetar
dhe në bashkekzistencën paqësore midis popujve dhe feve, është i njohur botërisht624.

EPISKOPË NDIHMËS
1-Hirësi Nathanail Agjioriti, (Fig.3) ka lindur në vitin 1957, në Trikalla të
Greqisë. Shumë herët u bë murg në manastirin e Lavrës së Madhe, në Malin e
Shenjtë. Studioi në Akademinë Athonite dhe më pas u arsimua në Universitetin
Aristoteli të Selanikut. Hirësi Nathanaili ka punuar rreth 20 vjet në Mitropolinë e
Gjirokastrës, duke predikuar fjalën e Perëndisë, duke pagëzuar e kryer Misteret e
Shenjta deri në fshatrat më të thella. Ai e flet shumë mirë gjuhën shqipe dhe me
përkushtimin e tij ka fituar respektin e besimtarëve625. Në shërbesën e dorëzimit të tij,
Kryeepiskopi Anastas ndër të tjera tha: “Fort i shtrenjti im Nathanail, Episkop i
zgjedhur i Amantias! E vulosur nga dashuria e Perëndisë ka qenë jeta jote deri tani.
Në rini more vendimin për t’iu përkushtuar tërësisht Atij dhe gjete strehë në Malin e
Shenjtë. Asketizëm dhe studim ishin përpjekjet e tua në vitet e rinisë. Kur në Shqipëri
në vitin 1991 u rrëzua sistemi i pamëshirshëm ateist dhe ekzistonte një nevojë e
madhe për punëtorë që do të merrnin përsipër kryerjen e veprës apostolike, vrapove i
frymëzuar nga shembulli i hierapostullit dhe murgut të madh, shën Kozma Etolosi
dhe erdhe në këtë vend të vuajtur, për të shërbyer në zonat ku ishte martirizuar
isapostulli i shenjtë. Gjithë këto vite jeton bashkë me ne, në kushte të vështira, duke
punuar pa u lodhur, duke predikuar Ungjillin e shpëtimit në Krishtin, duke
ngushëlluar dhe duke mbështetur popullin e vuajtur, duke shenjtëruar besimtarët
ortodoksë me kryerjen e Mistereve të Kishës. I gatshëm për të ndihmuar në çdo
nevojë, indiferent ndaj mundimeve dhe hidhërimeve. Duke çmuar besimin, dashurinë,
përkushtimin tënd ndaj Kishës së Shqipërisë, Sinodi i Shenjtë, pas propozimit të
Këshillit Kleriko-laik, siç e përcakton Statuti i Kishës sonë, vendosi të zgjedhë
episkop titullar të episkopatës dikur të shkëlqyeshme të Amantias dhe me shërbesë
specifike: -Mbikëqyrjen e pasurisë së manastireve për tu kujdesur për shumë
manastire të hirshme, që janë shkatërruar nga persekutimi dhe koha626.
2-Hirësi Asti Bakallbashi (Fig.4) ka lindur në vitin 1974, në Durrës. Ai
rrjedh nga një familje shpresëtare ortodokse. Që në çastet e para të ringritjes së
Kishës u pagëzua dhe filloi të kontribuonte në rininë ortodokse. Ishte pedagogu i
Historisë së Krishtërimit, Teodor Papapavli që ia rekomandoi Kryeepiskopit Anastas
624

-Biografi e zgjeruar e Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit Primatit të Shqipërisë Prof. dr. Anastas
Janullatos, Profesor Emeritus i Universitetit Kombëtar Kapodistrian të Athinës, Anëtar Nderi i
Akademisë së Athinës, Kërkim, Nr. 3, Tiranë 2009, faqe 121-127; Andrea Llukani, Enciklopedia e
krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 16-20; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon
Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 307-309.
625
-Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12;
Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 338.
626
-I gatshëm për të ndihmuar në çdo nevojë, indiferent ndaj mundimeve dhe hidhërimeve, Ngjallja,
shkurt 2012, faqe 6.
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për tu pranuar në seminarin teologjik. Për 10 vjet studioi me bursë të akorduar nga
Kryeepiskopata në Akademinë Teologjike të Shën Vlashit dhe në vijim në fakultetin
teologjik të Universitetit Aristoteli, të Selanikut. Ndërkohë është në përfundim të
studimeve pasuniversitare. Pas studimeve, në vitin 2003 u dorëzua hierodhiakon nga
Kryeepiskopi Anastas, ndërsa në vitin 2009 u dorëzua në gradën priftërore dhe mori
ofiqin e arkimandrit. Ai ka ofruar me përkushtim shërbimin e tij si katekist, si
pedagog i Akademisë Teologjike në Shën Vlash dhe bashkëpunëtor në Qendrën
Studentore në Tiranë627. Në shërbesën e dorëzimit të tij, Kryeepiskopi Anastas ndër të
tjera tha: “Fort i dashuri biri im, Asti, I nderuar episkop i zgjedhur i Bylisit! Pe dritën
e diellit në një epokë kur errësira e ateizmi kishte pllakosur Shqipërinë. Por pate
bekimin të lindësh në një familje ortodokse nga prindër besimtarë, Zoi dhe Jolanda, të
cilët edhe në ditët më të errëta ruajtën të ndezur në zemrën e tyre flakën e
shpresëtarisë. Prandaj, mos harro të thuash vazhdimisht: Beko Zotin, o shpirti im.
Menjëherë pas ringritjes së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u pagëzove
dhe u fute bashkë me motrën tënde të zgjedhur Eleni, sot zëvendësprokurore e
Durrësit në rininë ortodokse. Pas kësaj me shumë dëshirë vendose të studiosh në
Akademinë tonë Ortodokse Teologjike Ngjallja e Krishtit. Dhe pas katër vitesh
studimi të zellshëm, vazhdove, me bursë të veçantë të Kryepiskopatës, studime më të
larta në Fakultetin Teologjik të Universitetit Aristoteli të Selanikut. E për të gjitha
këto mos rresht së thëni vazhdimisht vargun e psalmit: Beko Zotin, o shpirti im.
Pastaj, pa ngurim, zgjodhe përkushtimin e plotë ndaj Kishës. Pikërisht në gusht të
vitit 2003 u hirotonise dhjak dhe më vonë, në nëntor të vitit 2009, presviter. Para pak
kohësh, vendosëm bashkarisht të vazhdosh studimet pasuniversitare në Selanik. Për të
gjitha këto dhurata të Perëndisë dhe të njerëzve që të duan, mos rresht së thëni
vazhdimisht: Beko Zotin, o shpirti im. Me zell, përkushtim dhe dashuri i shërben
Kishës në çdo sektor që të kërkohet. Në kohët e sotme kritike, kur Kisha Ortosokse
Autoqefale e Shqipërisë përballet me nevoja të shumëllojshme dhe urgjente. Sinodi i
Shenjtë vendosi të të ngarkojë një përgjegjësi të re të rëndësishme: Të të zgjedhë
episkop titullar të Episkopatës, dikur të shkëlqyeshme, të Bylisit dhe të të ngarkojë
një sektor të rëndësishëm, atë të Shërbimit Apostolik”628.

TEOLOGËT
1-Theofan Popa (Fig.5) ka lindur më 3 nëntor të vitit 1914, në lagjen Kala të
Elbasanit në një familje zanatçinjsh. Pasi përfundoi shkollën fillore "Kostandin
Kristoforidhi", me ndërhyrjen e atë Josif Mihalit mundi të sigurojë një të drejtë
studimi për në Seminarin Teologjik “Joan Teologu” në Manastir. Me mbarimin e
seminarit në vitin 1936 u kthye në Shqipëri dhe pas një viti me mbështetjen e
Kryepeshkopit Visarion Xhuvani mundi të shkonte për të ndjekur studimet e larta në
627

-Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12;
Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 341.
628
-Pa ngurim zgjodhe përkushtimin e plotë ndaj Kishës, Ngjallja, shkurt 2012, faqe 7.
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Fakultetin Teologjik të Universitetit Kapodistria të Athinës, në vitin akademik 19371938, me bursë nga fondacioni Jovan Banga. Ndërkohë në Shqipëri ndodhën
ndryshime të mëdha përsa i përket organizimit kishtar. Më 12 prill 1937, Patriarkana
Ekumenike shpalli autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë dhe Kryepeshkop i
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u zgjodh Kristofor Kisi. Sapo përfundoi
vitin e parë të fakultetit, Theofani mori një letër nga Kryepeshkop Kisi, me anën e së
cilës i thuhej se duhej t’i ndërpriste studimet në Athinë, për t’i vazhduar në Kolegjin
Anglikan "Ngjallja e Krishtit" në Londër. Pasi qëndroi vetëm disa muaj në Londër
(gusht-tetor 1938) u kthye në Athinë për të vazhduar studimet, të cilat i përfundoi në
vitin 1941. U kthye në atdhe më 1942 dhe filloi punë në Liceun e Korçës si profesor i
gjuhës latine. Më vonë u transferua në Tiranë ku punoi si predikues dhe
artikullshkrues pranë kryesisë së kishës. Theofani botonte një buletin dyjavor me
predikimet e të dielave, i cili u dërgohej kishave ortodokse të Shqipërisë629.
2-Dhimitër Beduli (1914-1996) (Fig.6) ka lindur më 1914 në Skore të
Pogonit në rrethin e Gjirokastrës. Në vitin 1930 pasi përfundoi gjimnazin në Athinë, u
nis për studime teologjike në Rumani, të cilat i përfundoi në vitin 1934. Përveç
studimeve teologjike në seminarin e Besarabisë, Beduli u specializua edhe në
Muzikën Bizantine. Sapo u kthye nga Rumania në vitin 1934 punoi si pedagog dhe
gjatë viteve 1935-1944 u emërua drejtor i seminarit “Apostull Pavli” në Tiranë. Me
mbylljen e Seminarit në vitin 1945 Beduli filloi punë në Drejtorinë Qendrore të
Ofiçinave në Durrës dhe në vijim shef plani në Uzinën Mekanike në Tiranë. Mund të
themi se që nga viti 1945 deri në vitin 1967 kur u prishën kishat, janë plot 22 vjet,
gjatë të cilave Beduli i talentuar ka qenë i mënjanuar. Për kontributin e tij
shumëvjeçar, për lartësimin e Ortodoksisë në Shqipëri, Patriku Ekumenik Bartolomeu
I e nderoi Bedulin me titullin e lartë “Arhond-Mësues i Ungjillit”. Bedulin e kam
patur profesor në Seminar dhe ruaj kujtimet më të mira630.
3-Mihal Ikonomi ka lindur në Kavajë më 1918. Mësimet e para i mori në
Elbasan. Në vitin 1929 shkoi për të ndjekur seminarin arbëresh të Grotaferratës në
Romë. Më pas u kthye në Tiranë, ku përfundoi seminarin më 1936. Gjatë viteve
1937-1941 Mihal Ikomoni kreu studimet e larta teologjike në Rumani. Pasi u kthye në
atdhe filloi punë si mësues i gjuhës shqipe. Mihal Ikonomi është marrë me studime në
fushën e teologjisë dhe gjuhësisë. Ndër to mund të përmendim: Historia e petagogjisë,
Herezi të nënkuptuara në prologun e Ungjillit të IV, Sinodhi III Ekumenik, pastërtia si
shkallë e rojtjes mistike, Autonomi dhe Autoqefali, Fan Noli si përkthyes kishtar, Jan
Kukuzeli nga Durrësi, Emra homerikë etj631.
629

-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike
kishtare, (monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë, 2019, faqe 13; Andrea Llukani, Dosja e teologut
Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike
Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj 2017, faqe 93; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 286; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2011, faqe 278-279; Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328,
faqe 16.
630
-Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 66; Andrea Llukani,
Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 288.
631
-Vasil Kaskadami, Mihal Ikonomi, Ngjallja, qershor 2007, faqe 2.
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4-Dhimitër Përmeti ka lindur më 1878 në fshatin Lipë të Përmetit. Shkollën
e mesme e kreu në gjimnazin “Zosimea” të Janinës. Pas mbarimit të studimeve rreth
vitit 1920, u kthye në Shqipëri dhe u vendos në Berat. Dhimitri ka punuar mësues në
shkollën qytetëse të Mangalemit. Në vitin 1930 u emërua drejtor i Seminarit Ortodoks
“Apostull Pavli”, detyrë të cilën e kreu deri në vitin 1934. Ai ka botuar disa libra
fetarë: Fjala e Mirë, Historia e Dhjatës së Vjetër, (1932), Historia e Dhjatës së Re
(1933), Katekizmi i krishterë ortodoks (1933) etj. Gjithashtu ka lënë në dorëshkrim
“Arsimi në Berat 1778-1944”. Ky njeri me kulturë dhe horizont të gjerë ndërroi jetë
më 11 janar 1963. Për kontributin e tij në arsim, në vitin 1993, u nderua me titullin
“Mësues i merituar”. Figura madhore e Dhimitër Përmetit do të kujtohet me respekt
në jetë të jetëve nga besimtarët ortodoksë të Beratit.
5-Teodor Papapavli ka lindur në qytetin e Beratit në vitin 1925. Në vitin 1938
shkoi për studime në Rumani, ku, pasi përfundoi Seminarin Central të Bukureshtit,
dha provimet në liceun rumun. Në vijim vazhdoi Fakultetin e Teologjisë, të cilin nuk
arriti që ta përfundonte sepse u detyrua që të ndiqte Fakultetin e Drejtësisë në
Universitetin e Bukureshtit. Pasi mbaroi studimet universitare u kthye në Shqipëri dhe
filloi punë në sektorin administrativ të Prokurorisë së Përgjithshme, ndërsa në vitin
1968, kaloi në Presidencë, ku punoi si inspektor. Në kuadrin e qarkullimit të
kuadrove, u transferua në Radio Tirana si përkthyes dhe folës i gjuhës rumune. Pas
katër vjetësh atë e transferuan përsëri në Presidencë si inspektor të marrëdhënieve me
publikun. Gjatë kohës që ai punoi në administratën shtetërore, njëkohësisht ai dha
kontributin e tij intelektual dhe profesional edhe si pedagog i jashtëm në Universitetin
e Tiranës ku zhvilloi lëndën e së Drejtës Kushtetuese pranë Fakultetit të Drejtësisë
dhe lëndën e Gjuhës Rumune pranë Fakultetit të Filologjisë të këtij Universiteti632.
Mbas rilejimit të besimit, në vitin 1992 ai mundi të vinte në shërbim të
komunitetit ortodoks njohuritë e tij fetare. Zoti Papapavli punoi si pedagog në
Akademinë Teologjike duke dhënë kontributin e tij në lëndën e Historisë së
Krishtërimit. Profesor Teodori u detyrua të ndërpresë aktivitetin e tij pedagogjik si
rezultat i gjendjes së rënduar shëndetësore. Ai ishte njeri me kulturë, folës i
frëngjishtes, italishtes dhe rumanishtes, i dashur dhe i respektuar nga studentët dhe
kolegët e mbi të gjitha njeri i së vërtetës. Në ceremoninë e përmortshme të
lamtumirës së fundit në kishën katedrale të Ungjillëzimit të Hyjlindëses në Tiranë,
Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Prof. Dr
Anastasi, duke folur për figurën e të ndjerit Teodor Papapavli tha: “Na la
trashëgiminë e njeriut që ishte kurdoherë për të vërtetën dhe dinte ta mbronte atë, pa
menduar se mund t’i kushtonte shtrenjtë.” Me shkrimet e tij apologjitike, Papapavli
mbrojti interesat e Kishës Ortodokse duke thënë gjithmonë të vërtetën. Artikujt e tij
qenë konkretë, bindës e me fakte nga historia e kishës. Ndër to mund të veçojmë: “E
vërteta rreth fronëzimit të Kryeepiskopit Anastas”, “Letër e hapur shkrimtarit Ismail
Kadare”, “Letër e hapur drejtuar atë Artur Liolinit” etj. Ndër përkthimet e Papapavlit
mund të veçojmë:
632-Andrea

Llukani, Gjithmonë i përkushtuar, Ngjallja, shkurt 2000, faqe 2.
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1-Historia universale e kristianizmit, (përkthim nga rumanishtja), Tiranë 1993.
2-Historia e Krishterimit, (Dispencë), Tiranë 1994.
3-Kisha ortodokse dje dhe sot, (përkthim nga frëngjishtja), Tiranë 1994.
Papapavli ka ditur të përfaqësojë me dinjitet Kishën Ortodokse në shumë
aktivitete ndërkombëtare në Rodos, Liban, Kostandinopojë, etj. Ai u largua nga kjo
botë duke na lënë imazhin e njeriut të së vërtetës, kurdoherë besnik e shpirtëror. Ishte
besimi, që erdhi si pasojë e martirizimit të tij, nga vuajtjet e lëndesa e gjatë, nga
sëmundja, për të dhënë më vonë frytet e bollshme, ashtu si kokrra e grurit e rënë në
tokë, që kur “vdes” sjell më shumë frute.(Joani 12:24)
6-Andrea Llukani (Fig.7) ka lindur në Tiranë më 18-12-1966. Studimet e
larta i kreu në "Universitetin Kombëtar Kapodistria të Athinës", ku u diplomua në
vitin 1998 me rezultatin “shumë mirë”. Gjithashtu ka studiuar në Institutin “Gëte”
dhe është specializuar në “Pravoslavna Akademia”, të Çekisë. Gjatë viteve 19982002, ka qenë pedagog në lëndën e Historisë së Krishtërimit, ndërsa më 2001-2002 ka
qenë drejtor i radios “Ngjallja”. Prej vitit 2003 deri më 2013 ka qenë Përgjegjës i
Personelit të Kompanisë “Global Petroleum Albania”. Aktualisht është Përgjegjës i
Sektorit të Menaxhimit të Koleksioneve në “Muzeun Historik Kombëtar”. Prej vitit
2002 është anëtar në International Federation of Jurnalists dhe më 2006 anëtar i
Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. Andrea Llukani ka botuar 50 libra, disa prej
tyre i ka përmbledhur në 12 vepra. Gjithashtu ka shkruar artikuj në revista shkencore
brenda dhe jashtë vendit: “Global Challenge”, “Diskutime”, “Studime
Muzeologjike”, “Dritëhije”, “Emanthia”, “Albanon”, “Pelegrin” etj. Andrea Llukani
është anëtar i redaksisë së revistave shkencore “Studime Muzeologjike” dhe
“Dritëhije”. Prej vitesh është kryeredaktor i gazetës dygjuhëshe shqip-italisht
“Rrënjët”, “Le Radici”.
Artikuj në revista shkencore
1-Llukani, Stamati, Konservimi i kapakut të ungjillit të kishës së Shën Mëhillit,
Vithkuq, Studime Muzeologjike Nr. 9, Tiranë 2019, faqe 152-165.
2-Llukani, The monastery of Saint Naum and Irine Banushi, International Scientific
Journal Diskutime No. 24-25, Novembre 1st, Tetovo 2019, page 140-147.
3-Llukani, Ikonografët fjonjatë, Pelegrin, nr. 31&32, Athinë 2019, faqe 263-266.
4-Llukani, Manastiri i Gjon Vladimirit qendër e rëndësishme për shkrimet shqipe,
Albanon, nr. 1, janar-mars 2019.
5-Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Dritëhije, nr. 1,
Tiranë 2018, faqe 66-87.
6-Llukani, Paralele motivesh biblike në mitologjinë Skënderbejane, Studime
Muzeologjike nr. 8, Tiranë 2018, faqe 157-165.
7-Llukani, Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientific
Journal Diskutime No. February 1st, Tetovo 2018, page 64-73.
8-Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore
Periodike, Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë,
Maj 2017, faqe 92-99.
9-Llukani, Stamati, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën Gjergjit,
Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 64-73.
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10-Llukani, Ikonat e Diço Zografit në Muzeun historik Kombëtar, Studime
Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 42-49.
11-Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti
Vladimir 970-1016, 1000 godina Crnogorske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne
Core, Podgorica 2016, page 135-145.
12-Llukani, Paraqitja e Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime
Muzeologjike nr. 6, Tiranë 2016, faqe 70-75.
13-Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime
Muzeologjike nr. 5, Tiranë 2015, faqe 53-55.
14-Llukani, Peshkopata e Arbërit, Studime Muzeologjike nr. 4, Tiranë 2014, faqe 6469.
7-Maksim Çuko (Fig.8) ka lindur më 10 korrik 1967 në fshatin Fier i Ri të
rrethit të Lushnjës. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Krutje. Në 7 shkurt 1992
deri më 15 maj 1992 kreu Seminarin Teologjik Hieratik të Durrësit dhe më 13 nëntor
1992 niset për studime në Athinë. Në vitin shkollor 1992-1993 mbrojti greqishten në
Klubin Universitar "Leski" të Athinës, ndërsa në vitet 1993-1998 ndoqi studimet
teologjike në Universitetin Kombëtar "Kapodistria" të Athinës në degën e Teologjisë
Sociale. Që nga viti 1998 e në vazhdim ka qenë lektor në lëndën e Pimantikës dhe të
Greqishtes në Akademinë Teologjike "Ngjallja e Krishtit" në Shën Vlash të Durrësit.
Gjatë viteve 1998-1999 ka qenë iniciatori i formimit të organizatës së rinisë ortodokse
"Bijtë e Dritës" në Lushnje. Me interesimin e tij janë zhvilluar shumë aktivitete. Më 1
shkurt 1999 u transferua në Tiranë. Disa nga botimet e Maksimit:
1-Pimantika Sociale. (Dispensë)
2-Pimantika Bashkëkohore. (Dispensë)
3-Enoria si bashkësi terapeutike. (Përkthim)
4-Qytetërimi dhe Krishterimi në Myzeqe, botimet “Tekno Paper”. Tiranë 2004.
Gjithashtu teologu Maksim Çuko ka redaktuar disa libra fetarë, ka botuar
artikuj në gazetën "Ngjallja" dhe ka përgatitur emisione radiofonike. Ai ka ditur të
përfaqësojë me dinjitet Kishën Ortodokse në shumë aktivitete. Që nga viti 1999 ka
qenë drejtues i veprës misionare dhe pimantike të Akademisë Teologjike. Ka krijuar
disa grupe katekizmi në Fier, Rrogozhinë, Divjakë, Kombinat, Jubë etj. Në vitin 2004
mori bekimin dhe një shkresë nga K.O.A.Sh-i për të hulumtuar dhe grumbulluar
materiale në Institutin e Historisë, të cilat kishin të bënin me kishat dhe manastiret e
Myzeqesë. Dëshirën për të vazhduar udhën plot kryqe të fesë, Maksimi e kishte nga
daja i tij atë Sotir Boçi, i cili ka qenë famulltar në Kishën e Shën Kollit në Krutje të
Lushnjës. Më 19 nëntor 2004 Maksim Çuko u nda nga jeta duke lënë në pikëllim
bashkëshorten, fëmijët, të afërmit, studentët dhe kolegët, të cilët aq shumë e donin
dhe e respektonin. Ai u largua nga kjo botë duke na lënë imazhin e njeriut të drejtë
dhe fjalëpakët, kurdoherë besnik e shpirtëror633.
8-Jorgo Papadhopulli ka lindur në Tiranë më 28 nëntor të vitit 1965. Pasi
përfundoi Liceun Artistik "Jordan Misja" në Tiranë, ndoqi studimet e larta në
Universitetin e Shkodrës, në ciklin e ulët, ku u diplomua në vitin 1989. Ka punuar
633

-Andrea Llukani, Ndërroi jetë teologu Maksim Çuko, Ngjallja, dhjetor 2004, faqe 9.
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disa vjet si mësues në ciklin e ulët diku në periferi të Tiranës. Jorgo Papadhopulli
ishte i pari teolog shqiptar që u diplomua në Universitetin e Athinës në vitin 1997 dhe
menjëherë filloi të jepte mësim në lëndën e Dhiatës së Vjetër në Akademinë
Teologjike. Gjithashtu ditëve që nuk kishte shkollë shërbente në zyrën e
Kryeepiskopit. Në Akademinë Teologjike ishte Drejtori i tretë. Me krijimin e
Fondacionit "Frymë dashurie" më 2 shtator 1998 Z. Papadhopulli u zgjodh Drejtor
Ekzekutiv. Ndonëse gjatë viteve të studimeve nuk është shquar për zgjuarsi “kërmilli”
J. P. duke u lëpirë dhe jargavitur pas rasove të klerikëve të huaj u ngjit në poste dhe
detyra të rëndësishme nga të cilat mund të përmendim: Drejtor i Fondacionit Frymë
Dashurie, Përgjegjës i Zyrës Rinore, Përgjegjës i Programeve Ekologjike etj634. Kaq
lart u ngjit në poste, saqë tani që ra nuk ka për ta marrë veten kurrë. Në mënyrë të
çditshme hyri në kishë dhe po me atë mënyrë e larguan prej saj, ashtu si drita që ia le
vendin errësirës.

PËRGATITJA E KUADROVE
Në vitin 1992 në qytetin e Durrësit u çel Seminari Teologjik (Fig.9) (Fig.10)
me 58 seminaristë të ardhur nga e gjithë Shqipëria. Drejtor i seminarit ishte Atë Ilia
Ketri i ardhur nga diaspora shqiptare e Amerikës. Lëndën e Historisë së Kishës në
Shqipëri e ka dhënë Z. Dhimitër Beduli, ndërsa atë të Historisë së Krishterimit Z.
Teodor Papapavli. Profesor i Liturgjikës qe Hieromonak Ignat Grigoriatis i ardhur
nga Mali i Shenjtë, Arkimandrit Qiriako Collaqis ishte profesor i Pimantikës, Atë
Martin Rici jepte lëndën e Dhiatës së Re, Murgu Damaskino muzikën bizantine, Prof.
Dr. Nikolaos Braçiotis nga Universiteti "Kapodistria" i Athinës lëndën e Dhiatës së
Vjetër, Arkimandrit Nikodhimi qe profesor i Patrologjisë, Prof. Dr. Jorgo Galitis nga
Universiteti "Kapodistria" i Athinës lëndën Hyrje në Dhiatën e Re etj. Hapja e
Seminarit i takon Eksarkut Anastas, me interesimin e të cilit mjaft seminaristë janë
dërguar jashtë shtetit për të kryer shkolla të larta teologjike në Greqi.
Më 19 nëntor 1994 u vu guri i themelit të kishës në manastirin e Shën
Vlashit dhe u bekua fillimi i punimeve për ngritjen e shkollës teologjike-hierarkike.
Ndërsa që nga viti 1996 funksionon Akademia Teologjike Ortodokse “Ngjallja”, e
cila është vendosur në një kompleks të veçantë ndërtesash pranë Manastirit të Shën
Vlashit në Durrës. (Fig.11) Kryeepiskopi Anastas e zgjeroi fokusin e shkollës nga një
seminar të orientuar për përgatitjen e klerikëve, në një Akademi Teologjike për djem
e vajza. Klasa e parë me tetë vajza filloi studimet në vitin 1997. Gjithashtu po në këtë
vit filluan të japin mësim pedagogët e parë shqiptarë pas persekutimit Jorgo
Papadhopulli, Andrea Llukani (Fig.12) dhe Maksim Çuko, të cilët pas studimeve
teologjike në Universitetin Kapodistria të Athinës u kthyen për t'i shërbyer kishës.
Programi i Akademisë deri në vitin 2002, përfshinte lëndët e Dhiatës së Vjetër,
Dhiatës së Re, Dogmatikës, Patrologjisë, Etikës, Liturgjikës, Historisë Kishtare,
634

-Kalendari Orthodhoks, 2010, faqe 42, 47, 49.
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Filozofisë, Të Drejtës Kanonike, Predikimit, Katekizmit, Kujdesit Baritor, Feve të
tjera, Misionarizmit, Muzikës Bizantine dhe Kompjuterit. Gjatë javës jepeshin
gjithsej 25 orë mësimi. Dekani i Akademisë Atë Luka Veronis kishte disa lëndë:
Predikim, Dogmatikë, Misionarizëm, Dhiatë e re dhe Fe të tjera, ndërsa Patër Efremi
jepte: Liturgjikë, Etikë, Teleliturgjikë, Katekizëm, Jetë Shenjtorësh, Nathan Hope
jepte Patrollogji, Dogmatikë dhe Dhiatë të Vjetër, nga teologët shqiptarë Maksim
Çuko jepte Kujdes Bariror vetëm me vitin e tretë, dy orë në javë, po kaq orë jepte
edhe Vlash Plepi në lëndën e Së Drejtës Kanonike me vitin e dytë. Jorgo
Papadhopulli jepte Dogmatikë dhe Dhiatë të Vjetër, ndërsa Andrea Llukani Historinë
e Krishterimit dhe Historinë e Krishterimit në Shqipëri, gjithsej gjashtë orë në javë,
nga dy orë me të gjitha vitet. Numri i klerikëve, teologëve dhe katekistëve ortodoksë
të Shqipërisë është shumëfishuar. U organizua ringritja e enorive ortodokse në
shumicën e qyteteve e komunave me besimtarë ortodoksë dhe në qindra fshatra. Puna
liturgjike, predikuese dhe katekiste është bërë me pjesëmarrjen e klerikëve dhe të
laikëve. Po kështu organizimi i shoqatave të Grave, të Rinisë dhe të Intelektualëve
Ortodoksë, të cilat ndihmojnë në veprën kishtare.

HIROTONISJET E KLERIKËVE
Kryeepiskopi Anastas i kushtoi vëmendje të veçantë zgjedhjes së elementit
ortodoks, të cilët do të ndiqnin udhën plot kryqe të klerikut. Kisha Ortodokse
Autoqefale e Shqipërisë në vitin 1990 kishte 12 klerikë të moshuar, nga mbi 300 që
ishin në vitin 1967 dhe nuk kishte asnjë episkop. Klerikët që patën mbijetuar nga
përndjekja qenë: atë †Kozma Qirjo, atë †Gaqo Pjetri, atë †Mihal Dako, atë †Lefter
Shqau, atë †Spiro Veli, atë †Kristo Raci, atë †Sotir Boçi, atë †Kosta Kotnani, atë
†Vangjel Xoxe, kryedhjakon †Sotir Kanxheri, dhjakon †Spiro Findiku, atë †Teodor
Pelushku etj. (Fig.13)
Në nëntor 1992 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi disa të rinj nga rrethe të
ndryshme të vendit. Në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua në gradën
priftërore Romano Tralo nga Përmeti dhe në dhjak Bartholome Bullari nga Kuçova.
Më 20 dhjetor 1992 në Katedralen e Ungjillëzimit u bënë dy hirotoni.
Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në gradën priftërore Aleksandër Lushin nga Elbasani,
ndërsa Viktor Konomi nga Korça u bë dhjak. Ky i fundit ka pasur priftërinj gjyshin
dhe të atin.
Më 30 janar 1993 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në dhjak Pandeli Plakun nga
Hoçishti i Korçës. Ceremonia e dorëzimit u zhvillua në Katedralen e Ungjillëzimit në
Tiranë.
Më 23 prill të vitit 1993 me përfundimin e studimeve teologjike Kryeepiskopi
Anastas hirotonisi dhjakon Kristo Sharkon nga Tirana. Po atë ditë u hirotonisën në
dhjakonë: Llazar Nushi nga Lushnja, Aleko Gjerazi nga Selenica, Aleksandër Petani
nga Shkodra dhe Pali Qose nga Shpati i Elbasanit. Gjithashtu u bënë priftërinj Rrapi
Rredhi nga Libofsha dhe Ligor Qirjazati nga Saranda, Robert Bullari nga Kuçova, Ilia
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Kotnani dhe Viktor Konomi nga Korça. Ndërsa Niko Kavaja u dorëzua anagnosti i
parë në Shqipëri. Kanë qenë emocione të mëdha për mua, sepse kam përkthyer
Kryeepiskopin Anastas gjatë hirotonive të shokëve të mi të seminarit.
Më 27 shkurt 1994 në të dielën e Djalit Plangprishës, Kryeepiskopi Anastas
dorëzoi në dhjak Joan Pelushin. Dorëzimi u bë në prani të qindra besimtarëve që
kishin mbushur Katedralen e Ungjillëzimit. Pjesmarrës të shumtë kishte edhe nga
Akademia Teologjike, në të cilën Joani ishte nëndrejtor dhe zhvillonte me
profesionalizëm lëndën e Dogmatikës dhe të Dhiatës së Vjetër. Më 4 dhjetor 1994
Kryeepiskopi Anastas hirotonisi në gradën priftërore dhjakonin Joan Pelushi. Ndërsa
më 19 nëntor 1996 ai mori ofiqin e arkimandritit dhe më datën 18 korrik 1998 u
dorëzua në gradën episkopale nga hirësia e Tij Melitoni dhe Imzot Ignati, në
Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë dhe më 20 korrik 1998 u bë fronëzimi në qytetin
e Korçës.
Më 12 qershor 1994, në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Fortlumturia e
Tij, dorëzoi në prift dhjakonin Aleks Jarasi nga Selenica e Vlorës.
Më 2 nëntor 1995 në Katedralen e Ungjillëzimit, Kryeepiskopi Anastas
dorëzoi në dhjak Josif Gjylin. Ky i fundit për disa vjet do të ishte dhjaku i
Kryepiskopit. Kemi qenë bashkë në një zyrë, në paradhomën e Kryeepiskopit dhe unë
e kam ndihmuar në situata të vështira. Në datën 26 mars 2000 u dorëzua në gradën
priftërore prej Kryeepiskopit Anastas në Kishën e Ungjillëzimit.
Më 16 prill 1996, Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në Anagnostë, Jorgo
Padhopullin dhe Andrea Llukanin, studentë të vitit të fundit të Teologjisë në
Universitetin Kapodistria të Athinës. Ceremonia e dorëzimit u celebrua përpara
dhoksologjisë në Katedralen e mbushur plot me besimtarë dhe studentë të Akademisë
Teologjike. Gjithashtu atë ditë Kryeepiskopi Anastas u dha bekimin që të jenë
predikues për Kishën e Shën Prokopit.
Më 20 korrik 1998, atë Kristo Sharko me dëshirën e tij u largua nga Kisha e
Ungjillëzimit për të shërbyer në Çarshovë të Përmetit. Ishte rasti i parë që një prift
linte kryeqytetin për të shkuar vullnetarisht për të shërbyer në fshat. Vendin e tij e
zuri atë Stavri Dusha nga Rreth Gredhi i Kavajës. Atë Stavri u dorëzua më 8 shkurt
1998.
Më 3 dhjetor 2000 në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua në
hieromonak Kozmai, nga Korça. Ky është nga të parët që ka përqafuar jetën
murgërore dhe një nga kandidatët e mundshëm për episkop.
Më 17 dhjetor 2000 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në gradën priftërore
dhjakon Petraqin nga Shpati i Elbasanit. Dorëzimi u krye në Kishën e Ungjillëzimit
në Tiranë.
Më 21 janar 2000, Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në dhjak Viktor Bërdufin
nga Pash Treshi i krahinës së thellë malore të Shpatit. Dhjak Viktori shërbente në
Katedralen e Ungjillëzimit dhe në çentralin e Kryeepiskoparës. Që kur e kisha student
në Akademi ka qenë shumë korrekt dhe fjalëpak.
Më 10 shkurt 2002 u dorëzua në dhjak Ilia Mazniku, i cili është i biri i Vane
Maznikut. Ky i fundit ka punuar si murator në fillimet e hapjes së Kishës së
Ungjillëzimit.
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Më 17 mars 2002 në Katedralen e Ungjillëzimit u dorëzua në dhjak Emanuel
Lusha. Ky ka kryer Akademinë Teologjike në Shën Vlash të Durrësit.
Më 31 mars 2002 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në dhjak Jani Tereziun nga
Vlora. Jani Tereziun e kam pasur student gjatë viteve që kam dhënë mësim në
Akademinë Teologjike. Ka qenë njeri i përkushtuar dhe me vullnet të fortë. Megjithë
problemet që kishte, Jani mësonte shumë dhe mendoj që është nga studentët më të
mirë që ka pasur Akademia Teologjike.
Në shtator 2005 atë Josif Gjyli vedosi të shkojë vullnetarisht në fshatin e
lindjes së Ollgës, në Peshtan. Shtëpinë e Josifit e morri kishtari Ligor Laçka, i cili
është njeri i përkushtuar.
Më 19 nëntor 2005 në Kishën e Ungjillëzimit në Tiranë, dorëzua në gradën
priftërore dhjakon Emanuel Lusha nga fshati Luzi i Vogël i Kavajës. Kjo ditë e
shënuar përkonte me 33-vjetorin e hirotonisjes në gradën episkopale të Kryeepiskopit
Anastas.
Më 11 nëntor 2006 në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u vendos
që të ngrihen në gradën episkopale tri arkimandritë të kishës sonë: Arkimandrit
Dhimitër Sinaiti u caktua Mitropolit i Gjirokastrës, Arkimandrit Nikolla Hyka u
emërua Episkop i Apolonisë dhe Arkimandrit Andon Merdani u zgjodh episkop i
Krujës. Gjithashtu hieromonaku Kozma Prifti u ngrit në gradën e arkimandritit dhe
hierodhjakon Asti Bakëllbashi në kryedhjakon.
Më 23 prill 2009 Kryeepiskopi Anastas dorëzoi në dhjak Teodor Bendon.
Hirotonisja u krye në Kishën Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. Teodor Bendo ka
përfunduar dy fakultete dhe zotëron disa gjuhë të huaja. Ndonëse nuk ka studiuar
teologji ka përgatitje autodidakte. Gjithashtu Bendo ka përkthyer disa libra shpirtërorë
dhe është redaktor i revistës “Kërkim”.
Numri i klerikëve ortodoksë të Shqipërisë është shumëfishuar. Janë
hirotonisur mbi 150 klerikë të rinj, (Fig.15) të gjithë me arsim të mesëm ose
universitar dhe me studime në Akademinë Teologjike.
Emrat e klerikëve të hirotonisur gjatë këtyre viteve janë: Imzot Joani, Imzot
Andoni, Imzot Nikolla, Imzot Asti, atë Jovan Koroveshi, atë Kristo Sharko, atë Sotir
Xhaferi, atë Josif Gjyli, atë Petraq Thanasi, atë Spiro Tole, atë Kristaq Xhaxhi, atë
Gjergji Trebicka, atë Pavli Dimashi, atë Gjerasim Çakalli, atë Stavri Çipi, atë Janaq
Gjica, atë Aleksandër Lushi, atë Kosta Pëllumbi, atë Pali Qosja, atë Jani Ranxha, atë
Aleksandër Petani, atë Ilia Mazniku, atë Viktor Bërdufi, atë Kozma Prifti, atë Aleks
Ndoni, atë Emanuel Bega, atë Emanuel Lusha, atë Nikolla Petani, atë Mihal Prifti, atë
Kostandin Tuda, atë Petro Halili, atë Spiro Kostoli, atë Anastas Bendo, atë Lili Bita,
atë Bartolome Bullari, atë Petraq Simsia, atë Arqile Doko, atë Konstandin Doko, atë
Rafail Redhi, atë Lili Zaka, atë Aristidh Ziu, atë Thoma Bane, atë Aristidh Gjyrgji,
atë Llazar Nushi, atë Athanas Papa, atë Ilia Prifti, atë Arqile Sako, atë Mihal Shuli,
atë Angjel Basha, atë Dhimitraq Kushi, atë Sotiraq Prifti, atë Spiro Bulika, atë Ilia
Qirjo, atë Jani Konomi, atë Sotir Prifti, atë Niko Bregu, atë Gori Ndreko, atë Nikolla
Mandro, atë Niko Lushi, atë Spiro Pipa, atë Anastas Vrapi, atë Spiro Katundi, atë
Pandeli Kosta, atë Viktor Konomi, atë Dhimitër Veriga, atë Ilia Kotnani, atë Sotiraq
Dinka, atë Andrea Mihali, atë Pandeli Plaku, atë Thoma Samara, atë Kristaq Viso, atë
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Sotiraq Bili, atë Todi Jovani, atë Vasil Vasili, atë Klimo Paço, atë Vasil Skordileva,
atë Mihal Lara, atë Aleks Themelko, dhjakon Kristofor Malaveci, atë Theodhori
Nikolla, atë Ziso Karkashina, atë Thimio Kallama, atë Panajot Notidhi, atë Thodhori
Papa, atë Jorgo Zaro, atë Athanas Qerimi, atë Romano Tralo, atë Kristo Çati, atë
Kosta Dashi, atë Kristo Papa, atë Spiro Papa, atë Kozma Papasava, atë Panajot Petro,
atë Vasil Qëndro, atë Grigor Qirjazati, atë Mihallaq Vasili, atë Thimio Xhallo, atë
Mihal Zingo, atë Stefan Jano, atë Dhionis Taçi, atë Kristofor Lani, atë Nikolla Hajro
etj. Gjithashtu janë dorëzuar në anagnostë: Miron Çako, Simon Avdia, Jorgo
Papadhopulli, Andrea Llukani, Ligor Laçka, Alfred Bushaka, Aleksandër Dimroçi etj.

DISA NGA KLERIKËT E SHQUAR QË KANË SHËRBYER
NË MITROPOLINË E DURRËSIT
Atë Erazmi Jorgo (1900-1989) është dorëzuar në dhiakon më 15 mars 1924.
Pas një muaji më 16 mars të vitit 1924 u dorëzua në gradën priftërore, në Kishën e
Ungjillëzimit të Tiranës nga Imzot Fan Noli. Atë Erazmi ishte prifti i parë i dorëzuar
nga Fan Noli. Pas ceremonisë së dorëzimit, Imzot Noli i pati thënë: “Paske zë të
hyjshëm bir.” Atë Erazmi ka shërbyer prej vitit 1927 në Kishën e Shën Gjergjit në
Durrës, e cila për disa vite ishte njëherësh Seli e Mitropolisë së Shenjtë të Durrësit
dhe Tiranës. Lidhjen shpirtërore me Imzot Nolin Atë Erazmi e mbajti gjatë gjithë
jetës.
Atë Spiro Veli (1914-1995) ka lindur më 1914, në Erind të Gjirokastrës. Që
në moshën 18-vjeçare ka studiuar në seminarin Ortodoks “Apostol Pavli” në Tiranë,
që drejtohej prej Vasarion Xhuvanit. Pas mbarimit të seminarit më 1936, banoi në
qytetin e Durrësit, duke punuar mësues i fesë, njëkohësisht kryente edhe detyrën e
psaltit në kishën e Shën Spioridhonit. Më 1 janar të vitit 1945 dorëzohet dhiak dhe
më 3 janar të po atij viti, hirotoniset në gradën priftërore. Atë Spiro Veli shërbente në
qytetin e Durrësit së bashku me Atë Erazmi Jorgon, duke lënë mbresat më të mira për
urtësimë, ndershmërinë dhe profesionalizmin e tij. Në vitin 1948 së bashku me
arqimandrit Dhimitër Kokoneshin mori pjesë në delegacion kishtar nga Kisha
Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, në Bullgari e Rumani. Në vitin 1950 emërohet
zëvëndësi i përgjithshëm i Episkopatës së Beratit. Duke parë punën e tij të mirë
organizative, më 1953 emërohet Zëvendës i përgjithshëm në Mitropolinë e Elbasanit.
Gjatë viteve të diktaturës punoi në punë të ndryshme shekulare si shitës kinkalerie,
shitës tullash apo roje. Në vitin 1991, rihapja e kishës së Shën Marisë në Elbasan e
gëzoi pa masë. Ndonëse në moshën 81-vjeçare, Atë Spiro Veli punoi me përkushtim
dhe devodshmëri deri sa vdiq më 23 prill 1995, në ditën e Pashkës së Madhe635.
Atë Petro Doçi ka lindur në Elbasan, më 20.07.1909. Në vitin 1928 siguroi
një bursë nga Visarion Xhuvani për të ndjekur studimet teologjike në Seminarin e
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Manastirit (Bitolës). Gjatë viteve të seminarit ishte e detyruar mësimi i një vegle
muzikore. Petro Doçi zgjodhi mandolinën. Seminarin e përfundoi në vitin 1934. Në
vijim u kthye në Elbasan ku ka punuar si mësues. Më 19 shtator 1937 emërohet nga
Kryeepiskop Kristofor Kisi si predicator në kishat e Elbasanit. Më 1935 u martua me
Vasillon. Më 25 shtator 1938 u dorëzua dhjakon nga Imzot Kristofor Kisi. Më pas
është emëruar Protodhiakon i Kryesisë së Kishës. Më pas e gjejmë Drejtor Përgjegjës
i revistës “Jeta Kristiane”. Në vitin 1950 u dorëzua prift. Ka marrë pjesë në
konferenca të ndryshme kishtare brenda dhe jashtë vendit. Me mbylljen e kishave më
1967 Petro Doçi ka punuar në një pikë karburanti. Vite më vonë ka punuar roje në
Laboratorin Shkencor të Fakultetit të Shkencave të Natyrës etj. Petro Doçi636 ka
vdekur më 27 dhjetor 1983.
Atë Marko Papajani (1905-1990). Atë Marko ka lindur në fshatin Pevelan të
Mokrës më 1 korrik 1905. I ati quhej Jovan dhe e ëma Gliqeria. Pas përfundimit të
shkollës së fshatit, Marko ndihmonte babanë gjatë kryerjes së shërbesave fetare. Pasi
martohet, ai transferohet në Tiranë ku ushtronte zanatin e muratorit. Duke ndjekur
traditën e familjes më 28 nëntor 1930 u dorëzua dhjakon nga Kryeepiskop Visarioni,
ndërsa më 2 korrik 1934 u hirotonis prift në Kishën e “Ungjillëzimit” në Tiranë. Në
dhjetor të vitit 1942 mori ofiqin e “Ikonomit”. Me prishjen e kishave në vitin 1967
Atë Marko arriti që në fshehtësi të merrte miron, të shenjtat, veshjet, librat liturgjikë
etj, dhe i vendosi në njerën dhomë të shtëpisë, të cilën e ktheu në kishëz. Të krishterët
e fshehtë Vlash Semini, Dhimitër Beduli, Theofan Popa, Petro Zheji, Dhjakon Spiro
Findiku, Koço Fështi, Eleni Papajani, Elpiza Xhimitiku etj, mblidheshin për të
zhvilluar shërbesat fetare në shtëpinë e atë Markos. Fjeti përgjithmonë637 më 3 shkurt
të vitit 1990.
Atë Gaqo Petri ka lindur në Bellovodë të Korçës në vitin 1914. Ai ka qenë
meshtari i parë në Kishën Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë. Ndonëse në moshë të
thyer, ai me përkushtim celebronte të gjitha shërbesat fetare. Atë Gaqo është prifti që
më ka pagëzuar dhe më ka inkurajuar që të vazhdoja këtë rrugë. Ishte njeri i thjeshtë,
fjalëpak por i ditur. Kishte një përvojë të madhe jetësore dhe mjaft i prerë në
vendime. Më 20 qershor të vitit 1995 atë Gaqo u largua nga Kisha e Ungjillëzimit për
të shërbyer në Manastirin e Kamenicës në Korçë. Papa Gaqi fjeti përgjithmonë më
Zotin në moshën 96 vjeçare, më 15 dhjetor të vitit 2010.
Kryedhjakon Sotir Kanxheri ka lindur në qytetin e Korçës më 10 nëntor të
vitit 1922. Në vitet 1932-1935 ndoqi Liceun Francez të Korçës dhe në vijim kreu
Seminarin “Apostull Pavli” në Tiranë. Në vitin 1950 u dorëzua në dhjakon, ndërsa në
vitin 1965 mori ofiqin e kryedhjakonit. Kanxheri me zërin e tij kumbues i lëçiste aq
bukur Ungjillin, paqësoret dhe himnet e Liturgjisë Hyjnore. Më 27 mars 2000 u
zhvillua shërbesa e varrimit për kryedhjakon Sotir Kanxherin. Në fjalën e Tij,
Kryeepiskopi Anastas foli për jetën e kryedhjakon Sotir Kanxherit, si një nga klerikët
që i shërbeu kishës në kohë të vështira. Madje Kryeepiskopi kishte ndërmend ta
636
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dorëzonte në gradën priftërore e më pas ta bënte Ikonom dhe Protoprezviter, por
Kanxheri me përulësi nuk kishte pranuar. Kryedhjakoni kishte një përgatitje liturgjike
të shkëlqyer, sepse kishte qenë dhjaku i disa dhespotëve. Tipikonë e njihte në
mënyrën më perfekte. Kryedhjakon Sotir Kanxheri638 ka dhënë kontributin e tij në
financat e kishës. Në shërbesën e përmorshme që u zhvillua në Kishën Katedrale të
Ungjillëzimit kam përkthyer Kryeepiskopin Anastas.
Dhjakon Spiro Findiku ka lindur në Tiranë, më 24 nëntor të vitit 1916.
Familja Findiku ka qenë e lidhur me problemet e kishës. Spiro u hirotonis dhjak në
vitin 1966, detyrë të cilën e kreu vetëm për një vit. Hapjen e kishave më 1991 e priti
me entuzjazëm të madh. Dhjakon Spiro Findiku ishte pararendësi i rihapjes së Kishës
së Ungjillëzimit. Ai ka meritë të veçantë për marrjen e çelësave të kishës dhe për
pajisjen e saj me orenditë që gjendeshin në muze dhe kinostudio. Me interesimin e
dhjak Spiros u organizuan besimtarët e parë në Kavajë, të cilët filluan të mblidheshin
në familjen shprestare Rusi. Dhjakon Spiro fjeti më 23 shkurt të vitit 1998.
Ceremonia e përmortshme u krye në Katedralen e Ungjillëzimit, me pjesëmarrjen e
klerikëve dhe besimtarëve të shumtë639.
Atë Lefter Shqau ka lindur më 14 shkurt të vitit 1914, në Shpat të Elbasanit.
Më 14 prill 1943 u dorëzua në gradën priftërore dhe shërbeu me përkushtim në
fshatrat e krahinës së Shpatit: Gjinar, Valësh, Pashtresh etj. Në vitin 1967 kur u
prishën kishat, atë Lefter Shqau filloi punë në Ndërmarjen Pyjore. Pas viteve 90 me
rihapjen e kishave atë Lefteri ose papa Lefi siç e thërrisnin besimtarët filloi shërbesat
fetare. Atë e gjeje në Kavajë, Tiranë, Elbasan, Shpat e gjetkë. Atë Lefteri640 u nda nga
jeta më 28 nëntor të vitit 2004.
Atë Sotir Xhaferi ka lindur në Kamenicë të Korçës, më 22 maj të vitit 1964.
Pasi kreu shkollën e mesme për pikturë punoi për disa vjet në shtëpinë e kulturës së
fshatit të lindjes. Pasi përfundoi Seminarin, më 9 gusht 1993 u hirotonis në dhjak.
Sotiri shërbeu për disa vjet si dhjaku i Kryeepiskopit. Gjithashtu paraqiste bukur
kronikat fetare në Televizionin Shtetëror. Në 22 tetor 1995 u dorëzua nga
Kryeepiskopi Anastas në gradën priftërore. Më 4 prill 2000 Atë Sotir Xhaferi pësoi
një aksident vdekjeprurës në kilometrin e 29-të të aksit rrugor Tiranë-Elbasan. Në
ceremoninë e përmortshme merrnin pjesë qindra besimtarë, klerikë dhe të afërm, të
cilët me sy të përlotur përcollën për në banesën e fundit atë Sotirin, priftëreshën
Marjana dhe djalin e tyre të vogël. Ceremonia në Katedralen e Ungjillëzimit u
kryesua prej Kryeepiskopit Anastas, i cili në fjalën e tij, foli për aktivitetin e atë
Sotirit dhe të priftëreshës Marjana. Në shërbesën përkujtimore pjesëmarrës qenë edhe
Mitropoliti i Korçës Joani dhe Hirësi Ignati. Atë ditë emocionet kanë qenë të mëdha,
sepse shuhej një familje e tërë, atë Sotiri, priftëresha Marjana, djali i tyre i vogël
Kostandini, ndërsa djali i madh Kristi gjendej i shtruar në spital. Gjatë ceremonisë në
kishë dhe drekës në Hotel Arbana kam përkthyer Kryeepiskopin Anastas. Me atë
Sotirin kam studiuar në seminar dhe kam pasur marrëdhënie të mira, prandaj humbjen
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e tij e kam ndjerë thellë, sepse ishte klerik shumë i përgatitur. Me shprestarinë dhe
zërin melodioz, me sjelljen dhe gadishmërinë e tij fitoi zemrat e besimtarëve, të cilët
do ta ruajnë përherë kujtimin e tij.

PSALTËT DHE KORET KISHTARE
Nëpër Kishat Ortodokse ka dy psaltë, i majti dhe i djathti. Ky i fundit quhet
protopsalt dhe duhet që të ketë vesh të mirë muzikor, zë kumbues si dhe njohuri të
muzikës bizantine. Zakonisht pranë protopsaltit qëndrojnë psaltë të tjerë, të cilët
mbajnë iso. Pranë tij qëndron anagnosti, i cili lexon rrjedhshëm dhe qartë uratat e
shërbesave kishtare. Protopsalti Dhimitër Beduli në dorëshkrimin “Kurs i shkurtër për
muzikën Bizantine”, Tiranë 1935, ka përmendur disa nga psaltët e kishave të
Shqipërisë:
Në Elbasan protopsalt ka qenë Vladimir Gjini, ndërsa kori mikst i Elbasanit
drejtohej nga Fotaq Filipeu. Gjithashtu edhe mësuesit Vangjel Popa dhe Petro Kulino
kanë drejtuar korin kishtar. Vladimir Gjini ishte shumë i talentuar dhe njohës i
muzikës bizantine. Vladimiri kishte një zë kumbues të mrekullueshëm, saqë nami i tij
ishte përhapur deri në Kostandinopojë. Atë e ftuan në Kishën Patriarkale të Shën
Gjergjit për t’u bërë protopsalt, por Vladimiri nuk pranoi. Pasi u kthye në qytetin e
lindjes në Elbasan i psali Perëndisë deri në momentin e fundit të jetës së tij.
Në Durrës kanë qenë psaltë Tod Ziu dhe Sotir Taçi. Protopsaltin e bënte
Sotiri, i cili ka pasur zë të mrekullueshëm. Korin miks të Durrësit e ka drejtuar Efthim
Dheri. Figura më e shquar ka qenë Aleks Pjetri, i cili ka lindur më 17 mars të vitit
1898 në qytetin e Durrësit. Në vitin 1911 kur Aleksi ishte vetëm 13 vjeç u dorëzua në
gradën e anagnostit në Kishën e Durrësit. Aleksi filloi të mësonte artin e muzikës
bizantine prej kryepsaltit të Durrësit Nako Miho, i cili kishte studiuar ne
Konservatorin e Kostandinopojës. Aleks Pjetri ka krijuar korin e parë kishtar, ka
dhënë mësime fetare etj. Në Krishtlindjet e vitit 1928 kompozoi këngën “Mirmëngjes
zonja, zotërinj”, e cila u përhap me shpejtësi në qerthullin ortodoks641.
Në vitin 1929 Aleks Pjetri themeloi korin e Kishës së Tiranës, drejtimin e së
cilit më vonë e mori profesori rus Evgjeni Kiriev. Aleksi ka botuar këto libra:
1-“Psalme dhe hymne” për korin kishtar dhe çdo të krishter Orthodhoks. Tiranë 1929.
2-“Psalme” për koristët e Kishës Orthodhokse.
3-“Dashuria Ungjillore”
Duke punuar me zell deri në momentin e fundit për Perëndinë, Aleks Pjetri
vdiq në Durrës më 25 janar të vitit 1962. Për 28 vjet ai i ka sjellë Kishës Ortodokse
shumë shërbime duke psalur në manastirin e Shën Vlashit, në manastirin e Shën Gjon
Vladimirit etj642.

641
642

-Thoma Qendro, Aleks Pjetri, një jetë për Kishën, Ngjallja, dhjetor 1992, faqe 6.
-Mihal Kostoli, Aleks Pjetri–një punëtor i palodhur i Kishës, Ngjallja, shkurt 2002, faqe 9.
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Në Tiranë ka pasur psaltë të talentuar si për shembull Vlash Dhora, Dhimitër
Beduli, Kostandin Trako, Vlash Nushi, Vlash Semini, Petro Ketri etj.
Dhimitër Beduli është specializuar për muzikë bizantine në Besarabi të
Rumanisë. Në prill të vitit 1935 Dhimitër Beduli krijoi korin miks të Kishës Katedrale
të “Ungjillëzimit” në Tiranë, ndërsa në mars të vitit 1938, organizoi korin e parë
kishtar me 20 djem në qytetin e Durrësit. Një pjesë të madhe të tropareve që psalte
kori janë kompozuar prej Dhimitër Bedulit, i cili ka lënë në dorëshkrim këto himne
kishtare të shkruara me nota bizantine:
1-“Liturgiker i Vogël”, me këngët e Meshës së Hyjshme. Tiranë 1934, numër faqesh
22.
2-“Fletore e korit”, me Meshën Hyjnore në dy zëra, me numër faqesh 14.
3-“Vajtimet e përmbivarrëshme të Zotit”, me numër faqesh 15.
4-“Himni Akathist”, Tiranë 1935, me numër faqesh 7.
5-“Këngët e Javës së Madhe”, Tiranë 1936, me numër faqesh 99.
6-“O Zot thirra, Çdo frymë”, si dhe këngë të ndryshme në tetë tinguj, Tiranë 1936, me
numër faqesh 25.
7-“Himni Keruvik”, Tingulli I, me numër faqesh 2.
8-“Të ndryshme”, me numër faqesh 26.
9-“Fama e Kryepiskopit”, me numër faqesh 1.
Gjithashtu teologu erudit Dhimitër Beduli me qëllim që tradita e muzikës
bizantine të transmetohej edhe në brezat pasardhës ka botuar artikuj të shumtë në
organet kishtare:
1-“Himni Akathist”, revista “Jeta Kristiane”, Nr. 1, mars 1940.
2-“Muzika në kishat tona”, revista “Jeta Kristiane”, Nr. 6-7, gusht-shtator 1940.
3-“Himnet e Shenjta të Krishtlindjes”, revista “Jeta Kristiane”, Nr. 10, dhjetor 1940.
4-“Historia e këngës kishtare”, revista “Jeta Kristiane”, Nr. 2,3,4,5,&8 të vitit 1941.
5-“Joan Kukuzeli nga Durrësi”, gazeta “Ngjallja”, Nr. 2, 1992.
6-“Tropari i Kasianisë”, gazeta “Ngjallja”, Nr. 4, 1995.
7-“Muzika bizantine në Kishën tonë”, revista “Kambanat”, Nr. 10, 2004.
Me të drejtë mund të themi që kontributi i Dhimitër Bedulit në fushën e
muzikës bizantine është shumë i vyer. Beduli radhitet pas Nolit, përsa i përket
kompozimeve dhe përkthimeve të himneve kishtare. Në krishtlindjet e vitit 1996,
Dhimitër Beduli psali për herë të fundit në Katedralen e “Ungjillëzimit”.
Vlash Nushi ka lindur në Tiranë në vitin 1914. Pasi përfundoi seminarin ka
punuar si mësues feje. Gjatë viteve 1954-1959, Vlash Nushi ka punuar si referent i
pasurive kishtare. Vlashi ka botuar disa artikuj në revistën “Predikimi”. Ai ka qenë
psalt në Kishën katedrale të Tiranës. Vlash Nushi ka vdekur në vitin 1981.
Vlash Semini ka lindur në qytetin e Kavajës më 1906. Pas përfundimit të
studimeve teologjike në Bukuresht, Vlashi u kthye në Tiranë, ku ka shërbyer si
kujdestar dhe psalt në Kishën e Shën Prokopit. Vlash Semini643 ka botuar shumë
artikuj teologjik në shtypin periodik të K.O.A.Sh-it. Vlashi vdiq më 1989.

643

-Kristofor Beduli, Psaltët Vlash Nushi e Vlash Semini, Ngjallja, gusht 1997, faqe 8.
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Petro Ketri nga Sinica e Korçës ka qenë nga të parët që ka psalur në Kishën
katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë pas rihapjes së kishës. Ndonëse në moshë të
shkuar Xha Petro vinte rregullisht në kishë gjatë të kremteve, zinte vendin në psaltir
dhe i psalte Perëndisë. Këtë punë e bënte falas pa shpërblim nga kisha. Vitet e fundit
ka qenë psalt tek kisha e Shën Prokopit në Tiranë. Një të dielë marsi të vitit 2002
Petro Ketri erdhi si gjithnjë për të psalur në kishë, lëçiti Apostullin me zërin e tij
melodioz, u kungua me trupin dhe gjakun e Krishtit dhe porsa mbërriti në shtëpi,
dorëzoi shpirtin tek Perëndia. Të dielën që pasoi mungesa e Petros në psaltir ra në sy
të besimtarëve, të cilët kishin mbushur kishën e Shën Prokopit644. Në fund të
predikimit ftova besimtarët e pranishëm që të luteshin për shpirtin e Petro Ketrit, i cili
i psali Perëndisë deri në momentin e fundit të jetës. Ka qenë diçka shumë
mallëngjuese për mua dhe besimtarët e pranishëm. Emocionet që kam përjetur nuk do
t’i harroj kurrë, sepse kam pasur respekt për psaltin e urtë Petro, me të cilin më
lidhnin kujtimet e ditëve të para të rihapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit645.
Kostandin Trako ka lindur në Boboshticë të Korçës më 10 shkurt të vitit
1919. Gjatë viteve 1931-1936 ndoqi Seminarin Kombëtar “Apostull Pavli”. Në vijim
ka studiuar në Akademinë Mbretërore të Muzikës në Bukuresht, ku u specializua për
dirizhim koresh. Pas përfundimit të studimeve në vitin 1942 riorganizoi korin kishtar
në Tiranë. Në shtypin kishtar ka shkruar shumë artikuj disa prej të cilëve janë:
“Muzika në Kishat Orthodhokse”, Këngëtorët kishtarë”, Folklori muzikal i Pashkës”,
“Imzot Fan S Noli muzikant-kompozitor” etj. Prof Kostandin Trako ka përpunuar
“Përlëshoret e tetë tingujve”, ka harmonizuar për kor mikst me nota moderne
Liturgjinë e Joan Gojatrit etj. Kostandin Trako646 fjeti më 12 mars të vitit 1986.
Korri i Kishës Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë është krijuar nga
Dhimitër Beduli. Anëtarët e korit deri në mars 1967 kur u ndalua besimi qenë: Irini
Gjoka, Anthulla Markidhi, Mariana Trebicka, Keti Cico, Gallata Kota, Tefta Kuqi,
Enrieta Afezolli, Vasilika Murani, Zana Mata, Marika Simaku, Viollanda Xhumetiku,
Pandora Karakosta, Leni Dhama, Thanas Shkurti, Kristaq Tasho, Niko Zaharija,
Themistokli Bimbli, Themistokli Jorgoni, Andrea Botka, Stavri Kondi, Nonda Rusi,
Thoma Frashëri647. (Fig.15)
Në qershor 1991 kancelari i Kishës së Shën Gjergjt në Boston, atë Artur
Liolini, i shoqëruar nga dhjakonët Denis Schutte e Viliam Poist vizitoi kishën, ku u
pritën nga klerikët dhe besimtarët e pranishëm. Atë Arturit i bëri përshtypje kori i
kishës, i cili sapo ishte ngritur me kontributin e Xhorxhi Doçit. Ky i fundit kishte
grumbulluar disa këngëtarë nga Teatri i Operas dhe Baletit dhe nën drejtimin e
dirigjentit Eno Koço kishin filluar të mësonin himnet e Liturgjisë Hyjnore. Me
largimin e Eno Koços për në Londër, dirigjimin e korit e mori Petrika Trako. Ky i
fundit më 2 gusht të vitit 1992 u tërhoq nga drejtimi i korit për t’i lënë vendin Milto
644

-Nasi Hobdari, Nderim për psaltin Petro Ketri, Ngjallja, prill 2002, faqe 2.
-Andrea Llukani, Rëfimet e Teologut, (Dorëshkrim), Tiranë 2005, faqe 79.
646
-Kristofor Beduli, Seminaristi Kostandin Trako, profesor i dirigjentëve korale shqiptarë, Ngjallja,
shtator 1999, faqe 9,10.
647
-Dhimitër Beduli, Vlash Dhora, Kostandin Mara, Shënime për bashkësinë ortodokse të Tiranës,
Nereida, Tiranë 2007, faqe 24.
645
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Vakos. Kori i Katedrales së Ungjillëzimit përbëhet nga këngëtarë profesionistë si për
shembull: Pandi Zguro, Gjergj Sulioti, Shpresa Terezi, Niko Vasili nga artistë
veteranë si Drita Papajani, Tefta Kuqi, Kristaq Tasho, Keti Cico, nga të rinj si Sofika,
Majlinda, Ekaterina Bushaka, Romeo etj. (Fig.16) Repertori përbëhet nga pjesë
kishtare të kompozitorëve ortodoksë si Çajkovski, Imzot Noli, K. Lara, Th. Gaqi.
Këta dy të fundit kanë kompozuar pjesë që këndohen për Pashkë. Disa nga pjesët që
këndohen në Liturgjinë Hyjnore janë “Himni Keruvik”, “Mëshirë paqeje” etj648.
Milto Vako dirigjenti i korit të Kishës Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë ka
lindur në Pogradec më 30 mars 1930. Gjatë viteve 1953-1959 ka studiuar në
Konservatorin Çajkovski të Moskës. Pas studimeve u emërua dirigjent i korit të
Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore. Në vitin 1975 Milto Vako arrestohet
dhe dënohet nga diktatura komuniste me shtatë vjet burg. Pasi doli nga burgu u
detyrua të punojë në punë të ndryshme. Me fitoren e demokracisë filloi
mësimdhënien në Akademinë e Arteve. Tashmë Milto ka marrë titullin Profesor dhe
është Artist i Merituar. Milto Vako ka themeluar korin e vajzave të Akademisë së
Arteve dhe ka shumë vite që drejton korin e kishës së Ungjillëzimit në Tiranë649.
Në Tiranë ka vite që zhvillon një veprimtari intensive edhe kori bizantin
Joan Kukuzeli, i cili përbëhet prej 14 antarësh, ku shumica kanë përfunduar
Akademinë Teologjike të Shën Vlashit. Prej tyre mund të përmendim: atë Sotir
Xhaferin, atë Josif Gjylin, murgun rishtar Joan Mullain, Simon Avdian, Spiro
Kostolin, Joan Menin, Harallamb Tereziun, Andrea Rëmbecin, Niko Martikon,
Xhorxhi Doçin etj. Kori Bizantin Joan Kukuzeli deri në fundin e vitit 2011 është
drejtuar nga arkimandrit Justini. Në vitin 2012 drejtimin e korit bizantin Joan
Kukuzeli e mori Theodhor Peci. (Fig.17) (Fig.18) Në përbërje të korit janë Thoma
Shkira, Niko Kodheli, murgu Serafim, Harallamb Meçi, Ervin Mihali etj. Më 1 prill
2012 kori bizantin dha një koncert në Berat, ndërsa më 3 prill 2012 kori bizantin Joan
Kukuzeli nën drejtimin e profesorit të talentuar të muzikës bizantine Theodhor Pecit
dha koncertin “Të të meriton madhështimi”, në kishën e Ungjillëzimit në Tiranë650.
Theodhor Peci ka lindur në Korçë, më 19 qershor 1984. Pasi kreu Akademinë
Teologjike në Shën Vlash më 2006 shkoi për studime Teologjike në Univesitetin
Kombëtar Kapodistria të Athinës, të cilat i përfundoi më 2011. Gjithashtu në vitin
2011 mori diplomën e mësuesit të Muzikës Bizantine nga Konservatori i Athinës, i
vlerësuar “shkëlqyeshëm”. Në vitin 2012 u emërua drejtor në Shkollën e Muzikës
Bizantine në Tiranë. Gjithashtu është kryepsalt i katedrales së re “Ngjallja e Krishtit”,
Tiranë. Theodhor Peci ka shkruar disa artikuj ndër të cilët mund të përmendim: 1“Joan Kukuzeli, Mjeshtër i madh i Muzikës Bizantine”, Kërkim 7, Tiranë 2011,
fq.113-128. 2-“Krijimtaria dhe aktiviteti didaktik i Joan Kukuzelit”, Kërkim 8, Tiranë
2011, fq. 104-118. 3-“Arti Psaltik dhe mbartësit e tij”, Kërkim 10, Tiranë 2012, etj.

648

-Kristina Hanxhari, Për mua përsosja do të ishte krijimi i korit me zë engjëllor, Ngjallja, dhjetor
1994, faqe 4.
649
-Intervistë me dirigjentin e mirënjohur, Artistin e Merituar Prof. Milto Vako, 55, 27 nëntor 2007,
faqe 18-19.
650
-Koncert me muzikë bizantine, Ty të meriton madhështimi, Ngjallja, prill 2012, faqe 9.
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KREU I DHJETË
INSTITUCIONET SOCIALE
Më 16 nëntor 1994 Kryepiskopi Anastas inaguroi Klinikën Shëndetësore
“Shën Lluka” në Tiranë. Në ceremoninë e inagurimit përveç personelit mjekësor
merrnin pjesë shumë besimtarë dhe klerikë. Kjo klinikë u financua nga ICCO, që
është një organizatë ndërkishtare për bashkëpunimin dhe kooperim. Kjo organizatë
dërgoi në Shqipëri përfaqësuesin e saj Z. Majk, i cili qëndroi tetë muaj. Drejtoi i
Klinikës Shëndetësore “Shën Lluka” ka qenë Dr. Naum Theodhosi, ndërsa
administratore ishte motra Domeniqi, misionare e ardhur nga manastiri i “Shën
Joanit” të Kareas.
Murgesha Domeniqi arriti që ta mësojë shumë shpejt gjuhën shqipe, në këtë
mënyrë u shërbente më mirë njerëzve në nevojë. Ajo ishte njeri me shpirt të madh.
Me interesimin e saj, sigurisht edhe me bekimin e Kryeepiskopit Anastas, janë
dërguar nëpër spitalet e Greqisë shumë besimtarë me probleme shëndetësore. Motra
Domeniqi kujdesej për gjithshka, që me nisjen e pacientit nga Shqipëria, spitalin ku
do të kurohej, hotelin ku do të qëndronte, kush do ta shoqëronte, kush do ta
përkthente të sëmurin gjatë vizitës etj. Gjatë viteve të studimeve në Athinë kam
shoqëruar dhe përkthyer shumë besimtarë të ardhur nga Shqipëria, të cilët kanë pasur
probleme me shëndetin. Grupi i studentëve të teologjisë ka dhënë ndihmesën e tij në
ato kohë të vështira. Gjithashhtu na ndihmonin edhe dy grekë Jorgos Korkoçilos nga
Athina dhe Kosta nga Patra.
Mjekët që kanë shërbyer në Klinikën Shëndetësore “Shën Lluka” kanë qenë:
Dr. Naum Theodhosi, Dr. Violeta Dhimitri, Dr. Keti Moçka, Dr. Ylli Xhagjika, Dr.
Harilla Jorgji, Dr. Violeta Ngjela, Dr. Themistokli Sinjari etj. Në Klinikën
Shëndetësore “Shën Lluka” pacientëve u jepet ndihma e parë shëndetësore. Gjithashtu
barnat shpërndahen falas. Murgesha Domeniqi, si njeri me vizion që ishte dërgoi për
specializim nëpër spitalet e Athinës nëntë mjekë: Dr. Themistokli Sinjarin, për t’u
specializuar në Spitalin “Evangjelizmo” të Athinës, Dr. Violeta Dhimitrin, Dr. Ermal
Takon, Dr. Keti Moçkën dhe Violeta Ngjelën në Spitalin e Aviacionit etj. Me
largimin e motrës Domeniqi, administrimin e klinikës e morri motra Athanasia Puliu,
e cila kishte përvojë në këtë punë, sepse ka punuar për një kohë të gjatë në Spitalin e
“Shën Savës” në Athinë. Klinika Shëndetësore “Shën Lluka” gjendej në rrugën Gjon
Buzuku në Tiranë.
Qendra Diagnostikuese “Ungjillëzimi” ka parametra shërbimi nga më të
përparuarit e kohës. Guri i parë i themeleve të kësaj klinike u vu në gusht të vitit 1997
nga Kryeepiskopi Anastas. Klinika u përuarua në nëntor 1999 gjatë vizitës së
Tërëshenjtërisë së Tij, Patrikut Ekumenik Bartolomeu I. Qendra Diagnostikuese u
shërben të gjithë njerëzve pa dallim besimi. Gjithkush që paraqitet për vizitë gjen
shërbim të kualifikuar. Kjo qendër përbëhet nga 24 specialitete dhe laboratorë
bashkohorë, ku punojnë disa nga mjekët më të njohur të vendit. Disa nga repartet
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kryesore janë: kabineti i Ekografisë, ai i Fizoterapisë, Grafisë, Kardiologjisë,
Kirurgjisë, Neurologjisë, Pediatrisë, Laboratori Kimik-Biologjik, Laboratoti Dentar
etj. Drejtoi i Qendrës Diagnostikuese “Ungjillëzimi” është Dr. Themistokli Sinjari,
ndërsa administratore ka qenë motra Athanasia, misionare e ardhur nga Spitali “Shën
Sava” i Athinës. Me largimin e motrës Athanasia, aktualisht administrator i Qendrës
Diagnostikuese “Ungjillëzimi” është Vasil Kristo.

SHTYPI PERIODIK
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 kruesorë të revistës “Predikimi” mund të përmendim teologët
Dhimitër Beduli, Irine Banushi, Theofan Popa, Mihal Ekonomi etj. Kohëzgjatja e
kësaj reviste ishte shtatë vjet. Në mars të vitit 1940 K.O.A.Sh-i botoi revistën e
përmuajshme “Jeta Kristiane”. Kjo revistë shtypej në shtypshkronjën “Gutenberg”
në Tiranë. Drejtor Përgjegjës i kësaj reviste ishte Kryedhjakon Petro Doçi. Revista
“Jeta Kristiane”651 u botua deri më tetor të vitit 1944.
Në muajin tetor 1992 doli numri i parë i gazetës “Ngjallja”. Kjo gazetë
botohej me bekimin e Fortlumturisë së Tij, Kryeepiskopit Anastas. Kryeredatori dhe
artikullshkruesi kryesor i gazetës ishte teologu Dhimitër Beduli, i cili në numrin e
parë shkruante: “Gazeta “Ngjallja” do të jetë një organ shpirtëror. Në çdo numër të
saj, ajo do të botojë artikuj e studime të shkurtra teologjike nëpërmjet të cilëve i
krishteri ortodoks do të marrë njohuritë më të domosdoshme mbi parimet e larta
ungjillore lidhur me jetën, me familjen, shoqërinë, me kombin etj. Gazeta nëpërmjet
artikujve nuk do të pushojë të vërë në dukje dashurinë, tolerancën, harmoninë që
duhet të karakterizojë jo vetëm besimtarët ortodoksë, por të gjithë popullin shqiptar
dhe nuk do të pushojë së ndikuari në zbutjen e mërive të krijuara në gjirin e shoqërisë
tonë gjatë kohës së kaluar. Kisha jonë Ortodokse Autoqefale, besnike në traditat e saj
fetaro-kombëtare, do të vazhdojë edhe nëpërmjet gazetës “Ngjallja” të kontribuojë në
bashkëpunimin vëllazëror dhe me komunitetet e tjera fetare të vendit, në ringjalljen
shpirtërore të popullit tonë. Zoti na ndihmoftë”652.
Pas fjetjes së Dhimitër Bedulit, kryeredaktor i “Ngjalljes” u bë Thoma Dhima.
Gjithashtu botohet edhe revista “Gëzohu” kryeredaktor i së cilës është shkrimtari
Gaqo Bushaka. Akademia Teologjike e Shën Vlashit boton gazetën “Fjala”, ku autori
i këtij libri ka qenë kryeredakror për disa vjet. Gjithashtu rinia ortodokse boton
revistën “Kambanat”. Më një janar 2009 doli numri i parë i revistës Kërkim, e cila
është revistë periodike dhe trajton tema shkencore, teologjike, kulturore dhe aktualitet
651
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-Kristofor Beduli, Botimet periodike të kishës sonë, Ngjallja, tetor 1998, faqe 3,4.
-Dhimitër Beduli, Jo vetëm mjet i thjeshtë informativ, Ngjallja, tetor 1992, faqe 2.
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nga jeta e kishës dhe e komunitetit. Revista Kërkim qarkullon çdo katër muaj dhe
mirëpret studime dhe artikuj me interes fetar dhe shoqëror. Redaktor përgjegjës i
revistës është atë Teodor Anastas Bendo. (Fig.1)
Shtypshkronja “Ngjallja”. Më 1 shkurt 1994 në godinën e re të
Kryepiskopatës së Hirëshme u montua shtypshkronja “Ngjallja”, e cila u sigurua me
fondet e Kryeepiskopit Anastas. Në këtë shtypshkronjë shtypen librat e K.O.A.Sh-it,
gazeta e përmuajshe “Ngjallja”, revista për fëmijë “Gëzohu”, revista rinore
“Kambanat”, revista “Kërkim”, kalendarët kishtarë etj.

RADIO NGJALLJA
Radio “Ngjallja” i ka fillimet në vitin 1998. Në fillim programi i Radios
“Ngjallja” ishte tri orë, nga 16.00-19.00. Me shumë përpjekje, sigurisht dhe me
ndihmën e bashkëpunëtorëve, u arrit që në gjashtmujorin e dytë të vitit 2001 programi
i radios të bëhej 24 orë. (Fig.2) Programi i Radios “Ngjallja” për 6-mujorin e dytë të
vitit 2002 ishte 24 orë në ditë me emisione të folura dhe pjesa tjetër muzikë.
Programet e folura janë transmetouar prej orës 8:00 deri në orën 20:00. Në vazhdim
ka pasur ritransmetime programesh. Muzika që ka transmetuar Radio “Ngjallja”
përbëhej kryesisht nga muzika simfonike, vokale e operistike dhe popullore shqiptare,
si dhe muzikë kishtare. Emisionet e folura përbëheshin nga: 1-Emisionet informative,
ku janë përfshirë lajmet, radio-kronikat, radio-reportazhet etj. Programi i Radios
“Ngjallja” ka synuar në kultivimin e vlerave më të mira morale e shpirtërore të
dëgjuesve, në respektimin e të drejtave themelore të njeriut. Informacionet e Radios
“Ngjallja” kanë pasqyruar në mënyrë objektive dhe të paanshme ngjarjet.
Informacioni ka qenë i shumllojshëm, me karakter politik, social e kulturor. 2Emisionet historike kanë synuar në edukimin e dëgjuesve me traditat e popullit tonë
dhe me vlerat shpirtërore të trashëguara brez pas brezi. 3-Emisionet social-kulturore
kanë karakter edukativ dhe kanë synuar rritjen e nivelit kulturor të dëgjuesve, shtimin
e njohurive të tyre në fushën e artit, kulturës popullore etj. 4-Emisionet e fëmijëve
kanë synuar zgjerimin e horizontit të fëmijëve, edukimin e tyre me dashurinë për
mësimet, prindërit dhe edukatorët.

LIDHJA E
INTELEKTUALËVE ORTODOKSË
Kryeepiskopi Anastas që në ditët e para të misionit të tij apostolik në Shqipëri
i kushtoi vëmendje të veçantë afrimit të intelektualëve pranë kishës.
Më 21 qershor 1994 në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Kryeepiskopi
Anastas zhvilloi takimin e parë me 150 intelektualë ortodoksë të qytetit, ku u foli për
arritjet e kishës, duke kërkuar kontributin e tyre në forcimin dhe konsolidimin e
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K.O.A.Sh-it. Gjithashtu në takimin e parë u diskutua që të formohet Lidhja e
Intelektualëve Ortodoksë653.
Më 2 nëntor 1994 rreth 300 intelektualë ortodoksë u grumbulluan në Kishën e
Ungjillëzimit. Kryeepiskopi Anastas u foli të pranishmëve për "Kuadrin juridikokanonik të Kishës sonë". Përveç intelektualëve kryeqytetas kishin ardhur përfaqësi
nga Korça, Durrësi, Berati, Shkodra etj. Në fund të takimit Kryeepiskopi theksoi se
këto takime do të përsëriteshin të mërkurën e parë të çdo muaji.
Më 7 dhjetor 1994 në Kishën Katedrale të Ungjillëzimit të Hyjlindëses në
Tiranë, Kryeepiskopi Anastas mbajti ligjëratën: “Të drejtat e njeriut në traditën
ortodokse”. Kjo ligjëratë përkonte me ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut654.
Më 1 shkurt 1995 në Kishën e Ungjillëzimit në Tiranë, në kuadër të takimeve
me intelektualët ortodoksë, Kryeepiskopi Anastas trajtoi ligjëratën: "Dinamika e një
ndryshimi të vazhdueshëm, sipas mendimit të Tre Hierarkëve"655.
Më 1 mars 1995 në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Kryeepiskopi
Anastas trajtoi kumtesën: "Tradita dhe vizioni i bashkëjetesës së komuniteteve fetare
në Shqipëri". Fortlumturia e Tij, i porositi intelektualët që të marrin pozita
përgjegjësie dhe inisiativa, të vënë në përdorim dijet, përvojën dhe autoritetin e tyre
në përpjekjen përtëritëse të kishës sonë656.
Më 5 prill 1995 u zhvillua takimi me intelektualët ortodoksë. Kësaj radhe
Kryeepiskopi Anastas mungonte për arsye shëndetësore dhe ligjërata u mbajt prej
teologut Dhimitër Beduli, i cili foli rreth temës: "Ortodoksia dhe karakteristikat e
saj". Në përfundim të takimit të pranishmit i dërguan një telegram Kryeepiskopit
Anastas, me anën e së cilit i uronin shërrim të shpejtë657.
Më 3 maj 1995 në Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Kryeepiskopi Anastas
zhvilloi takimin me intelektualët ortodoksë gjatë së cilit mbajti ligjëratën me temë:
"Vizioni dhe baza e bashkëpunimit paqësor të komuniteteve fetare në Shqipëri"658.
Më 12 dhjetor 2002 para një auditori me intelektualë dhe të rinj ortodoksë, në
Katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Kryeepiskopi Anastas mbajti ligjëratën me
temë: "Globalizmi dhe Ortodoksia"659.
Më datën 13 shkurt 2003 Kryeepiskopi Anastas në kuadër të ciklit të takimeve
me intelektualët dhe të rinjtë ortodoksë mbajti kumtesën: "Të drejtat e njeriut dhe
Ortodoksia". Në përfundim të takimit Kryeepiskopi Anastas u dha të pranishmëve
lajmin e gëzueshëm të aprovimit të vendimit për ndërtimin e Katedrales Ortodokse në
qendër të Kryeqytetit660.

653

-Takim me intelektualë orthodhoksë, Ngjallja, korrik 1994, faqe 2.
-Të drejtat e njeriut në Traditën Orthodhokse, Ngjallja, dhjetor 1994, faqe 1,2.
655
-Pjesë e gjallë e Kishës, Ngjallja, shkurt 1995, faqe 1,2.
656
-Tradita dhe vizioni i bashkëjetesës së komuniteteve fetare në Shqipëri, Ngjallja, mars 1995, faqe 1.
657
-Shërim të shpejtë o Kryezot, Ngjallja, prill 1995, faqe 12.
658
-Vizioni dhe baza e bashkëpunimit paqësor të komuniteteve fetare në Shqipëri, Ngjallja, maj 1995,
faqe 12.
659
-Globalizmi dhe Orthodhoksia, Ngjallja, janar 2003, faqe 5.
660
-Të drejtat e njeriut dhe Orthodhoksia, Ngjallja, mars 2003, faqe 12.
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Më datën 4 mars 2004 Kryeepiskopi Anastas mbajti ligjëratën: "Pjesëmarrja e
përhershme e besimit të krishterë në ndërtimin e Evropës". Pjesë e takimit qenë edhe
himnet e kënduara nga kori i Radios "Ngjallja".
Më 30 qershor 2013 nën drejtimin e Kryeepiskopit Anastas u zhvillua
mbledhja e parë e grupit nismëtar për themelimin e "Lidhjes së Intelektualëve
Ortodoksë të Shqipërisë". Mbledhja u zhvillua në sallën e shkollës "Protagonistët".
Pararendësi i themelimit të "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë" është 83-vjeçari
Niko Zherdi, i cili në bashkëpunim të ngushtë me prof. Ilia Telon, prof. Pirro Priftin,
Evanthia Kotten dhe Teodor Kotten përgatitët statutin e lidhjes. Në nenin 3 të statutit
theksohet se "Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë" ka si qëllim bashkimin dhe nxitjen e
ortodoksëve për pjesëmarrje aktive në jetën e kishës. "Lidhja e Intelektualëve
Ortodoksë" është krijuar sipas Nenit 54 të Statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, i cili thotë: "Në Kryepiskopatë dhe në Mitropolitë mund të krijohen, me
iniciativën e drejtuesve lokalë dhe me miratimin e Sinodit të Shenjtë Lidhje: e Grave
Orthodhokse, e Rinisë Orthodhokse, e Intelektualëve Orthodhoksë etj., në ndihmë
të veprës shpirtërore, katekiste, hierapostolike dhe shoqërore të Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Lidhje, Shoqata dhe organizata të tjera të themeluara pa
miratimin e Sinodit të Shenjtë nuk kanë të drejtë të përfaqësojnë me aktivitetin
dhe funksionimin e tyre Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe as të
marrin pjesë në mbledhjet e organeve të saj".
Më 12 tetor 2013 nën drejtimin e Kryeepiskopit Anastas u mblodh konferenca
e përgjithshme e "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë të Shqipërisë", në të cilën
morën pjesë intelektualë të shquar nga gjithë Shqipëria. Konferenca u zhvillua në
sallën e shkollës "Protagonistët". Në fillim të konferencës drejtuesi i punimeve prof.
Teodor Kotte ftoi Kryeepiskopin Anastas, i cili bëri një ekspoze të përgjithshme dhe
theksoi qëllimin e "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë të Shqipërisë". (Fig.3) (Fig.4)
(Fig.5) (Fig.6) Në vijim folën prof. Robert Andoni, Thoma Miço, Teodor Kote etj. Në
fund të pranishmit plotësuan një formular me të dhënat personale dhe e nënshkruan
me dëshirë për tu bërë anëtarë të "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë të Shqipërisë".
Kryetar i komanduar "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë" u zgjodh prof. Pirro
Prifti, i cili kohët e fundit ka publikuar mjaft shkrime apologjitike në mbrojtje të
interesave të komunitetit ortodoks. "Lidhja Intelektualëve Ortodoksë të Shqipërisë"
ka këto objektiva: Njohja më e thellë e besimit dhe pjesëmarrja aktive në adhurim,
forcimi i miqësisë dhe solidariteti ndërmjet anëtarëve të saj, të japë dëshmi të besimit
të krishterë në shoqërinë moderne si dhe të ndihmojë njerëzit në nevojë. Aktualisht
kryetar i "Lidhjes së Intelektualëve Ortodoksë të Shqipërisë" është Prof. Dr. Robert
Andoni.
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VIZITA ZYRTARE E PATRIKUT EKUMENIK
BARTOLOMEU I
Nga datat 2 deri më 9 nëntor 1999 erdhi për një vizitë zyrtare në Shqipëri
Patriku Ekumenik, Bartolomeu i I. (Fig.7) Delegacioni që e shoqëronte përbëhej nga
Mitropoliti i Dardaneleve, Antoni dhe Mitropoliti i i San Franciskos, Dhimitri. Kjo
ishte vizita e parë e Primatit të Patriakanës Ekumenike në vendin tonë. Ndalesa e parë
u bë në kishën katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë, ku u krye dhoksologjia e
mirëseardhjes. Patriku Ekumenik u prit me oshëtimat e kambanave dhe lulet e
besimtarëve të shumtë, që kishin mbushur rrugicën e kishës. Në fund të shërbesës, të
dy Hierarkët e lartë përshëndetën të pranishmit. Kryeepiskopi Anastas theksoi arritjet
e kishës sonë ndër vite, ku veçoi kontributin e Patrikut Ekumenik Bartolomeu I, në
mbështetjen e Autoqefalisë së Kishës Ortodkse të Shqipërisë, ndërsa Tërëshenjtëria e
Tij, e quajti prezencën në Shqipëri si dhuratë të Perëndisë dhe vlerësoi bashkjetesën
fetare në vendin tonë. Të dielën më 7 nëntor 1999 në katedralen e Ungjillëzimit u
zhvillua mesha episkopale për nder të Patrikut Ekumenik Bartolomeu I. Ato ditë qenë
të mbushura me emocione nga më të ndryshmet, vizita, takime, dreka, darka etj. E
paharuar për mua do të ishte dita e fundit kur delegacioni do të largohej. Patriku
Ekumenik më dhuroi një ikonë të Shën Andreas. (Fig.8)
Vizita e dytë e Patrikut Ekumenik Bartolomeut I
Më 5 qershor 2002, Tërëshenjtëria e Tij, Patriku Ekumenik Bartolomeu I
mbërriti në Aeroportin e Rinasit. Ai shoqërohej nga dhjakonët Neofitos dhe Joan, nga
kryesekretari Z. Pavllos Zonaras, nga zëdhënësi i Patriarkanës Z. Kurkulas etj. Për të
pritur Tërëshenjtërinë e Tij, kishin dalë Fortlumturia e Tij, Kryeepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë Prof. Dr. Anastasi, Mitropoliti i Beratit, Imzot Ignati,
Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, Kryesekretari i Sinodit të Shenjtë Protopresviter
Jani Trebicka, klerikë dhe besimtarë të shumtë.
Tërëshenjtëria e Tij, së bashku me anëtarët e tjerë të përfaqësisë së
Patriarkanës Ekumenike u pritën ngrohtësisht në ambientet e Manastirit të Shën
Vlashit në Durrës, ku pas dhoksologjisë, që u zhvillua në kishën katedrale të
manastirit, të pranishmit vizituan Manastirin dhe ambientet e Akademisë Teologjike
"Ngjallja e Krishtit". Në vijim u shtrua një darkë me pjesëmarrjen e përfaqësisë së
Patriarkanës Ekumenike, Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it, pedagogëve dhe
studentëve të Akademisë Teologjike si dhe mjaft të ftuarve të tjerë.
Për të përshëndetur Tërëshenjtërinë e Tij i pari e mori fjalën Dekani i
Akademisë Atë Luka Veronis, i cili falënderoi ngrohtësisht Patrikun Ekumenik, duke
theksuar se kjo vizitë është një shpehje e dashurisë së tij për Akademinë Teologjike
dhe për gjithë kishën shqiptare në përgjithësi.
Më pas u lexua përshëndetja e Tërëshenjtërisë së Tij, Patrikut Ekumenik
Bartolomeut drejtuar sudentëve dhe pedagogëve të akademisë: "Me gëzim të madh
ndodhemi afër jush dhe shijojmë dashurinë tuaj si dhe këtë tryezë të ofruar bujarisht.
Ju falënderojmë për pritjen dhe përkujdesjet, por ju falënderojmë sidomos për
dashurinë tuaj. Ju përgëzojmë ju, studentëve dhe studenteve, sepse zgjodhët studimin
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e Shkencës së Shenjtë të Teologjisë, si mjet për motivimin tuaj për formimin e
karakterit tuaj, por edhe si mjet ofrimi përkundrejt të afërmëve tuaj. Megjithëse e
dimë se është në kundërshtim me modestinë tuaj, Ju përgëzojmë edhe ju Fortlumturi
vëlla, Kryeepiskop i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, për iniciativën e themelimit të
kësaj shkolle teologjoke si dhe për mundin, që keni derdhur përsa i përket organizimit
dhe funksionimit efikas të saj. Gjithashtu përgëzojmë dhe lavdërojmë të gjithë ata që
kanë punuar për thellimin, paisjen dhe forcimin e saj si dhe mësimdhënjen në të.
Shkolla teologjike është më se e nevojshme në çdo kishë lokale autoqefale, pasi
formon bashkëpunëtorët e saj, parapërgatit klerikët e saj dhe përcjell në shoqëri
nëpërmjet autoritetit të bashkëpunëtorëve të saj normat sociale të krishteta të
nevojshme dhe virtytet. Pra kini për detyrë të dashur student, që të jepeni me zell në
studimin e Shkrimeve të Shenjta, në historinë kishtare, në doktrinat e etërve, në jetët e
shenjtorëve dhe në të gjitha mësimet që bëhen në Shkollat Teologjike, në mënyrë që të
përfitoni dijen e kërkuar, sigurisht, kjo paralelisht me besimin dhe virtytin. Perëndia
e do njeriun të dhembshur dhe studioz dhe i shpërblen ata që me përulësi dhe frikë
Perëndie studiojnë përmes shkëlqimit në zemrat e tyre të dritës së hyjshme të diturisë
dhe urtësisë më të lartë, nëpërmjet së cilës Fryma e Shenjtë ndriçon të gjithë ata që
me sinqeritet dhe dashuri pa interes e duan Perëndinë. Jemi të sigurt se keni edhe ju
zellin, besimin dhe predispozicionin e ushtrimit shpirtëror dhe se nën drejtimin e
Fortlumturisë suaj, Kryepiskopit Anastas, Profesorit të spikatur të Teologjisë, dhe
bashkëpunëtorëve të denjë të Tij, do të keni sukses dhe ju me ndihmën e Zotit dhe
mësimdashjen tuaj të formëzoheni aq sa duhet që ta evidentoni shkollën tuaj
teologjike si një ndër më të mirat e kishave ortodokse”.
Kryeepiskopi Anastas iu drejtua të pranishmëve: "Tërëshenjtëri, Hirësi që
ndodheni këtu, shumë të dashur vëllezër. Zemra jonë mbushet me shumë gëzim dhe
mirënjohje që ju kemi në mes nesh. Duke kujtuar psaltirin që thotë: -Si do tja
shpërblejmë Zotit për të gjitha ato që na ka dhënë ne. Më pas Fortlumturia e Tij
theksoi: -Kur këtu në Shqipëri vazhdonte persekutimi ateist Patriarkana Mëmë e
Konstandinopojës mendonte papushim për ngjalljen e kishës dhe se çdo të ndodhte
më pas. Ju jemi thellësisht mirënjohës si kishës mëmë të Kostandinopojës ashtu edhe
ju personalisht për kujdesin dhe dashurinë e veçantë që treguat për kishën e
Shqipërisë. Ju jemi mirënjohës se pas gjithë atyre vjetëve me përvojën dhe autoritetin
tuaj e mbështetët kishën tonë në mënyrë që ajo të eci me ritme të shpejta. Ndër të
tjera Kryepiskopi Anastas tha: -Jo pa-qëllim ju e filluat Simpoziumin nga qyteti i
Durrësit që është një breg tjetër i rrugës Egnatia, e cila fillon që nga Kostandinopoja
dhe vjen deri këtu. Juve këtu ndiheni në shtëpinë tuaj dhe e filluat këtë aktivitet nga
një pjesë e kësaj. Në fund të fjalës së tij Kryepiskopi Anastas tha: Së bashku me të
gjithë pjesëmarrësit që ndodhen këtu do të doja tju falenderoja me gjithë shpirt për
këtë nder që na bëtë me prezencën tuaj. Ju uroj suksese në nismën tuaj për
Simpoziumin që organizohet me inisiativën tuaj. Duke u ndodhur në periudhën midis
Ngjalljes dhe Pendikostisë ju urojmë, që jeta juaj të jetë e mbushur me gëzimin e
Ngjalljes dhe ndriçimin e Pendikostisë”.
Në vijim e mori fjalën Patriku Ekumenik, i cili ju drejtua të pranishmëve:
“Fortlumturi, vëllezër të shtrenjtë më Zotin, i nderuar Atë Luka së bashku me
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pedagogët e studentët tuaj dhe gjithë sa ndodhen këtu. Pavarësisht se u lexua mesazhi
dhe përshëndetja ime drejtuar studentëve të Akademisë dua të shpreh edhe njëherë
gëzimin dhe emocionet e mia për denjësimin, që më bëri Perëndia të ndodhem përsëri
mes jush. Si për koiçidencë vizita ime këtu përkon me 10-vjetorin e ardhjes tuaj këtu
në Shqipëri si dhe me 10-vjetorin e funksionimit të Akademisë Teologjike. Pikërisht
kjo koiçidencë tregon se Fortlumturia e tij, që me ardhjen në krye të K.O.A.SH-it
kishte si synim të ndërtonte shkollën teologjike, që është aq e nevojshme për kishën.
Dhe sa me shumë urtësi do të thoja në mënyrë profetike i dha emrin e Ngjalljes kësaj
Akademie sepse bëhet fjalë për Ringjalljen e Kishës Ortodokse këtu në Shqipëri, një
Ngjallje të cilën e realizon një ngjallës, që koiçidon me emrin Anastas të
Kryepeshkopit dhe është një ngjallje, që filloi para 10 vjetësh dhe vazhdon të shtrihet
në të gjithë sektorët e jetës kishtare këtu në Shqipëri. Jo vetëm kisha mëmë e
Kostandinopojës, e cila mori edhe inisiativën parësore, por mbarë bota ortodokse
ndjekin këtë mrekulli të Ngjalljes këtu në Kishën Shqipëtare. Kisha mëmë e
Kostandinopojës mburret dhe lavdërohet me kishën në Shqipëri, pasi përpjekjet e saj
ia arritën qëllimit”.
Ndër të tjera Patriku Ekumenik tha: “Tashmë bijtë e mi të dashur përgatituni
dhe ju në mënyrë që mund të vazhdoni këtë mbrekulli të Ngjalljes. Fortlumturia dhe
bashkëpuntorët e tij ndërtuan themelet e kësaj kishe, që ecurinë e mëtejëshme të saj ta
vazhdoni ju”.
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PËRZGJEDHJE
NGA KODIKU I MANASTIRIT
TË SHËN GJON VLADIMIRIT
(1835-1907)
Faqet 1-48 janë të bardha. Në faqen 48 janë shënuar të ardhurat e manastirit.
Rreth vitit 1835 këto të ardhura arritën në 11172:08 groshë. Llogarinë prl e
Mitropolitit të Durrësit, Gerasimit. Vijojnë nënshkrimet e dëshmitarëve dhe vërtetimi
i mitropolitit. Në anën tjetër të faqes 48 shënohen shpenzimet, që ka bërë manastiri
gjatë vitit 1835. Shpenzimet arritën në 11172:08 groshë. Vijojnë nënshkrimet e
dëshmitarëve dhe vërtetimi i Mitropolitit Gerasim.
Në faqen 49 shënohen me hollësi të ardhurat që kanë hyrë në arkën e
manastirit gjatë vitit 1837. Llogarinë prl të Mitropolitit Gerasimit dhe preventivi i
kishës. Vijojnë nënshkrimet e dëshmitarëve dhe vërtetimi i Mitropolitit Gerasim.
Këto arrijnë në 16971:20 groshë. Në anën tjetër të faqes 49 shënohen shpenzimet që
janë bërë në Manastir gjatë vitit 1837. Shuma e tyre është 17319:32 groshë. Vijojnë
nënshkrimet e dëshmitarëve dhe vërtetimi i Mitropolitit Gerasim.
Në faqen 50 shënohen të ardhurat e manastirit gjatë vitit 1839. Këto arritën në
15718:22 groshë. Llogarinë prl të Mitropolitit të Durrësit, Anthim dhe prej prl të të
krishterëve. Vijojnë nënshkrimet e dëshmitarëve dhe vërtetimi i Mitropolitit Anthim.
Në anën tjetër të faqes 50 shënohen shpenzimet e vitit 1839 që arrijnë në 15889:26
groshë. Vijojnë nënshkrimet e dëshmitarëve dhe vërtetimi i Mitropolitit Anthim.
Në faqen 51. Modestia e jonë bashkë me krerët e ndershëm të të krishterëve u
mblodhën për të parë gjendjen financiare të manastirit të Shën Gjon Vladimirit.
Llogaria e prl ka mbetur e neglizhuar gjatë viteve 1839-1848 d.m.th gjatë 9 vjetëve
dhe kjo u shkaktua nga kohërat mbë njerën anë, dhe mb’anën tjetër nga shkaku i
dorëheqjes së kujdestarit të Sh’Jonit Ikonomit Papajorgji. Gjatë kohës së kujdestarisë
së Sh’Jonit prl se llogaria ka qenë në rregull, se manastiri shpenzonte aqë sa i
interesonte, që s’ka marur hua prej ndokujt, as ka për të dhënë. Gjithashtu manastiri
s’ka për të kërkuar nga trashëgimtarët e të ndjerit Ikonom, as këta të fundit nuk duhet
të kenë ndonjë pretendim nga manastiri. Me qenë se punët janë kështu, i
nënshkruajmë dhe i vërtetojmë të sipërmet. Vulosur dhe me vulën e manastirit të
Shën Gjon Vladimirit.
Më 18 Dhjetor 1851.
Vijojnë nënshkrimet e dëshmitarëve:
Ikonomi Papa Nikolla
dëshmoj
Papa Jovani ruajtësi i sendeve
dëshmoj
Papa Dhimitri
dëshmoj
Papa Thoma Bibaj
dëshmoj
Kostandin Papajani
dëshmoj
Kostë Ndrio
dëshmoj
Jovan Nasi
dëshmoj
Anastas Xhuxhi
dëshmoj
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(vijon vërtetimi i mitropolitit dhe nënshkrimi i tij)
Në anën tjetër të faqes 51 është shkruar: Modestia jonë bashkë me të
përndershmit klerikë dhe me krerët e ndershëm të të krishterëve të lagjes Kala, u
mblodhën sot për të kontrolluar llogaritë e Manastirit të Hirshëm të Shën Gjon
Vladimirit, që prej vitit 1848 gjer më sot dhe u gjend se në vitin 1854, gjatë kohës që
ka qenë kujdestar i manastirit hieromonaku Papa Grigori janë parë llogaritë me
hollësi dhe u gjet se të ardhurat gjatë kësaj kohe kanë qenë 68491 grosh, kurse
shpenzimet arritën në 78089; Kështu që del një defiçit prej 9598 groshë, që
shpjegohet nga disa blerje tokash e pronash, që janë blerë prej kujdestarit
hieromonakut papa Grigorit. Perëndia i ndimoftë të gjithë ata që punojnë nëpër
faltoret e tij me ndërgjegje dhe frikë Perëndie.
24 Qershor 1854
Ikonom Papa Nikolla dhe epitrop
dëshmoj
Papa Jovani, ruajtës i sendeve
dëshmoj
Papa Thoma Dibana
dëshmoj
Papa Dhimitër Papajani
dëshmoj
Haxhi Kostandin Papajani
dëshmoj
(Një nënshkrim në alfabet të panjohur)
Anastas Xhane
dëshmoj
Dhimitër Kazanxhi
dëshmoj
Jovan Mema Nosi
dëshmoj
Jovan Kost.....
dëshmoj
Dhimitër Lluka
dëshmoj
Modestia jonë bashkë me krerët e ndershëm të të krishterëve ortodoksë u
mblodhën sot për të parë llogarinë e manastirit të hirshëm të Shën Gjon Vladimirit, që
nga viti 1854 gjer në vitit 1858 d.m.th për katër vjet. E pamë me kujdes llogarinë e
paraqitur prej hieromonakut dhe igumenit të Manastirit Papa Grigorit dhe gjetëm se të
ardhurat gjatë këtyre vjetëve kanë qenë 74031:20 groshë d.m.th shtatëdhjetë e katër
mijë dhe tridhjetë e një grosh e njëzet para; të prishurat bashkë me borxhet e
përparshme të Manastirit arrijnë në shumën e 88376 groshë d.m.th tetëmijë e treqind
e shtatëdhjetë e gjashtë e gjysmë groshë.
Siç dihet mbetet një defiçit prej 14345 d.m.th katërmbëdhjetë e treqind e
dyzetë e pesë groshë. Kundrejt këtij defiçiti manastiri ka pothuaj 2000 okë vaj dhe 60
barrë me misër, kështu që me çmimin e këtyre lahet borxhi i manastirit. Prandaj u bë
kjo shkresë e nënshkruar dhe e vërtetuar rregullisht për dije të brezave që do të vijnë
më pas. Igumen mbeti prapë ai d.m.th oshënari hieromonak Papa Grigori dhe
Perëndia e ndimoftë në të kryerit e detyrës.
24 qershor 1858
Ikonom Papa Nikolla
Haxhi Kostandin Papajani
Kostandin Andrea
Kostandin ........
Anastas Xhana
Joan Kast Dodbiba
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Joan Xhufka
Apostol Jani
Dhimitër Andrea Kazanxhi
(një fjalë e palexueshme)
Siemon .....
Vijon vërtetimi i Mitropolitit të Durrësit, nënshkrimi i të cilit është i palexueshëm.
Faqe 52: Modestia jonë bashkë me fort të ndershmit krerë të të krishterëve u
mblodhën sot për të parë llogarinë e manastirit të hirshëm e të nderuar të Shën Gjon
Vladimirit. Kqyrëm si të ardhurat, ashtu edhe të prishurat që prej vitit 1858 gjer në
vitin 1860 (30 mars) d.m.th dy vjet pa tre muaj ashtu siç na i paraqiti me hollësi
igumen oshënari hieromonak Papa Grigori.
Të ardhurat gjatë kësaj kohe kanë arritur në 20956 d.m.th njëzetmijë e
nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë groshë. Të prishurat po të kësaj kohe qenë 28580.
Këto po ti mbledhim me të 14345 të kohës së kaluar kemi: 21969 d.m.th mbetet
njëzet e një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë groshë borxh. Manastirit iu shit
vaji bashkë me misrin dhe u shënuan në këtë llogari. Dhe tani i mbetet manastirit vaj
150 okë dhe misër tridhjet pothuaj barrë. Prandaj për dije të njerëzve që do të vijnë
pas u bë kjo shkresë; Igumen i manastirit mbeti ai që ishte d.m.th hieromonaku Papa
Grigori dhe Perëndia e ndimoftë.
Mars 30, 1860
Ikonom Papa Nikolla
Jan Telo
Haxhi Kostandini
Misto Llazi
Kostandin Andrea
Jorgji Bazho
Nënshkrim me alfabet të panjohur
Anesti Zhane
Joan Papagjorgji
Joan Xhufka
Aleks Duro
Anastas Zaharia
Apostol Ivan
Don Simeon
Joan Kostandin Biba
Vijon vërtetimi i Mitropolitit, nënshkrimi i të cilit është i palexueshëm.
Faqe 53: Në vitin njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjet e shtatë u mblodhëm sot në
Mitropolinë e Hirëshme të Shën Marisë së Kalasë për të parë llogarinë e manastirit të
hirshëm të Shën Gjon Vladimirit. Llogarinë e plotë për vitet 1860-1867 e paraqiti
igumeni oshënar hieromonaku papa Grigori, si për të ardhurat, ashtu edhe për të
prishurat. Llogarinë e të përndershmëvet priftërinj që gjenden aty, si edhe prej parisë
së të krisherëve. Prandaj u bë kjo shkresë që ta marrin vesh edhe brezat e ardhshme.
Të ardhurat
Në vitin 1860
groshë 12068
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Në vitin 1861
Në vitin 1862
Në vitin 1863
Në vitin 1864
Në vitin 1865
Në vitin 1866

groshë 18447:20
groshë 12772
groshë 20892:20
groshë 10621:20
groshë 13816
groshë 5345:25
93962:35

Në manastir gjenden vaj ulliri 600 okë x 8
groshë 4800
Në manastir gjendet misër 30 barrë x 80
groshë 2400
Mangalina kushtoi
groshë 2000
Papa Partheni kushtoi
groshë 1000
Igumeni Papa Grigori kushtoi
groshë 9247
Të ardhurat pra janë
groshë 113409:35
d.m.th njëqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e nëntë groshë e tridhjet e pesë para.
Ikonom Papa Nikolla dëshmoj
Papa Jani ruajtësi i sendeve të manastirit
Papa Jakovi
Saqellar Papa Kostandini
Haxhi Kostandin Papajani
Mihal Lezi
Jovan Xhufka
Nasi Toda
Një nënshkrim i palexueshëm
Nosi Mema
Jorgji Basho
Zaharia (një fjalë e palexueshme) dëshmoj
Kostandin Simeon
Nikollë (një fjalë e palexueshme)
Të prishurat
Në vitin 1860-1861
Në vitin 1861-1862
Në vitin 1863-1864
Në vitin 1864-1865
Në vitin 1865-1866
Në vitin 1866-1867 (2 shkurt)
Shpenzimet që u bënë më 1866
Në dhomën e Tiranasve

groshë 14676:30
groshë 15969:25
groshë 14790:20
groshë 14120:20
groshë 15293:30
groshë 11641:32

groshë 11043:20
groshë 113409:35
d.m.th njëqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e nëntë groshë e tridhjetë e pesë pare.
Bartim borxhet që i dëfton Manastiri Igumenit Papa Grigorit grosh 21969 d.m.th
njëzet e një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë. Prandaj për dije të brezave të
ardhshëm u regjistrua në llogari si më sipër. Igumen mbeti përsëri Haxhi Grigori dhe
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epitrop i manastirit u vu fort i ndershmi zoti Haxhi Kostandin Papajani. Zoti na
ndimoftë.
Në Elbasan më 2 shkurt 1867
Kostandin Popa
Epitropi i kishës së kalasë Apostol Gjoni
Apostol Jovan Popa
Jovan Dhaskali
Ilia Anastas
Jorgji Martini
Faqet e tjera të dokumentit janë të bardha, për faqet 228, 229 e 230 që
shënohen në këto faqe janë të njëjta me aktin e dokumentit 5002, i cili është
përkthyer.
Kodiku me nr. 5008: Faqe 4: Bëhet e njojtur se unë i përuluri Efthimi, bir i të
zgjedhurit Jakov Todrit nga katundi që quhet Përmishijon në vitin njëmijë e tëtëqind e
tridhjetë e në kohën kur ishte Mitropolit i Durrësit i ndjeri Gerasim dhe epitrop e
igumen Papa Haxhi Josifi, erdha për herë të parë këtu në këtë manastirin e hirshëm të
Shën Gjon Vladimirit dhe vesha rrobën e murgut. Në vitin njëmijë e tetëqind e dyzetë
në muajin maj u dorëzova prift d.m.th hieromonak prej të ndjerit Mitropolit zotit
Anthim, në kohën kur ishin në kujdestarinë e manastirit Papa Haxhi Josifi dhe
Ikonom Papa Jorgji.
I përndershmi ndër Hieromonakët Grigori. Më 25 maj 1840.
Shënojmë këtu për t’u mbajtur mënt nga pasardhësit, se në vitin njëmijë e
tetëqind e njëzetë e nëntë më 1 qershor dhe në kohën kur ish kujdestar Papa Jorgji,
unë i përuluri ndër hieromonakët Grigori nga katundi që quhet Përmbishijon, u
emërova kujdestar i manastirit të hirëshëm të Shën Gjon Vladimirit gjer në vitin
njëmijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër. Më vonë u emërova edhe igumen kanonik me
leje dhe pëlqimin e Mitropolitit të Durrësit zotit Joaniqi, si dhe me pëlqimin e
krishterëve të besuar. Në vitin e pestë të kujdestarisë sime pagova së pari borxhet, që
kish marrë i ndjeri Papa Jorgji, që arritën në shumën e dymijë e katërqind e
shtatëdhjetë e shtatë groshëve; pastaj kur e bleva vreshtin e Shën Kollit, shitëm disa
ullishte dhe ara, nga të cilat muarmë dyzetë e gjashtë pungji, me të cilat vumë dhjetë
të tjera edhe unë igumeni Papa Grigori, kështu që dyzet e gjashtë prungji dhe dhjetë
që shtova unë nga xhepi bëhen gjithsejt pesëdhjetë e gjashtë prungjit, se aqë u ble
vreshti.
Në vitin njëmijë e tetëqind e pesëdhjetë pas Krishtit ndërtova ndërtesat e reja,
që nga porta e manastirit poshtë e gjer në portë të kopështit deri tek dhoma e
Tiransvet dhe shpenzova tetëmbëdhjetë mijë dhe pesëqind e shtatëmbëdhjetë grosh,
se i ndërtova që nga themelet bashkë me krojin, ashtu siç duket sot; bleva edhe një arë
të Ibrahim beut, q’i thomi afër shegës së madhe, për treqind grosh; janë bërë dhe të
tjera ndërtesa e meremetime, si dhe janë blerë prej manastirit e para të tjera afër
mullinjvet pa emër. Gjithashtu në vitin njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë
ndërtova ndërtesat e tjera d.m.th dhomat që nga dhoma e Tiranasvet gjer në dhomën e
madhe; këto i ngrita që në themel, si kundërshihet edhe sot, dhe shpenzova
gjashtëmbëdhjetë mijë groshë gjer në vitit 1849-1865 në muajin nëntor.
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Unë igumeni Haxhi Papa Grigori i shkruaj këto me dorën time për kujtim.
Mitropoliti modest i Durrësit Visarion i vërteton. Prej arkimandrit igumen Papa
Grigorit.
Faqe 6: Në vitin 1836 më 11 shkurt prej këndej. Bëjmë të njohur se me fuqinë
e Perëndisë u nismë unë i përuluri Grigor bashkë me Nastas Popën për në Varrin e
Shenjtë të Zotit tonë Jisu Krisht më njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre më 11
shkurt. Për tri ditë shkuam në Durrës dhe më 14 shkurt hipëm në anije dhe më 15
shkurt arritmë në Korfuz dhe qëndruam në limanin e Qefalonisë, më 18 shkurt u
nisëm nga Qefalonia dhe më 19 arritëm në Zakintho; më 20 u nismë prej Zakinthos
dhe arritëm në Siro, prej këtej në Mersinë, nga Mersina në Aleksandri dhe në Tripoli.
Nga Tripoli në Bejrut dhe prej aty në Hajfa, prej aty arritëm në Jopë dhe më 4 mars të
hënën në mëngjes e të martën më 5 të muajit mars u nisëm nga toka dhe qëndruam në
Remblë dhe të mërkurën që nga Rembla arritëm në Varrin e Shenjtë. Më 6 mars më
orën 08.00. Kështu pra me fuqinë e Perëndisë arritëm për njëzet e katër ditë.
Më 10 mars shkuam në Vithleem e në manastirin e Profetit Ilia, më 12 mars
vajtëm në lumin Jordan, prej këtej u kthyem në varrin e Shën Llazarit; më 17 mars
shkuam në Gjethsimani në varrin e shenjtë të së Tërëshenjtës Hyjlindëse. Nga
Gjethsimania vajtëm tek vendi ku e pritën Krishtin me lule dhe në vendin ku Shën
Mëria i dha apostullit Thoma brezin e shenjtë, prej këtej shkuam tek vendi ku u fal
Krishti bashkë me të tre apostujt, kur u tha: “Rrini zgjuar”; pastaj tek vendi ku Krishti
leu sytë e të verbërit me baltë dhe i tha: “Shko në Siluam”, madje në këtë
kolimbvithër u lamë edhe ne. Pastaj në vendin ku zunë Krishtin, në shpellën e
Meletisë së hirëshme, në varrin e së cilës iu falmë në lipsanin e Martyro, në vendin ku
martirizoi atëhere kur doli drita e shkëlqyer nga shtylla, vendin ku u fsheh Shën
Mëria me Krishtin, në vendin ku fjeti aqë kohë profeti Ilia, në varrin e Shën Savës në
atë të Joan Damaskinoit. Të shtunën e Llazarit shkuam në Malin e Ullinjve, ku
meshoi një episkop i Napolit dhe unë i përuluri Papa Grigori. Shkuam edhe në vendin
ku u ngjit në qiell Krishti në ditën e lumur. Si mbaroi mesha shkuam përsëri në varrin
e të drejtit Llazar dhe në vendin, ku e priti Martha Krishtin ku edhe u falnë; pastaj
shkuam atje ku e burgosën Krishtin, të cilin e zotërojnë sot frankët, më vonë vajtëm
në Sionin e Shenjtë dhe në tërë manastiret që ndodhen brenda në kala rreth Varrit të
Shenjtë. Perëndia ua sjelltë mbarë gjithë të krishterëve, që ta vizitojnë Varrin e
Shenjtë.
Arkimandriti, igumeni i manastirit të hirëshëm të Shën Gjon Vladimirit e
çudibërësit, Haxhi Grigor Hieromonaku. I përuluri i Durrësit Visarion e vërteton.
Faqe 7: Në vitin 1854 më 15 prill shkruajmë për tu mbajtur mend pasardhësve
erdhi këtu në manastirin e hirshëm të Shën Gjon Vladimirit, Marija e bija e Misho
Gopit bashkë me të birin Artemin dhe të dy veshën rrobën e murgut në kohën kur
ishte Mitropolit i Durrësit Joaniqi dhe igumen i manastirit Papa Grigor hieromonaku.
Kjo iu kushtua manastirit me gjithë pasurinë e saj; i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre
(tri herë); shkruajta në tryezën e shenjtë të Shën Gjonit emrat e prindërve të saj Misho
Gopi dhe Vera Jorgji; i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre (tri herë).
Në vitin një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy bëjmë të ditur se murgeshë
Marija Magdalena ndërtoi me shpenzimet e saj dhomën që ndodhet afër dhomës sime
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për të birin Artemin, me kusht që të mos e trazojnë këtë gjersa të jetë i gjallë. Për
njoftim pra dhe për vërtetim po i shkruaj këto unë igumeni Haxhi Papa Grigori.
Idem: Murgesha Magdalena i bleu 13 rrënjë ullinj sipër në Erftelik, me të
hollat e saj, këto pas vdekjes së të birit Artemit i mbeten manastirit. Mitropoliti i
Durrësit Joaniqi i vërteton (nënshkrimi i Mitropolitit).
Në faqen 8 shënohen të ardhurat e të prishurat e Manastirit prej vitit 1840 gjer
në vitin 1859. Të prishurat e këtyre 10 vjetëve janë 187082 groshë dhe të ardhurat
165082 groshë d.m.th deficiti i manastirit ka qenë 22000 grosh. Vijon nënshkrimi i
igumenit Papa Grigorit dhe vërtetimi i Mitropolitit të Durrësit, Visarion.
Në faqen 9 të kodikut shënohen të ardhurat e të prishurat e viteve 1860-1867.
Të ardhurat arrijnë në shumën 278491 groshë; të prishurat në 300491 d.m.th deficiti
ishte 22000 groshë. Vijon nënshkrimi i igumenit Papa Grigorit si dhe vërtetimi i
Mitropolitit të Durrësit ,Visarion.
Faqe 10: Në vitin 1876 më 1 mars erdhi këtu në manastirin e hirshëm të Shën
Gjon Vladimirit Marija, e bija e Nesti Nezos dhe u bë murgeshë në kohën e
Mitropolitit të Durrësit, Visarion dhe kur igumen i manastirit ka qenë Haxhi Papa
Grigor hieromonaku. Viti 1879, më 20 dhjetor u bëjmë të ditur se e nënshkruara
murgeshë Magdalena bleu nga një katundar ullishtat që ndodhen sipër në Erftelik të
manastirit të Shën Gjon Vladimirit dhe shkrojti në proskomidhinë e shenjtë emrin e së
ndjerës vajzës së saj Ana. I përjetshëm qoftë kujtimi i saj (tri herë) dhe Perëndia i
Tërëshenjtë i dhëntë prehje shpirtit të së ndjerës së saj Anës në tendat e të drejtëve në
Jeruzalemin e sipërm Amin.
Faqet 11 e 12 janë krejt të bardha. Letër falënderimi patrikut Grigor VI, pse
prej episkopatës së quajtur të Bosnjës e Katovës u transferova si Mitropolit i Durrësit
më 1 maj të vitit njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pas Krishtit.
Dhespoti im fort i nderuar dhe i tërëshenjtë!
Sinod i shenjtë dhe i hirshëm!
Nuk më ka munguar as koha, as dashuria për të studiuar detyrat e mia të
shenjta, po dobësija ime më duket se më bën të pazotë për ti përmbushur këto. Po
shoh se ajo fjalë hyjnore “shpirti është i gatshëm, por trupi i dobët”, zbatohet edhe tek
unë; ndjej mirë gjithë detyrat e mia kundrejt lartësisë suaj hyjnore, zemra ime është
plot me dëshirë të madhe për ti kthyer borxhin e shenjtë, po në ç’mënyrë? Me vepra?
Kjo për fat të keq është për mua krejt e pamundur; mos me fjalë? Po ja gjuha ime
sikur mu mbyll krejt, e zëri im i dobët u pre dhe ashtu në dobësi dhe ......krejt!!! Këtë
çast mund të shpreh falënderimet e mia të përzemërta e të pakufishme, si dhe
mirënjohjen time për jetë kundrejt mirësive të tërëshenjtërisë suaj hyjnore, përveçse të
ngre lart duart, sytë, zemrën e mendjes dhe ti lutem zotit nxehtësisht, që e drejta e tij e
tërëfuqishme të mbrojë e të ruajë tërëshenjtërinë hyjnore larg çdo sëmundjeje, të
shëndoshë dhe të lumtur me një qetësi shpirtërore të lartë mbi fronin ekumenik gjer
në pleqëri të thellë për lavdi të kishës së Tij të shenjtë. Po! O i Tërëshenjtë dhe stoli e
vërtetë e gjithë klerit të hirëshëm! Me anë të lutjeve të tërëshenjta të tërëshenjtërisë
suaj hyjnore dhëntë zoti që edhe i përuluri shërbëtor i saj të tregohet mirënjohës
kundrejt kishës e kundrejt tërëshenjtërisë suaj hyjnore dhe fort të respektuar prej
meje, si dhe i pëlqyer prej grigjës sime të rëndësishme që mu ngarkua. Amin! Amin!
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1867 më 10 qershor, në mitropolinë e hirëshme të Shën Gjon Vladimirit. I përuluri
Mitropolit i Durrësit, Visarion.
Në faqet 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19 shënohen me hollësi edhe përditë të gjitha
shpenzimet e manastirit që prej datës 21 nëntor 1892 deri më 1893. Shpenzimet e
gjithë atij viti arritën shumën 19381:03 groshë.
Faqja 20 është krejt e bardhë. Në faqet 21, 22, 23, dhe 24 shënohen hollësisht
e përditë të gjitha të ardhurat që pati manastiri brenda vitit 1893, të cilat arrijnë në
shumën 20322;12 groshë. Faqet 25, 26, 27, 28, 29, 30 dhe 31 janë krejt të bardha. Në
faqen 32 shënohen me laps të ardhurat e manastirit gjatë viteve 1887-1890. Të
ardhurat e vitit 1887 janë 7690 groshë, ato të vitit 1888 janë 11454 groshë, të vitit
1889 janë 11809 groshë dhe ato të vitit 1890 janë 10004 groshë.
Në faqen 33 shënohen shpenzimet e vitit 1887-1890 të bëra nën kujdesin e
murgut Artemi. Në vitin 1887 u shpenzuan 1063:00 groshë, më 1888 u shpenzuan
3755 groshë, më 1889 u shpenzuan 4007 groshë dhe më 1890 u shpenzuan 2653
groshë.
Faqet 34, 35 janë të bardha. Në faqet 36, 37, 38, 39, 40 dhe 41 shënohen
hollësisht tërë shpenzimet që ka bërë manastiri gjatë vitit 1892 nën kujdestarinë e
Papa Anastasit, i cili u emërua këtë vit kujdestar i manastirit. Të gjithë shpenzimet
gjatë vitit në fjalë arrijnë në shumën 18118:32 groshë. Në faqet 42, 43 e 44 shënohen
të ardhurat e vitit 1892; këto arrijnë në shumën e 19043:10 groshë. Vijon vërtetimi i
Mitropolitit Visarion. Në faqen 45 shënohet se kujdestari Papa Anastas del detyrues
ndaj manastirit për 1258:35 groshë; kujdestari shkarkohet nga detyra. Vijojnë
vërtetimi i Mitropolitit Visarion, si edhe nënëshkrimet e anëtarëve të komisionit
mbikëqyrës së llogaritarit. Në fund të faqes shënohet se Papa Anastasi e pagoi
borxhin që i detyrohej manastirit.
Në faqet 46, 47, 48 dhe 49 shënohet pasuria e manastirit, që u gjet në vitin
1893. Kjo pasuri e luajtshme dhe e paluajtshme përbëhet: 1) 732 rrënjë ullinjsh; 2)
157 dynymë arra; 3) 88 dele, 64 dhi, 25 qe dhe lopë dhe nga 2 kuaj; 4) një mulli
bloje; 5) 2120 okë vaj. Vijon vërtetimi i Mitropolitit të Durrësit, Visarion si dhe
nënshkrimet e tetë dëshmitarëve.
Faqet 50 e 51 janë krejt të bardha. Në faqet 52, 53 dhe 54 shënohen të
ardhurat që pati manastiri gjatë vitit 1893 (21 nëntor 1892-21 nëntor 1893). Këto të
ardhura kapin shumën e 15444:12 groshë. Faqja 55 është krejt e bardhë. Në faqet 56,
57, 58, 59, 60 shënohen shpenzimet e bëra gjatë vitit 1893. Shpenzimet arrijnë
shumën 15444:12 groshë. Vijon një procesverbal i nënshkruar nga zëvendësi i
mitropolitit, arkimandrit Gerasimi, si edhe nga tetë dëshmitarët. Procesverbali
përmban se u kontrolluan llogaritë e manastirit.
Faqja 61 është krejt e bardhë. Në faqen 62 shënohen të ardhurat e vitit 1894,
që arrijnë shumën e 1890:34 groshë. Faqet 63, 64 dhe 65 janë krejt të bardha. Në
faqen 66 shënohen shpenzimet e vitit 1894: Shpenzimet arrijnë në shumën 1850:34
groshë. Faqja 67 është krejt e bardhë. Në faqet 68 e 69 shënohen të ardhurat e të
prishurat e manastirit gjatë vitit 1895-1896. Të ardhurat janë 15400:10 groshë, të
prishurat 15689 groshë. Vijojnë nënshkrimet e shtatë dëshmitarëve dhe vërtetimi i
arkimandrit Germano. Faqja 70 është krejt e bardhë. Në faqen 71 shënohet një
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vendim i Mitropolisë së Durrësit për të zgjedhur një komision prej pesë anëtarësh për
tre vjet me radhë. Detyra e këtij komisioni është të kujdeset për mbarëvajtjen e
manastirit, të kontrollojë llogaritë etj. Vijon teksti i vendimit dhe nënshkrimet e tetë
anëtarëve të Pleqësisë së Elbasanit. Në faqen 72 shënohen të ardhurat e vitit 1896.
Llogaritë i paraqiti kujdestari i manastirit Haxhi Artemi, i cili dha dorëheqjen nga kjo
detyrë. Të ardhurat janë 8831:30 groshë. Të prishurat janë 8833;10 groshë. Këto
shënohen në faqen 73.
Faqja 74 është krejt e bardhë. Në faqet 75,76, 77 e 78 shënohen të prishurat
gjatë vitit 1896. Këto arrijnë në shumën 5086:31 groshë. Në faqet 79 e 80 shënohen të
ardhurat që kapin shumën 14780:13 groshë. Në faqen 81 shënohen shpenzimet e
jashtëzakonshme që ka bërë manastiri gjatë vitit 1896. Këto kapin shumën 13544:07
groshë. Në faqen 82 shënohet se komisioni i manastirit ka morrë hua kohë pas kohe
nga murgu Haxhi Artemi 7200 groshë për nevojat e ndërtimit të manastirit dhe i ka
dorëzuar kreditorit në fjalë një senet në emër të manastirit.
Në faqen 83 shënohet se murgu Haxhi Artemi shpenzoi 1541 groshë për
ndërtimin e një pjese të manastirit; këtë e bëri për kujtim të shpirtit të së ëmës
Magdalenë.
Sot më 12 janar të vitit shpëtimtar njëmijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë me
propozim të komisionit të manastirit të hirshëm të Shën Gjon Vladimirit, me aprovim
të Mitropolitit Fort të Hirshëm Zotit, Zotit Visarion dhe me pëlqimin e pleqësisve të
komisioneve të të krishterëve orthodhoksë u emërua kujdestar i përhershëm dhe
igumen i përhershëm i manastirit Haxhi Artemi, i cili ka shërbyer si murg në këtë
manastir prej pesëmbëdhjetë prill të vitit një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër. I
përndershmi u betua se do të përkujdeset për mbarëvajtjen e manastirit me zell e
drejtësi, si dhe u muarnë vesh të gjithë me komisionin e manastirit të hirshëm.
Në Elbasan, në manastirin e hirshëm, më 12 janar 1898. Komisioni. Vula
Për kujtim po botojmë këtu poshtë shkresën relative që dha Igumen Haxhi
Artemi.
Mitropolia e Hirëshme e Elbasanit
Me anën e kësaj shkrese bëhet e ditur se mbasi manastiri i hirshëm i Shën
Gjon Vladimirit ka nevojë të ngutshme për një igumen me kopentencë të plotë, i cili
të mbikqyrë tërë gjërat e manastirit. Mitropolia e Hirëshme bashkë me pleqësinë
(dhimojerondinë) pas një bisedimi të gjatë vendosi të emërojë në këtë detyrë dhe të
dorëzohet igumeni oshënar Haxhi Artemi, i cili i ka gjithë cilësitë e duhura për këtë
punë. Murgu në fjalë pas këtij vendimi definitiv dhe me këmbëngulje prej nesh, si i
plotësoi tërë formalitetet e lypura nga kisha jonë e shenjtë, u dorëzua igumen i
përhershëm dhe u betua se do ta kryejë detyrën me zell dhe do të merret vesh gjithnjë
me komisionin përkatës të manastirit. Për vërtetimin e igumenit kjo shkresë.
Dhimojerondët e lagjes Kala
Lazër Papadaniel
Vasil Popa
Nikolla Papajani
Nikolla Papakristo
Efthim A. Buda
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Jan Ndrio
Dhimojerondët e lagjes Shën Koll
Krisanth Gavril Papadopuli
Serafim Papadopuli
Vasil Jan Toda
Mihal Toda
Jan K. Zilexhi
Andon Josif
Komisioni i Manastirit të Hirëshëm
Spiridon Xhufka
Haxhi Nikolla Pap
Anastas Nosi
Dhimitër Xhufka
Mihal Papakostandin
Vula
Në faqen 86 shënohen të prishurat që ka bërë Manastiri gjatë vitit 1896-1897.
Ato arrijnë në shumën 19867:40 groshë. Vijon nënshkrimi i Mitropolitit të Durrësit,
Visarion. Në faqet 87 shënohen të ardhurat që kapin shumën 19867:04 groshë. Vijon
nënshkrimi i Mitropolitit të Durrësit, Visarion.
Në faqet 88, 89, 90, 91 shënohen shpenzimet e vitit 1897-1898. Këto kapin
shumën 18052:15 groshë. Në faqet 92, 93 shënohen të ardhurat e po këtij viti; arrijnë
shumën 20655:34 groshë. Në faqet 94, 95 shënohen disa shtesa me të ardhurat e të
prishurat e vitit 1897-1898. Në faqet 96-106 shënohen shpenzimet e përditshme, që
janë bërë gjatë vitit 1898-1899; ato arrijnë shumën 13560 groshë. Në faqet 106, 107
shënohen të ardhurat e vitit 1898-1899 që arrijnë shumën 5856:30 groshë. Në faqet
108, 109 shënohen disa shtesa që janë bërë në të ardhurat e të prishurat e po këtij viti.
Në faqet 110 e 111 shënohen shpenzimet e vitit 1899-1900; ato arrijnë shumën 4056
groshë. Në faqen 112 shënohen të prishurat që u bënë gjatë vitit 1900-1901; ato kapin
shumën 22374 groshë. Në faqen 113 shënohen të ardhurat e vitit 1900-1901; ato
arrijnë shumën 22374:32 groshë. Në faqen 114 shënohen: 1) të ardhurat prej mullirit
gjatë vitit 1905-1906. Ato janë 31 barrë misër, 8 barrë elb, 1 barrë grurë dhe 1 barrë
qepë. 2) shtatë rrogozë me duhan të mirë dhe një rrogoz me duhan. Në faqen 115
shënohet se në vitin 1904, kujdestaria e manastirit iu dha bijve Nosi, të cilët kanë
kompetencë të shpenzojnë e të kontrollojnë të ardhurat. Nga faqja 115 e deri në faqen
157 shënohen shpenzimet që janë bërë gjatë viteve 1904-1905. Në faqet 158-165
shënohen hollësisht të ardhurat e manastirit gjatë viteve 1904-1905. Në faqet 166-167
shënohen të prishurat e të ardhurat e manastirit gjer në vitin 1904-1905. Në faqet 171173 shënohet se kujdestarinë e manastirit e ka marrë Spiridon Xhufka. Në këto faqe
shënohen të ardhurat e vitit 1905-1906. Në faqet 174-183 shënohen shpenzimet e
viteve 1905-1906. Në faqet 183 deri në faqen 189 shënohen të prishurat e manastirit
në vitin 1906. Prej faqes 189 deri në faqen 287 shënohen të ardhurat e të prishurat e
përditshme gjatë viteve 1906-1907. Faqet e tjera janë krejt të bardha. Vetëm në faqet
358, 360, 361, 362 e 363 ka shënime, por këto janë lagur dhe janë prishur aq, sa nuk
lexohen dot.
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SELECTIONS FROM
THE CODEX OF THE MONASTERY
OF SAINT JOAN VLADIMIR
(1835-1907)
Pages 1-48 are unwritten. On page 48 are written the income of the
monastery. On 1835, these revenues totaled to 11172:08 Turkish grosh (siver coin).
PRL account of Gerasim, Bishop from Durrës. Following, there are the signatures of
the witnesses and the bishop’s confirmation. On the other side of the page 48 are
recorded the expenses made by the monastery in 1835. The expenses totaled to
11172:08 Turkish grosh. Following, there are the signatures of the witnesses and the
Bishop Gerasim’s confirmation.
On page 49 are recorded in detail the income entered at the monastery in
1837. PRL account of Bishop Gerasim and church estimate. These totaled to
16971:20 Turkish grosh. On the other side of the page 49 are recorded the expenses
made monastery during 1837. That amount is 17319:32 Turkish grosh. There are
following the signatures of the witnesses and the Bishop Gerasim’s confirmation.
On page 50 are recorded the income of the monastery during 1839. These
totaled 15718:22 Turkish grosh. PRL account of Anthimi, Durrës’ Bishop and from
Christians PRL. There are following the signatures of the witnesses and the Bishop
Anthimi’s confirmation. On the other side of the page 50 are recorded expenses of
1839, totaling to 15889:26 Turkish grosh. There are following the signatures of the
witnesses and the Bishop Anthimi’s confirmation.
On page 51. Our modesty together with honest leaders of Christians gathered
to see the financial condition of the St. Joan Vladimir’s monastery. During the years
1839-1848 i.e. during 9 years, the PRL Account remained neglected. This was caused
by the times on one hand, and on the other by the resignation of the custodian of Saint
Joan, Ikonomi Papajorgji. During the custody of St. Jonan PRL, the account was in
order. The monastery spent as much as needed, no borrow from anybody, nor given.
Monastery isn’t going to demand from the heirs of the deceased Ikonomi and they
shouldn’t have any claim from the monastery. Since things are thus, we sign and
certify what said above. Stamped with the seal of St. Joan Vladimir’s monastery.
December 18th, 1851.
The following Witnesses signatures:
Ikonomi Papa Nikolla
I testify
Papa Jovani ruajtësi i sendeve
I testify
Papa Dhimitri
I testify
Papa Thoma Bibaj
I testify
Kostandin Papajani
I testify
Kostë Ndrio
I testify
Jovan Nasi
I testify
Anastas Xhuxhi
I testify
(the following Bishop’s confirmation of his signature)
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On the other side of page 51 it is written: Our modesty with Reverend clergy
and honest Christians leaders of quarter “Kala”, gathered today to check the accounts
of the Gracious Monastery of St. Joan Vladimir, since 1848 until today. It was found
that in 1854, during the time was the monastery’s custodian hieromonk Papa Gregory,
the accounts are seen in details and was found that the income during this period were
68491 Turkish grosh, while the expenses totaled 78089. Therefore appears 9598
Turkish grosh deficit, which is explained by several land and properties purchases
that are done by custodian hieromonk Papa Gregory. God could help all people who
work in his chapels with conscious and God-fearing.
June 24th, 1854
Ikonom Papa Nikolla and epitrop
I testify
Papa Jovani, items preserver
I testify
Papa Thoma Dibana
I testify
Papa Dhimitër Papajani
I testify
Haxhi Kostandin Papajani
I testify
(A signature in unknown alphabet)
Anastas Xhane
I testify
Dhimitër Kazanxhi
I testify
Jovan Mema Nosi
I testify
Jovan Kost.....
I testify
Dhimitër Lluka
I testify
Our modesty honest with leaders of Orthodox Christians gathered today to
check the account of Gracious Monastery of St. Joan Vladimir for 4 years, from 1854
until 1858. We saw carefully the account presented by the hieromonk and hegumen of
Monastery, Papa Gregory. We found that the income over these years have been
74031:20 Turkish grosh; while the expenses and previous debts of Monastery totaling
the sum of 88376 Turkish grosh.
As known, it remains a deficit of 14345, i.e. fourteen thousand and three
hundred and forty-five Turkish grosh. Toward this deficit the monastery has almost
2000 oka (2560 kg) oil and 60 burdens of maize, so, the price of that monastery’s
debt is repaid. This is why was compiled this document, signed and certified
regularly, for knowledge of the generations who will come after. Hegumen still
remained hieromonk Papa Gregory. God could help in performing of his duties.
June 24th, 1858
Ikonom Papa Nikolla
Haxhi Kostandin Papajani
Kostandin Andrea
Kostandin ........
Anastas Xhana
Joan Kast Dodbiba
Joan Xhufka
Apostol Jani
Dhimitër Andrea Kazanxhi
(Illegible word)
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Siemon .....
Following the confirmation of the Bishop of Durrës city, his signature is illegible.
Page 52: Our modesty honest with Christian leaders gathered today to check
the account of Gracious and Honorable Monastery of St. Joan Vladimir. We saw
carefully the income, as well as expenses from 1858-1860 (March 30th), presented in
details to us by hieromonk Papa Gregory.
The incomes during this period have reached 20956, i.e. twenty thousand and
nine hundred and fifty-six Turkish grosh. The expenses at the same time were 28580.
Together with 14345 from the past, we have a debt of: 21969, i.e. twenty-one
thousand and nine hundred sixty nine Turkish grosh. The Monastery sold the oil and
maize and recorded in this account. There were remained 150 oka (192 kg) oil and
almost 30 burden of maize at the Monastery.
March 30th, 1860
Ikonom Papa Nikolla
Jani Telo
Haxhi Kostandini
Misto Llazi
Kostandin Andrea
Jorgji Bazho
A signature in unknown Alphabet
Anesti Zhane
Joan Papagjorgji
Joan Xhufka
Aleks Duro
Anastas Zaharia
Apostol Ivan
Don Simeon
Joan Kostandin Biba
Following the Bishop’s confirmation, with an illegible signature.
Page 53: In 1867 we gathered today in the Gracious Metropolis of St. Mary of
quarter “Kala” to check the account of Gracious Monastery St. Joan Vladimir. The
complete account for the years 1860-1867 was presented by the hegumen hieromonk
Papa Gregory, such as for income, as well as the expenses. The account of honesty
priests found there, as well as the chiefs of the Christians. This document was
compiled to make known for the next generations.
The income
In the year 1860
Turkish grosh 12068
In the year 1861
Turkish grosh 18447:20
In the year 1862
Turkish grosh 12772
In the year 1863
Turkish grosh 20892:20
In the year 1864
Turkish grosh 10621:20
In the year 1865
Turkish grosh 13816
In the year 1866
Turkish grosh 5345:25
93962:35
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There are found in the monastery 600 oka (768 kg) olive oil x 8
Turkish
grosh
4800
There are found in monastery 30 burden corn x 80
Turkish
grosh
2400
Mangalina costs
Turkish
grosh
2000
Papa Partheni costs
Turkish
grosh
1000
Hegumen Papa Gregory costs
Turkish
grosh
9247
So, the income is
Turkish
grosh
113409:35
i.e. one hundred and thirteen thousand and nine hundred Turkish grosh and thirty-five
para.
Ikonom Papa Nikolla testify
Papa Jani, the custodian of Monastery items
Papa Jakovi
Saqellar Papa Kostandini
Haxhi Kostandin Papajani
Mihal Lezi
Jovan Xhufka
Nasi Toda
An illegible signature
Nosi Mema
Jorgji Basho
Zaharia (an illegible word) testify
Kostandin Simeon
Nikollë (an illegible word)
The expenses
During the years 1860-1861
During the years 1861-1862
During the years 1863-1864
During the years 1864-1865
During the years 1865-1866
During the years 1866-1867 (February 2nd)
The expenses that were made in 1866
In the room of people from Tirana

Turkish grosh 14676:30
Turkish grosh 15969:25
Turkish grosh 14790:20
Turkish grosh 14120:20
Turkish grosh 15293:30
Turkish grosh 11641:32

Turkish grosh 11043:20
Turkish grosh 113409:35
i.e. one hundred and thirteen thousand and four hundred and nine Turkish grosh and
thirty-five para.
We add the debts that showed the Monastery hegumen Papa Gregori, 21969, twentyone thousand, nine hundred and sixty-nine Turkish grosh, i.e. 21969 Turkish grosh.
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The above account was registered for the knowledge of next generation. Hegumen
was still Haxhi Grigori and monastery’s epitropi (committee) was appointed the
honorable Haxhi Kostandin Papajani. God help us.
Elbasan, on February 2nd, 1867
Kostandin Popa
Apostol Gjoni, church’s epitropi (committee)
Apostol Jovan Popa
Jovan Dhaskali
Ilia Anastas
Jorgji Martini
The other pages of the document are white. Pages 228, 229 and 230, which
are noted in these pages, are similar with document-act 5002, which is translated.
The Codex no. 5008: Page 4: It is made known that Efthimi, Jakov Todrit’s
chosen-son, from a village named Përmishijon. In 1830 arrived for the first time here
in this Gracious Monastery of St. Joan Vladimir and wore the garment of the monk.
At that time, Durrës’ metropolis was the deceased Gerasim and the hegumen and
epitrop was Papa Haxhi Josifi. In May 1840, I was appointed priest, i.e. hieromonk,
from the deceased Metropolis Mr. Anthim, when in the monastery’s custody were
Papa Haxhi Josifi and Ikonom Papa Jorgji.
Grigori, among righteous hieromonk. May 25th 1840.
Data are registered here to be remembered by descendants. On June 1st, 1829,
when custodian was Papa Jorgji, me, the humblest among hieromonks, Grigori, from
a village named Përmbishijon, I was appointed custodian of the St. Joan Vladimir’s
gracious monastery until 1854. Later on, I was appointed the canonical hegumen with
permission and consent of the Durrës’ Metropolis, Mr. Joaniq and with the consent of
trusted Christians. In the fifth year of my custody, first of all I paid the debts taken
from the deceased Papa Jorgji, which arrived at the amount of two thousand and four
hundred and seventy-seven Turkish grosh; then, at that moment I bought the St.
Kolli’s vineyard, sold some olive groves and fields, from which we received forty-six
prungji. I, Hegumen Papa Grigori added ten more from my pocket; in general become
a total of fifty-six prungji used to buy the vineyard.
In 1850, new buildings were built, from the portal of monastery to the
garden’s gate and I spent eighteen thousand and five hundred and seventeen Turkish
grosh. They, together with the spring, were built from the foundations, as it looks
today. I also bought a field from Ibrahim Bey, that we named “close to big
pomegranate” for about three hundred Turkish grosh. There are made also other
building and repairs, and were bought from monastery nearby nameless mills.
Furthermore, in 1865 I built other buildings and rooms from the foundations, as is
seen today, and I spent sixteen thousand Turkish grosh during the years 1849November 1865.
I, the hegumen Papa Haxhi Gregori, am hand-writing this as a memory.
Modest Metropolis of Durrës Visarion confirms. From archimandrite hegumen Papa
Gregori.
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Page 6: On February 11th, 1836 and onwards. We make known that on
February 11th, 1863, me, the humble Gregori and Nastas Popa, with the power of
God, started the journey to the Holy Grave of our Lord Jesus Christ. We arrived at
port of Durrës city after three days and on 14 February we boarded on the ship and on
15 February we arrived in Corfu and stayed in the harbor of Cephalonia. On February
18th we sailed from Cephalonia and on 19th arrived in Zakynthos. On 20th we departed
from Zakynthos and arrive in Siros, from there in Mersin, from Mersin in Alexandria
and finally Tripoli. From Tripoli to Beirut and from there to Haifa. From there we
arrived in Joppa and on Tuesday, 5th of March, we went on inland and stayed in
Remblë. On Wednesday, March 6th at 8 o’clock, we arrived at the Holy Grave. So,
with the power of God we arrived for twenty-four days.
On March 10th we went to Bethlehem and to the monastery of the Prophet
Elias; on 12 March we went to the Jordan River, from here we returned to the grave
of St. Lazarus. On March 17th we went to Gethsemane to the holy gave of the Holy
Theotokos. From Gethsemane we went at the place where Christ was welcomed with
flowers and at the place where Saint Mary gave the holy belt to Apostle Thomas.
From here we went to the place where Christ prayed with three apostles, and where
he told them: “Stay awake”. Then we went to the place where Christ put mud on the
blind’s eyes and said: “Go in Siloam”. Then we went at the place where Christ was
caught in the cave of gracious Meletis, at the tomb where we prayed the Martyr’s
relics, at the place where was martyred then came out the glowing light from pillar, at
the place where was hidden Saint Mary with Christ, at the place where the prophet
Ilia slept, also at the tomb of St. Sava and that of John Damascene. On Saturday of
Lazarus we went at the Olives’ Mountain, where said mass a bishop of Naples and
me, the humble Papa Gregori. We also went at the place where Christ ascended to
heaven on the happy day. After finishing the mass we went again to the tomb of
Lazarus and at the place where Martha welcomed the Christ and prayed; and then we
went at the place where Christ was imprisoned, possessed today by Franks. Later on
we went to Holy Zion and in all monasteries located within the fortress around the
Holy Grave.
The archimandrite, hegumen of the gracious monastery of St. Joan Vladimir
and wonder-worker, Hieromonk Haxhi Grigori. The humblest Visarion of Durrës city
confirms.
Page 7: On April 15th, 1854, Misho Gopi’s daughter, Maria with her son
Artemi came in the gracious monastery of St. Joan Vladimir, and both wore the monk
garment. During this moment Joaniqi was Metropolis of Durrës and monastery’s
hegumen was hieromonk Papa Gregori. She was given to the monastery with all her
wealth; may their memory be eternal (three times).
In 1862, we announced that the nun Maria Magdalena built with her own
expenses the room of her son Artemi, located close to my room, on condition not to
be disturbed for life. So, I am writing this to notice and confirmation, hegumen Papa
Haxhi Gregori.
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Idem: The nun Magdalena bought with her money 13 olive trees in Erftelik,
these remain to the monastery after Artemi’s death. Joaniqi, Metropolis of Durrës,
confirms (signature of Metropolis).
On page 8 are registered the income and expenses of the Monastery from
1840 until 1859. The expenses of these 10 years are 187082 Turkish grosh and
incomes are 165082 Turkish grosh; i.e. the monastery’s deficit was 22000 Turkish
grosh. The following is the signature of hegumen Papa Gregori and the confirmation
of Visarion, the Metropolis of Durrës.
On page 9 of the codex are registered the incomes and expenses of the years
1860-1867. The income totaling the amount of 278491 Turkish grosh; the expenses in
300491 Turkish grosh, i.e. the deficit was 22000 Turkish grosh. The following is the
signature of hegumen Papa Gregori and the confirmation of Visarion, the Metropolis
of Durrës.
Page 10: On March 1st, 1876 in the gracious monastery of St. Joan Vladimir
came Maria, Nesti Nezos’ daughter and became a nun at the time of Visarion,
Metropolis of Durrës, and hegumen of the monastery was hieromonk Papa Haxhi
Gregori. On December 20th, 1879, we announced that the nun Magdalena bought
from a villager olive grove, located above on Erftelik of St. Joan Vladimir’s
monastery and wrote on the Proskomede the sacred name of Ana, her deceased
daughter. May her memory be eternal (three times) and Holy God could grant rest to
the soul of her deceased Ana. Amen.
Pages 11 and 12 are all white. Appreciation letter to Patriarch Grigor VI,
though I moved from the Episcopate named Bosnia of Katova as Metropolis of
Durrës on 1st May of the year one thousand eight hundred and sixty-seven AD.
My Bishop greatly honored and most holy!
Holy and gracious synod!
There has been neither time, nor love to study my sacred duties, but my
weakness seems that makes me unable to accomplish those. I see that the divine
words “The spirit is willing, but the flesh is weak”, applies even in me; better I feel
all my duties towards your divine height, my heart is filled with great desire for
turning holy debt, but how? With work? This unfortunately for me is quite
impossible; with words? Well my tongue just shut up, and my weak voice was cut
and so the weakness and......all!!! This moment I can express my cordial and infinite
thanks, and my gratitude for whole life toward your kindnesses and divine holiness,
unless to raise up the hands, eyes, heart of mind, and pray greatly to the Lord, that his
powerful right to protect and guard the divine holiness away each illness, healthy and
happy with a high spiritual tranquility on the ecumenical throne until old age for the
glory of His holy church. Yes! The Most Holy and real embellishment of all the
clergy! Through holy prayers of your divine holiness, God willing that even its
humblest servant could be grateful toward church and toward your divine holiness
and very respected from me, and pleasing to my important flock charged. Amen!
Amen! June 10th, 1867, at the gracious metropolia of St. Joan Vladimir. The Humble
Visarion, Metropolis of Durrës.
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On pages 14, 15, 16, 17, 18 and 19 are recorded the daily details of all
expenses of the monastery since 1892 until 21 November 1893. The expenses all that
year totaled 19381:03 Turkish grosh.
Page 20 is all white. On pages 21, 22, 23, and 24 are recorded daily detail of
all monastery’s income within year 1893, which totaled to 20322;12 Turkish grosh.
Pages 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 are all white. On 32 are recorded with pencil the
income of monastery over the years 1887-1890. The income of the year 1887 are
7690 Turkish grosh, those of the year 1888 are 11454 Turkish grosh, of the year 1889
are 11809 Turkish grosh and those of the year 1890 are 10004 Turkish grosh.
On page 33 are recorded the expenses of the years 1887-1890 made under the
care of monk Artemi. In 1887 were spent 1063:00 Turkish grosh, in 1888 were spent
3755 Turkish grosh, in 1889 were spent 4007 Turkish grosh and in 1890 were spent
2653 Turkish grosh.
Pages 34, 35 are white. On pages 36, 37, 38, 39, 40 and 41 are recorded in
detail the entire expenses made by the monastery during the year 1892 under the
custody of Papa Anastasi, who this year was appointed custodian of the monastery.
All expenses during this year totaling the amount 18118:32 Turkish grosh. On pages
42, 43 and 44 are recorded the income of the year 1892; these totaling the amount of
19043:10 Turkish grosh. The confirmation of Metropolis Visarion is following. On
page 45 is noted that the custodian Papa Anastasi appears debtor to the monastery for
1258:35 Turkish grosh; the custodian is deposed. The confirmation of Metropolis
Visarion is following, as well as the members’ signatures of the supervisory
committee of the accountant. At the bottom the page is noted that Papa Anastasi paid
the debt owed to the monastery.
On pages 46, 47, 48 and 49 is recorded the wealth of the monastery, which
was found in 1893. This movable property and immovable property consist: 1) 732
olive trees; 2) 157 dynym (15.7 hectares) nuts; 3) 88 sheep, 64 goats, 25 cattle and
cows and 2 horses; 4) a mill; 5) 2120 oka (2714 kg) oil. The confirmation of
Metropolis Visarion is following as well as the signatures of eight witnesses.
Pages 50 and 51 are all white. On pages 52, 53 and 54 are recorded the
income monastery had during the year 1893 (21 November 1892 to 21 November
1893). This income totaling to 15444:12 Turkish grosh. Page 55 is all white. On
pages 56, 57, 58, 59, 60 are recorded the expenses made during the year 1893. The
expenses totaling to 15444:12 Turkish grosh. A report signed by Archimandrite
Gerasim and eight witnesses is following. The report includes the information that the
accounts of the monastery were checked.
Page 61 is all white. On page 62 are recorded the income of the year 1894,
totaling to 1890:34 Turkish grosh. Pages 63, 64 and 65 are all white. On page 66 are
recorded the expenses of the year 1894: the expenses totaling the amount of 1850:34
Turkish grosh. Page 67 is all white. On pages 68 and 69 are recorded the income and
expenses of the monastery during the years 1895-1896. The incomes are 15400:10
Turkish grosh, the expenses are 15689 Turkish grosh. The signatures of seven
witnesses and the confirmation of Archimandrite Germano is following. Page 70 is all
white. On page 71 is recorded a decision from the Metropolis of Durrës to elect a
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five-member commission for three years. The job of this commission is to take care
of the progress of the monastery, to audit the accounts etc. The text of the decision
and the signatures of eight members of the Elders of Elbasan are following. On page
72 are recorded the income of the year 1896. The accounts are presented to the
custodian of monastery Haxhi Artemi, who resigned from the post. The incomes are
8831:30 Turkish grosh. The expenses are 8831:30 Turkish grosh. These are recorded
on page 73.
Page 74 is all white. On pages 75, 76, 77 and 78 are recorded the expenses
during the year 1896. These reach the amount of 5086:31 Turkish grosh. On pages 79
and 80 are recorded the incomes totaling 14780:13 Turkish grosh. On page 81 are
recorded the extraordinary expenses that monastery made during the year 1896. These
reach the amount of 13544:07 Turkish grosh. On page 82 is recorded that the
commission of the monastery has borrowed from time to time by the monk Haxhi
Artemi 7200 Turkish grosh for the construction of the monastery and has handed to
the creditor a receipt on behalf of the monastery.
On page 83 is recorded that monk Artemi Haxhi spent 1541 Turkish grosh to
build a part of the monastery; this was made for memory of his mother's soul
Magdalene.
Today, 12 January of savior year, one thousand eight hundred and ninetyeight, with the proposal of the commission of the St. Joan Vladimir’s gracious
monastery, with the approval of gracious Metropolis Lord Visarion and with the
consent of the committee of Christians Orthodox was appointed permanent custodian
of the monastery the permanent hegumen Haxhi Artemi. He has served as a monk at
this monastery since fifteen April of the year one thousand eight hundred and fiftyfour. He vowed that he would take care of the progress of the monastery with
diligently justice, as well as it was agreed by the commission of the gracious
monastery.
In Elbasan, in the gracious monastery, on January 12th, 1898. Commission.
The seal.
For memory we publish here below the relative letter given by hegumen
Haxhi Artemi.
Gracious Metropolis of Elbasan.
Through this letter, it is known that the gracious monastery of St. Joan
Vladimir has pressing need for a hegumen with full competence, who will supervise
everything of the monastery. The gracious metropolis together with members of the
Elders (Presbytery), after a long conversation decided to appoint to this duty the
hermit hegumen Haxhi Artemi. He has all the qualities needed for this work. The
above monk after the final decision and insistence from us, as it completed all
formalities required by our holy church, gave himself as permanent hegumen and
vowed to carry out the job with zeal and will agree forever by the relevant
commission of the monastery. This letter is for confirmation by hegumen.
The Presbytery of “Kala” (fortress) quarter
Lazër Papadaniel
Vasil Popa
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Nikolla Papajani
Nikolla Papakristo
Efthim A. Buda
Jan Ndrio
The Presbytery of “Saint Koll” quarter
Krisanth Gavril Papadopuli
Serafim Papadopuli
Vasil Jan Toda
Mihal Toda
Jan K. Zilexhi
Andon Josif
The commission of Gracious Monastery
Spiridon Xhufka
Haxhi Nikolla Pap
Anastas Nosi
Dhimitër Xhufka
Mihal Papakostandin
The seal
On page 86 are recorded the expenses that Monastery has made during the
years 1896-1897. They reach the amount of 19867:40 Turkish grosh. On page 87 are
recorded the incomes totaling to 19867:04 Turkish grosh. The signature of Metropolis
of Durrës Visarion is following.
On pages 88, 89, 90, 91 are recorded the expenses of years 1897-1898. They
reach the amount of 18052:15 Turkish grosh. On pages 92, 93 are recorded the
incomes of the same year; amounting to 20655:34 Turkish grosh. On pages 94, 95 are
recorded some additions to the income and expenses of the years 1897-1898. On
pages 96-106 are recorded the daily expenses, which are made during the years 18981899; totaling to 13560 Turkish grosh. On pages 106, 107 are recorded the incomes
of the years 1898-1899 totaling to 5856:30 Turkish grosh. On pages 108, 109 are
recorded some additions that were made in the income and expenses of the same year.
On pages 110 and 111 are recorded the expenses of the years 1899-1900; totaling to
4056 Turkish grosh. On page 112 are recorded the expenses that were made during
the years 1900-1901; totaling to 22374 Turkish grosh. On page 113 are recorded the
incomes of years 1900-1901; totaling to 22374:32 Turkish grosh.
On page 114 are recorded: 1) The incomes from the mill during the years
1905-1906. They are 31 burdens of corn, 8 burdens of barley, 1 burden of grain and 1
burden of onion. 2) Seven mats with good tobacco and a mat with tobacco.
On page 115 is recorded that in the year 1904, the custody of monastery was
given to sons Nosi, who have the power to spend and to control the incomes. From
page 115 to page 157 are recorded the expenses which are made during the years
1904-1905. On pages 158-165 are recorded in detail the incomes of monastery during
1904-1905. On pages 166-167 are recorded the expenses and the incomes of the
monastery till the years 1904-1905.
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On pages 171-173 is recorded that the custody of the monastery was taken by
Spiridon Xhufka. In these pages are recorded the incomes of the years 1905-1906. On
pages 174-183 are recorded the expenses of the years 1905-1906. On pages 183 to
189 are recorded the expenses of the monastery in 1906. From page 189 to page 287
are recorded the daily incomes and expenses of over the years 1906-1907. Other
pages are all white. Only on page 358, 360, 361, 362 and 363 are notes, but these
were wet and broken so that they couldn’t be read.
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BURIME ARKIVORE
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 995, fl. 1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1471, viti 1951, fl. 34-36.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja nr. 1470, viti 1951, fl.3-4.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 20, viti 1945, fl. 42.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 20, viti 1945, fl. 43.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 217, viti 1948, fl. 23-24.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 232, fl.115.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 155, viti 1948, fl. 5.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 155, viti 1948, fl. 8.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl. 44-49.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1470, viti 1951
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1471, viti 1951.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja 299, Viti 1950, fl. 24.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja 299, Viti 1950, fl. 320.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.17.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.19.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 1950, fl.25.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 290, viti 1950; fl. 2829.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 291, viti 1950, fl. 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl. 3.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.29.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl.31.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 293, viti 1950, fl. 4-12.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 293, viti 1950, fl. 13.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 691, viti 1955, fl. 1-22.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl. 44-54.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1333, viti 1966, fl.5.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1334, Viti 1966, fl.1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1367, Viti 1967, fl.4.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1382, viti 1967, fl.1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1237, viti 1964, fl.1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1161, fl.1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Dosja Nr. 1228, viti 1964, fl.1-2.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1455, viti 1947, fl. 1.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr.1165, fl.10-11.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Koleksion fondesh pas 1912, Dosja 1552, viti 1929, fleta 38, poza 60,
xhaketa 468.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 885, Dosja Nr. 151-154, fleta 38, poza 60, xhaketa 468, viti 1929.
-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja Nr. 60, fleta 51.
-Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 16.
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KOLEKSIONE
-Koleksioni i gazetave "Ngjallja", botim i K.O.A.Sh-it, (1992-2019)
-Koleksioni i revistave "Kisha Kombëtare", Shtypshkronja Dielli, Tiranë (1930)
-Koleksioni i revistave "Predikimi", Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë (1933-1940)
-Koleksioni i revistave "Jeta Kristiane", Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë (1940-1944)
-Koleksioni i revistave "Tempulli", Shtypshkronja Kotti, Korçë (2000-2019)
-Koleksioni i revistave "Kërkim", Shtypshkronja Ngjallja, Tiranë (2009-2019)

DISPENSA & DORËSHKRIME
-Anthim Aleksudhi, Përshkrim i shkurtër historik i Mitropolisë së Shenjtë të Beratit, (Dispensë),
Përktheu Vasil Nika, Korfuz 1868.
-Ανθιμου Αλεξουδη, Συντομος Ιστορικη Περιγραφη της Ιερας Μητροπολεως Βελεγραδων, Κερκυρα,
1868, σελ. 146-152.
-Daniele Farlati, Jokob Koleti, Illyricum Sacrum, Vëllimi VII, dorëshkrim i përkthyer nga latinishtja
nga Franko Ilia, Dosja Nr. 40, Viti 1963.
-Dhimitër Beduli, Leksione nga Historia e Kishës, (Dispensë), Tiranë 1998.
-Jakov Moskonisiou, Shërbesë e kënduar e shenjtit hieromartir të lavdëruar Astit, Episkopit të
Durrësit, Kostandinopojë 1918.
-Ιακώβου Μοσχονησίου, Ασματίκη Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αστίου, Επισκόπου
Δυρραχίου, Εν Κωνσταντινούπολη 1918, σελ. 20-21.
-Mitropoliti i Korçës Joani, Shenjtorët iliro-shqiptarë, (Dispensë), Tiranë 1996.
-Rregullore mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Mihal
Duri, Tiranë, 1955.
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929.
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, 14 gusht
1929.
-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, në “Gazeta Zyrtare”, Nr. 38,
Tiranë, 21 qershor 1950.
-Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vlladimirit, e përkthyme dhe e botume me bekim të Kryepiskopit të gjith
Shqipnis krye-Hirsis Tij, Emzot Dr. Visarion-it, Shtypshkronja Gutenberg, Tiranë 1934, faqe 13-16.
-Teodor Papapavli, Historia e Krishterimit, (Dispensë), Tiranë 1994.
-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926.
-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa I, shtypshkronja Tirana,
Tiranë 1926.
-Visarion Xhuvani, Çashtje politiko-religjoze Kostandinopoli-Tiranë, Pjesa II, shtypshkronja Tirana,
Tiranë 1926.

228

BIBLIOGRAFI
-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë (shekujt VII-XV), Uegen, Tiranë 2004.
-Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013.
-Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.
-Andrea Llukani, Një nga ata, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
-Andrea Llukani, Onomastika e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012.
-Andrea Llukani, Si duhet të jetë episkopi, (Komenti i Letrës së Parë të Timotheut), Trifon Xhagjika,
Tiranë, 2010.
-Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika,
Tiranë 2010.
-Andrea Llukani, Dikush duhet të ndreqë atë që është prishur. Komenti i letërës së Pavlit drejtuar Titit,
Trifon Xhagjika, Tiranë 2001.
-Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
-Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012.
-Andrea Llukani, Patrologjia, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2007.
-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014.
-Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011.
-Andrea Llukani, Kodiku i manastirit të Shën Gjon Vladimirit (1835-1907), The Codex of the
monastery of Saint Joan Vladimir (1835-1907, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017.
-Andrea Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike
kishtare, (Monografi), Trifon Xhagjika, Tiranë 2019.
-Andrea Llukani, Atë Dhimitër Kokoneshi, figurë e shquar e kombit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010.
-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998.
-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016.
-Arkimandrit Justini, Nga thesari i Shenjtorëve, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2004.
-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017.
-Azem Qazimi, Fjalor i Krishtërimit, Plejad, Tiranë 2010.
-Azem Qazimi, Komunitetet fetare në Shqipërinë Komuniste, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe
pasojave të Komunizmit, Tiranë 2014.
-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe
pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012.
-Dionis Papa, Berati dhe krishterimi, Jonalda, Berat, 2001.
-Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018.
-Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana,
2018.
-Dhimitra Lazidhu, Dhimitra Drosaqi, Manuali i restaurimit të ikonave nga Muzeu i Artit Mesjetar
Korçë, Selanik, 2008.
-Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it,
Tiranë, 1992.
-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006.
-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000.
Gaspër Gjini, Ipeshkvia Shkup Prizren nëpër shekuj, Ferizaj 2000.
-Georg Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine, Dituria, Tiranë, 1997.
-Γεωργιος Γαλιτης, Ερμηνεια Καινης Διαθηκης, Η προς Τιτον επιστολη του Αποστολου Παυλου, Αθηνα
1992.
-Edith Durham, Brenga e Ballkanasve, Argeta LMG, Tiranë 1998.
-Edvin E. Jacques, Shqiptarët, Vëllimi parë, Katë e pendë, Stamboll 1995.
-Edvin E. Jacques, Islamizimi i Shqipërisë nën turqit, Alsar, Tiranë 2019.
-Fan S. Noli, Vepra II, Dudaj, Tiranë 2003.

229

-Foti Cici, Midis shqiptarësisë dhe grekësisë, Globus R, Tiranë 2006.
-Harta arkeologjike e Shqipërisë, nën drejtimin e Piere Cabanes, paraqitur nga Muzafer Korkuti,
Apollon Baçe, Neritan Ceka, Pegi, Tiranë 2008.
-Ilirjan Gjika, Bylisi i Ilirisë, Ymeraj, Fier 2011.
-Illyricum Sacrum, Nr. 10, Burime dhe dokumenta përzgatitur nga Musa Ahmeti dhe Etleva Lala,
OMBRA GVG, Tiranë 2007.
-Ines Angeli Murzaku, Returning Home to Rome, the basilian monks of Grottaferrata in Albania,
Grottaferrata, 2009.
-Ιωαννου Παναγοπουλου, Εισαγωγη στην Καινη Διαθηκη, Αθηνα 1993.
-Jakov Moskonisiou, Shërbesë e kënduar e shenjtit hieromartir të lavdëruar Astit, Episkopit të
Durrësit, Kostandinopojë 1918.
-Jaho Brahaj, Emblema Shqiptare, (Gjurmime heraldike), Shtëpia Botuese Lisitan, Lezhë 1997.
-J. Adam, Rrugë dhe objekte arkeologjike në Shqipëri, Tiranë 1983, faqe 9-23.
-John Julius Norvich, Bizanti, Shkëlqimi dhe rënia e një perandorie 330-1453, Uegen, Tiranë, 2005.
-Johan Georg von Hahn, Studime Shqiptare, Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, Tiranë, 2007.
-Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012.
-Kasem Biçoku, Skënderbeu, Akademia e Shkencave, Tiranë 2005.
-Kasem Biçoku, Për Skënderbeun, Akademia e Shkencave, Tiranë 2005.
-Kastriot Marku, Kishat e Kurbinit, Geer, Tiranë 2008.
-K. Prashniker. A. Shober, Kërkime Arkeologjike në Shqipëri dhe Mal të Zi, Tiranë 2003.
-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929.
-Kristo Frashëri, Etnogjeneza e shqiptarëve, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2013.
-Kristo Frashëri, Principata e Arbërisë 1190-1215, Vështrim historik, Botimet M&B, Tiranë 2014.
-Kristo Frashëri, Historia e Tiranës, Vëll. I, Toena, Tiranë 2004.
-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004.
-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, botim
i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000.
-Kristofor Beduli, Saqellar atë Petro Doçi, Neraida, Tiranë 2006.
-Kristofor Beduli, Dhimitër Beduli bir i zgjedhur dhe i përkushtuar i kishës sonë, Ngjallja, Tiranë
2015.
-Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida, Tiranë 2001.
-Κωνσταντινου Μ. Φουσκα, Θεματα Πατρολογιας, Εκδοσεις Συμμετρια, Αθηνα 1994.
-Lida Miraj Zeqo, Epidamni, Dyrrachium, Durrës, tre emra të qytetit të lashtë të Adriatikut, Ministria
e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë 1999.
-M. Fasolo, La via Egnatia da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos, Roma 2003.
-Maksim Çuko, Qytetërimi dhe krishterimi në Myzeqe, Tekno Peper, Tiranë 2004.
-Marin Barleti, Historia e Skënderbeut, Infobotues, Tiranë, 2005.
-Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e Krishterimit, Streha, Tiranë 2015.
-Melsi Labi, Gjon Vladimiri, princi që u bë shenjt, MHK, Tiranë, 2015.
-Melsi Labi, Joan Vladimir, the prince that became saint, MHK, Tirana 2016.
-Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar,
Tiranë, 2014.
-Melsi Labi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, 2016.
-Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of Albania, Muzeu Historik Kombëtar, Tirana,
2016.
-Milan Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët, Toena, Tiranë, 2004.
-Moikom Zeqo, Hulumtime Arkeologjike, Albanopol, Tiranë 2009.
-Nasi Hobdari, Llazar Pjeshkazini, Lekë Tasi, Ringjallja e Kishës së Ungjillëzimit në Tiranë, Maluka,
Tiranë 2007.
-Nestle -Aland, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993.
-Nikollë Loka, Principata e Arbërit, Shteti i parë i shqiptarëve, Mirgeeralb, Tiranë 2015.

230

-Nikollë Loka, Gjet Kola, Iliria Biblike, shenjtorët iliro-shqiptarë nga Konstandini i Madh te Nënë
Tereza, Geer, Tiranë 2005.
-Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX, Ideart, Tiranë 2004.
-Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003.
-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008.
-Oliver Jens Schmitt, Arbëria Venedike (1392-1479), shqipëruar nga Ardian Klosi, K&B, Tiranë 2007.
-Ogyst Baji, Epopeja e një qytetërimi të magjishëm, Perandoria e Bizantit, Arbri, Tiranë.
-Pavijoni i Mesjetës dhe këndi i pashallëqeve të mëdha shqiptare, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë
2017.
-Pabellon de la edad media y rincon de los grandes bajalatos albaneses, Museo Nacional de Historia,
Tirana 2017.
-Petrika Thëngjilli, Historia e Popullit Shqiptar 395-1875, shtëpia botuese e Librit Universitar, Tiranë,
1999.
-Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës, Toena, Tiranë 2010.
-Roberto Maroco dela Roca, Kombësia dhe feja në Shqipëri, Elena Gjika, Tiranë 1994.
-Rune Ottosen, Turist në utopi, Skanderbeg Books, Tiranë 2018.
-Sami Frashëri, Viset shqiptare në Kamus Al-Alam, Logos A, Shkup 2004.
-Sinassario vita di Santi, dal calendario liturgico di Grottaferrata, traduzione a cura di P. Basilio
Intrieri, Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata, 2004.
-Sotir Melka, Dëmet e riteve dhe festave fetare, Naim Frashëri, Tiranë, 1967.
-Shaban Sinani, Beratinus, Argeta LMG, Tiranë 2004.
-Tajar Zavalani, Historia e Shqipërisë, Phoenix, Londër 1966.
-Teodor Ippen, Shqipëria e vjetër. Studime gjeografike, etnografike, historike nga ish konsulli i
përgjithshëm i monarkisë austrohungareze në Shkodër, K&B, seria albanologjike, Tiranë 2002.
-Τιμοθεου Κιλιφη, Τα τεσσερα Ευαγγελια και Πραξεις Αποστολων, (κειμενο-μεταγραση-σχολια),
Αθηνα 1999.
-Thanas L. Gjika, Kur dhe ku u shkrua Dhiata e Re, Medaur, Tiranë 2007.
-Thanas Gegaj, Arbëria dhe Gjergj Kastrioti, Tiranë 1995.
-Thimi Mitko, Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar, Vol. III, Instituti i Folklorit, Tiranë 1962.
-Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998.
-Theofan Popa, Piktorët mesjetarë shqiptarë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, Tiranë.
-Valter Shtylla, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, Tiranë 1998.
-Vlasiou Fidha, Eklisiastiki Istoria, Tomos A, Athina 1994.
-Visarion Xhuvani, në kishë, në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007.
-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007.
-70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993.

231

ARTIKUJ
NË REVISTA SHKENCORE DHE GAZETA
-Aleksandër Meksi, Kisha paleokristiane në qytetin e Amantias, Albania, 7 shtator 2007, faqe 21.
-Aleksandër Meksi & Damian Komata, Kisha e Shën Mërisë së Brarit, Iliria, nr. 2, 1987, faqe 215-227.
-Alqi Jani, Të njohim dhe nderojmë klerikët e Kishës Ortodokse të Shqipërisë: Episkopi Eugjen
Hoshteva, Republika, 27 maj 2009, faqe 14-15.
-Andromaqi Gjergji, Reflekse të krishterimit në kulturën popullore, Tempulli, Nr. 4, Korçë 2001, faqe
10-12.
-Andrea Llukani, Shën Pali dhe udhëtimet misionare, Standard, 16 janar 2012, faqe 17.
-Andrea Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore Periodike,
Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj 2017, faqe 93.
-Andrea Llukani, Peshkopata e Arbërit, Studime Muzeologjike, Nr. 4, Tiranë 2014, faqe 64-69.
-Andrea Llukani, Historiku i kishës së Shën Prokopit, Le Radici, Anno 15, n.3, Giugno 2017, pagina
17.
-Andrea Llukani, Kristo Frashërin e kanë gënjyer, Tirana Observer, 21 nëntor 2010, faqe 16.
-Andrea Llukani, Hasan Aliaj, Lëvizja unite në Shqipëri, Le Radici, Anno 5, n.4, Ottobre 2007, pagina
15.
-Andrea Llukani, Hasan Aliaj, Il movimento unita in Albania, Le Radici, Anno 5, n.4, Ottobre 2007,
pagina 15.
-Andrea Llukani, Dekreti për ndryshimin e emrave, Le Radici, Anno 17, n.4, Ottobre 2019, pagina 18.
-Andrea Llukani, Kulti i Gjon Vladimirit në Shqipëri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina
17-18.
-Andrea Llukani, Il culto di Giovanni Vladimiro in Albania, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019,
pagina 17-18.
-Arjan Kaja, Xovani Shyti, Berati, gur i rëndë në historinë e qytetërimit shqiptar, Tema, 26 dhjetor
2007, faqe 12-13.
-Anthony Bryer, Kultet e tre shenjtorëve martirë në Shqipëri, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë
kishatre në Shqipëri, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2003, faqe 53-54.
-Aurela Anastasi, Statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare dhe evoluimi i tij, 70-vjet të Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 58.
-Ben Andoni, Pronat e klerit. Lista e pasurive të katër komuniteteve fetare, Java, 7 shtator 2013, faqe
7-9.
-Dashnor Kaloçi, Si e manipuluan komunistët Kishën Ortodokse Shqiptare, Gazeta Shqiptare, 1 maj
2002, faqe 12-13.
-Dashnor Kaloçi, Genta Popa, Viti 1967, kur Tirana zyrtare i shpalli luftë Zotit, Shqip, 9 dhjetor 2007,
faqe 18-19.
-Dion Tushi, Pjesë monografie për Evllogjio Kurillën, Tempulli, Nr. 14, Korçë 2009, faqe 70-75.
-Dorela Paci, 1967, si u zëvendësuan ritet fetare me festat socialiste, Standard 3 dhjetor 2007, faqe 10.
-Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 9.
-Dhimitër Beduli, Mitropolia e Durrësit në Shekuj, Ngjallja, qershor 1993, faqe 7.
-Dhimitër Beduli, Hierodëshmori oshënar Nikita Shqiptari, Ngjallja, janar 1994, faqe 3.
-Dhimitër Beduli, Priftërinj orthodhoksë pranë Skënderbeut, Ngjallja, janar 1993, faqe 8.
-Dhimitër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit, Ngjallja, janar 1995,
faqe 6,8.
-Dhimitër Shuteriqi, Një mbishkrim i Arbërit (1190-1216) dhe mbishkrime të tjera të gjetura në
Mirditë, Studime Historike, Viti XXI (III), nr. 3, 1967, faqe 131-158.
-Dhimitër Qosja, 50 vjet nga stuhia ateiste që u përpoq të shkatërronte besimin, Ngjallja, shkurt 2017,
faqe 1.
-Gilmana Bushati, Zgjedhja e Janullatos, bërryla, përplasje dhe këngë shqiptare, Gazeta Shqiptare, 24
nëntor 2010, faqe 22.

232

-Gëzim Llojdia, Ilirjan Gjika, Amantia, marrëdhëniet e saj me qendrat e tjera, Metropol, Tiranë 1
Tetor 2007.
-Gëzim Llojdia, Stadiumi i Amantias, një ndërtim nga më të rrallat në Ballkan, 55, 10 prill 2007, faqe
7.
-Grigor Voskopojari dhe rrëfimet e tij për Nikodimin e Ri të Vithkuqit, Tema, 15 korrik 2005, faqe 15.
-Elton Bregu, Apolonia, rizgjimi i qytetit antik drejt turizmit kulturor, 55, 19 janar 2007, faqe 16.
-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.
-Ilirjan Gjika, Apolonia, krishtërimi dhe Shën Pali, Metropol, 16 prill 2007, faqe 20-21.
-Ilirjan Gjika, A e ka vizituar Shën Pali Apoloninë, Fjala, 22-29 maj 2005, faqe 4.
-Ilirjan Gjika, Bylinët, Standard, 30 maj 2011, faqe 18-19.
-Ilirjan Gjika, Këtej kaloi fjala e shenjtë, Standard, 1 dhjetor 2011, faqe 16-17.
-Ilirjan Gjika, A ka kaluar Shën Pali në Iliri, Le Radici, Anno 17, n.3, Luglio 2019, pagina 5.
-Ilirjan Gjika, Shën Pali dhe një tezë e rrëzuar, Standard, 29 dhjetor 2011, faqe 17.
-Ilir Gjipali, Gjurmë të reja në Via Egnatia, Monumentet, nr. 1, Tiranë 2008, faqe 51-60.
-Irena Mërtiri, Apolonia, qyteti i pari në rajon me monedhën e tij, Metropol, 21 maj 2007, faqe 9.
-Irena Mërtiri, Bylis, qyteti antik pas 10 shekujsh, Metropol, 30 prill 2007, faqe 18-19.
-Injac Zamputi, Rindërtimi i mbishkrimit të Arbërit dhe mundësitë e reja për leximin e tij, Iliria,
Akademia e Shkencave, Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Viti XIV, nr. 2, Tiranë 1984, faqe 207218.
-Justin Anthimiadhis, Shën Nifoni i Kostandinopojës vëllami i Gjergj Kastriotit, Kërkim, Nr. 1, Tiranë
2009, faqe107-108.
-Faik Konica, Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë, Tirana Observer, 6 maj 2008, faqe 8-9.
-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.
-Maria Brazia Amore, Lorenc Bejko, Ylli Cerova, Ilir Gjipali, Via Egnatia: rezultate të vitit 2003,
Candavia 1, Tiranë 2004, faqe 31-53.
-Me shpatën e mprehtë të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive
dhe zakoneve prapanike, Zëri i Popullit, nr. 32, 7 shkurt 1967.
-Mitropoliti i Korçës Joani, Martirët e shenjtë të Apolonisë, Ngjallja, qershor 1995, faqe 7.
-Mitropoliti i Korçës Joani, Kriptokrishterimi në Shqipëri, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në
Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 73-82.
-Mihal Ekonomi, Jan Kukuzeli, Vegim Drite, Nr 4, qershor 1997, faqe 18-20.
-Mitropoliti i Korçës Joani, Martiri i ri Shën Joani i Konicës, Ngjallja, shtator 1994, faqe 4.
-Moikom Zeqo, Kulti i Shën Astit, Gazeta Shqiptare, 26 prill 2001, faqe 12.
-Moikom Zeqo, Simbolika e përkrenares së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Korrieri, 20 maj 2005, faqe
14-15.
-Moikom Zeqo, Nifoni Patriku shqiptar i Kostandinopojës, Shekulli, 26 mars 2005, faqe 22.
-Nasi Hobdari, Liturgjia e parë Hyjnore, në kishën e shndërruar në palestër, Ngjallja, prill 2006, faqe
9.
-Nasi Hobdari, Lekë Tasi, 5-vjetori i Liturgjisë së parë, Ngjallja, prill 2006, faqe 10.
-Nedai Thëllimi, Një shenjt shqiptar, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 107-109.
-Neritan Ceka, Lazër Papajani, Rruga në luginën e Shkumbinit në kohën antike, Monumentet, nr. 1,
Tiranë 1971, faqe 43-59.
-Neritan Ceka, Lazër Papajani, Nymfeu dhe termet e stacionit Ad Quintum, Monumentet, nr. 4, Tiranë
1972, faqe 29-57.
-Në Tiranë u çel Kongresi i Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë, Bashkimi, 8 shkurt 1950, faqe
1.
-Në kathedralen orthodhokse të Kryeqytetit u zhvillua mesha kryepiskopale e kryesuar nga KryeHirësia e tij, Kryepiskopi i gjithë Shqipërisë Pasisi Vodica, Bashkimi, 30 gusht 1949, faqe 3, 4.

233

-Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, 1929, si u krijua Sinodi i parë i KOASh-it, Tema, 16 prill 2005,
faqe 9.
-Hasan Ceka, Dega jugore e rrugës Egnatia, Monumentet, nr. 1, Tiranë 1971, faqe 25-35.
-Kastriot Dervishi, Lëvizja unite në Shqipëri dhe zhvillimet e saj, 55, 30 mars 2005, faqe 12-13.
-Kastriot Dervishi, Fjalori i emrave të papërshtatshëm në Shqipëri, 55, 9 shkurt 2012, faqe 17.
-Kastriot Dervishi, Kur kërkohej krijimi i një feje komuniste, 55, 25 tetor 2005, faqe 12-13.
-Koço Zheku, Gurët e mbishkruar të Kishës së Ndërfandës (Gëziq-Mirditë), Akademia e Shkencave,
Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Iliria, viti XIV, nr. 2, Tiranë 1984, faqe 219.
-Koço Zheku, Krishterimi në Shqipëri gjatë shekujve V-VI, Ngjallja, mars 1994, faqe 9.
-K. Zheku, Gllavenica dhe problemi i lokalizimit të saj, Monumentet, Nr. 2, 1987, fq. 97.
-Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit (Sarandë) në krishtërimin e hershëm, botuar në
2000 vjet art dhe kulturë kishatre në Shqipëri, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2003, faqe 41-47.
-Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar, Viti
6, Nr. 1-2, 2005, faqe 60.
-Kozma Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017,
faqe 7.
-Kristaq Prifti, The Albanian Autocephalous Orthodox Church. A Brief History (1922-1992), në 70-vjet
të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 101.
-Kristaq Bakallbashi, Mitropolia e Durrësit në shekuj, Ngjallja, mars 2001, faqe 7, 8.
-Kristo Frashëri, (Aktet e Hilandarit) marrë me shkurtime nga përmbledhja: Studime mbi epokën e
Skënderbeut, Ngjallja, tetor 1997, faqe 9.
-Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Studime Historike, nr. 1-2, Akademia e
Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 2000, faqe 5-18.
-Kristo Frashëri, Fillimet e krishterimit në viset shqiptare, Shekulli, 23 tetor 1998, faqe 12.
-Kristofor Beduli, Psaltët Vlash Nushi e Vlash Semini, Ngjallja, gusht 1997, faqe 8.
-Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë”, Dita, 23 mars 2005, faqe 14-15.
-Leonard Veizi, Si u ngrit propaganda komuniste në luftën e egër kundër besimeve fetare, Metropol, 2
dhjetor 2007, faqe 16.
-Leonard Veizi, Zbatimi i platformës marksiste mbi shkatërrimin e fesë, Ballkan, 9 shtator 2005, faqe
14-15.
-Leonard Veizi, Udhëzimi i Ramizit: Martesat e orientim, Telegraf, 10 shtator 2008, faqe 10-11.
-Luan Malltezi, Topiajt, shkëlqimi dhe rënia e principatës shqiptare, Gazeta Shqiptare, 22 tetor 2003,
faqe 12-13.
-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Le Radici, Anno 13, n.1, Aprile 2015, pagina 21.
-Luan Rama, Shën Pali, ungjillori i Ilirisë, Tirana Observer, 21 gusht 2008, faqe 9-10.
-Luan Rama, Jeronimi i Vulgatës dhe Bibla foli latinisht, Tirana Observer, 20 shtator 2008, faqe 8-9.
-Lutfi Alia, Dioqeza e Kunavisë, Le Radici, Anno 17, n.2, Aprile 2019, pagina 6.
-Lutfi Alia, Ipeshkëvët e Dioqezës Shufragane të Kunavisë, Pelegrin, Nr. 31&32, Athinë, 2019, faqe
267-288.
-Paskal Milo, Ja si e humbën Shën Naumin, Gazeta Shqiptare, 29 gusht 2003, faqe 7.
-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste, Ngjallja, gusht 2007,
faqe 3-4.
-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste, Ngjallja, shtator 2007,
faqe 3-4.
-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste, Ngjallja, tetor 2007,
faqe 3-4.
-Pirro Kondili, Kisha Orthodhokse e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste, Ngjallja, nëntor 2007,
faqe 3-4.
-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, qershor 2008, faqe 5.
-Pirro Kondili, Apostull Pavli në viset e Shqipërisë së sotme, Ngjallja, korrik 2008, faqe 5.
-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Ngjallja,
shtator 2019, faqe 9-10.

234

-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim,
nr.16, Tiranë, 2019, faqe 52-72.
-Pëllumb Xhufi, Krishtërimi roman në Shqipëri, Shek. VI-XVI, Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium
Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19 nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe
89-97.
-Pëllumb Xhufi, Sgurajt dhe princërit e Arbërit, Studime Muzeologjike, Nr. 4, Tiranë 2014, faqe 1425.
-Përshëndetja e përfaqësonjësit të Qeverisë Shokut Adil Çarçani, Bashkimi, 8 shkurt 1950, faqe 1.
-Rezarta Delisula, Berisha: Refuzova 3 klerikë grekë, bëra kompromis për Janullatosin, Gazeta
Shqiptare, 27 dhjetor 2010, faqe 14.
-Rezarta Delisula, Deputetët e PD dhe 22 nga PS, kundra peshkopit, Gazeta Shqiptare, 27 dhjetor
2010, faqe 14-15.
-Robert Elsie Olzheim, Shenjtorët e krishterë të Shqipërisë, Tempulli, Nr. 12, Korçë 2007, faqe 71-93.
-S. Anamali, Bazilika e Ballshit, Iliria, Nr. 7-8, 1977-1978, fq. 301-306.
-Stavro Skëndi, Kriptokrishtërimi në rajonin e Ballkanit nën otomanët, Tempulli, Nr. 1, Korçë 2000,
faqe 121.
-Sherif Delvina, Si u përhap krishterimi në Iliri, Tema, 11 shtator 2004, faqe 9.
-Teodor Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Rilindja Demokratike, 16 shtator
1992, faqe 4.
-Teodor Papapavli, E vërteta rreth fronizimit të Kryepiskopit Anastas, Tirana Observer, 19 tetor 2010,
faqe 17
-Teodor Papapavli, Letër e hapur atë Artur Liolinit, Ngjallja, tetor 1994, faqe 5,6.
-Tomi Patriarkal e Sinodik i krijimit të Mitropolisë së Gjirokastrës, Ngjallja, shkurt 2003, faqe 3.
-Th. Popa, Glavenica e lashtë dhe Ballshi i sotëm, Studime Historike, Nr. 2, viti 1964, fq. 240.
-Valter Shtylla, Lazër Papajani, Të dhëna teknike mbi rrugën e luginës së Shkumbinit në antikitet dhe
mesjetë, Monumentet, nr. 1, Tiranë 1990, faqe 57-73.
-Valter Shtylla, Zh. Vinçiç, Traseja e via Egnatias nëpër Shqipëri dhe Maqedoni, Monumentet, Tiranë
1992-1999, faqe 51-84.
-Viron Koka, Përpjekjet për njohjen e Kishës Ortodokse Autoqefale nga Patriarkana (vitet 20-30), 70vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 74.
-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia,
Kostandinopojë, viti XII, 1937.
-Zef Mirdita, Gjashtë shekujt e parë të krishtenizmit në trevat iliro-shqiptare kishtare greke në
Shqipërinë e mesme (1900-1904), Krishtërimi ndër shqiptarë, Simpozium Ndërkombëtar, Tiranë, 16-19
nëntor 1999, Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, faqe 35-67.
-Zhan Klod Faverial, Bogomilizmi, herezia që shkatërroi Ilirinë, Metropol, 22 gusht, 2005, faqe 18, 19.
-Xhavit Shala, Komunitetet fetare dhe siguria kombëtare, Shqip, 10 nëntor 2008, faqe 7,8.

235

TABELA E ILUSTRIMEVE
HYRJE
Fig.1. Shën Korneli (+33) kryeqindëshi, bashkëkohës i Krishtit dhe i Apostujve
Fig.2. Shën Elefteri (+120) episkop i Vlorës dhe i gjithë Ilirisë
Fig.3.Shën Danaksi (+300) anagnost i kishës së Vlorës dhe Ilirisë
Fig.4. Shën Trifoni i Sheqishtës (+313)
Fig.5. Stema e Principatës së Arbërit
Fig.6. Mbishkrimi i Ndërfandës
Fig.7. Stema dhe mbishkrimi i Principatës së Arbërit sipas Ipen
Fig.8. Mbishkrimi i Ndërfandës sipas Zamputit
Fig.9. Mbishkrimi i Ndërfandës sipas Zhekut
Fig.10. Perandoresha Pulqeria
Fig.11. Sundimtari i Bullgarisë Car Boris
Fig.12. Mbishkrimi që u zbulua nga ushtarët austriakë

KREU I PARË
Fig.1. Udhëtimet misionare të apostull Pavlit
Fig.2. Ikona e apostull Pavlit
Fig.3. Ikona e Shën Qesarit
Fig.4. Ikona e Shën Astit
Fig.5. Ikona e Ignatit të Antiokisë
Fig.6. Udha Egnatia

KREU I DYTË
Fig.1. Varri familjar i sebastit Mihal Skura
Fig.2. Varri i fisnikut Anton Skura

KREU I TRETË
Fig.1. Shën Joan Vladimiri
Fig.2. Shën Joan Kukuzeli
Fig.3. Karl Topia (1359-1388)
Fig.4. Stema e Karl Topisë
Fig.5. Gjergj Kastrioti
Fig.6. Shpata dhe përkrenarja e Gjergj Kastriotit

236

KREU I KATËRT
Fig.1. Kriptokristian nga Shpati
Fig.2 Kriptokristiane nga Shpati
Fig.3 Oshënari Nikita Shqiptari
Fig.4 Nikodhimi i Beratit
Fig.5 Dorëzimi i Theofan Nolit në peshkop
Fig.6 Sinodi i vitit 1929
Fig.7 Sinodi i Shenjtë i vitit 1937
Fig.8 Kryeepiskop Kristofor Kisi
Fig.9 Episkop Agathangjeli

KREU I PESTË
Fig.1. Kisha unite në Elbasan
Fig.2 Klerikë unitë duke meshuar
Fig.3 Klerikë unitë
Fig.4 Peshkopi unit
Fig.5 Theofan Popa
Fig.6 Dhimitër Beduli
Fig.7 Petro Doçi
Fig.8 Broshura "Ç’është dhe çfarë kërkon Lidhja e teologëve dhe e seminaristëve
ortodoksë"
Fig.9 Kryeepiskop Paisi Vodica
Fig.10 Episkopi ndihmës Irine Banushi
Fig.11 Kryeepiskop Damjan Kokoneshi
Fig.12 Episkopi ndihmës Dhanil Çuli

KREU I GJASHTË
Fig.1 Atë Erazmi Jorgo, klerik
Fig.2 Atë Erazmi me veshje civile
Fig.3 Kisha e "Shën Prokopit", Tiranë
Fig.4 Besimtarë dhe klerikë te Kisha e "Shën Prokopit"
Fig.5 Mihal Pjeshkazini me katekistët
Fig.6 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë
Fig.7 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë
Fig.8 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë
Fig.9 Nisja e punimeve për kishën e "Ungjillëzimit", 1963
Fig.10 Kisha e kthyer në palestër
Fig.11 Kisha e "Shën Kollit", Elbasan
Fig.12 Kisha e "Shën Kollit", Elbasan

237

KREU I SHTATË
Fig.1 Nasi Hobdari
Fig.2 Llazar Pjeshkazini
Fig.3 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1991
Fig.4 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1991
Fig.5 Kisha e "Ungjillëzimit", Tiranë, viti 1991
Fig.6 Nismëtarët e rihapjes së kishës
Fig.7 Pritja e eksarkut Anastas, në Rinas
Fig.8 Pritja e eksarkut Anastas, në Rinas
Fig.9 Përfaqësia që vizitoi Patriarkanën Ekumenike, 5-8 qershor 1992
Fig.10 Fronëzimi i Kryeepiskopit Anastas
Fig.11 Fronëzimi i Kryeepiskopit Anastas
Fig.12 Sinodi i Shenjtë, viti 1998
Fig.13 Sinodi i Shenjtë, viti 2006
Fig.14 Sinodi i Shenjtë, viti 2012
Fig.15 Asambleja Kleriko-laike, 3-4 nëntor të vitit 2006, Shën Vlash

KREU I TETË
Fig.1 Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë
Fig.2 Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë
Fig.3 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë
Fig.4 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë
Fig.5 Busti i Kristoforidhit, kisha e “Shën Mërisë”, Elbasan
Fig.6 Kisha e “Shën Mërisë”, Elbasan
Fig.7 Kisha e “Shën Kollit”, Shelcan
Fig.8 kisha e “Shën e Premtes”, Valësh
Fig.9 Manastiri i “Shën Gjon Vladimirit”, Elbasan
Fig.10 Manastiri i “Shën Vlashit”, Durrës

KREU I NËNTË
Fig.1 Fortlumturia e Tij, †Kryeepiskopi Anastas
Fig.2 Fortlumturia e Tij, †Kryeepiskopi Anastas
Fig.3 Hirësi Nathanail Agjioriti
Fig.4 Hirësi Asti Bakallbashi
Fig.5 Theofan Popa
Fig.6 Dhimitër Beduli
Fig.7 Andrea Llukani
Fig.8 Maksim Çuko

238

Fig.9 Seminari i vitit 1992, Durrës
Fig.10 Seminari i vitit 1992, Durrës
Fig.11 Akademia teologjike “Ngjallja e Krishtit”
Fig.12 Moment mësimdhënie në akademi
Fig.13 Klerikët në vitin 1994
Fig.14 Klerikët në vitin 2005
Fig.15 Kori i kishës katedrale të Ungjillëzimit, viti 1960
Fig.16 Kori i kishës katedrale të Ungjillëzimit, viti 1992
Fig.17 Kori bizantin Joan Kukuzeli, drejtuar nga Theodhor Peci
Fig.18 Kori bizantin Joan Kukuzeli, drejtuar nga Theodhor Peci

KREU I DHJETË
Fig.1 Botimet periodike
Fig.2 Radio Ngjallja
Fig.3 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
Fig.4 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
Fig.5 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
Fig.6 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
Fig.7 Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I
Fig.8 Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I

239

HYRJE

Fig.1. Shën Korneli (+33) kryeqindëshi

Fig.2. Shën Elefteri (+120) episkop i Vlorës

Fig.3.Shën Danaksi (+300)

Fig.4. Shën Trifoni i Sheqishtës (+313)
240

Fig.5. Stema e Principatës së Arbërit

Fig.6. Mbishkrimi i Ndërfandës
241

Fig.7. Stema dhe mbishkrimi i Principatës së Arbërit sipas Ipen
242

Fig.8. Mbishkrimi i Ndërfandës sipas Zamputit

Fig.9. Mbishkrimi i Ndërfandës sipas Zhekut
243

Fig.10. Perandoresha Pulqeria

Fig.11. Sundimtari i Bullgarisë Car Boris

Fig.12. Mbishkrimi që zbulua në vitin nga ushtarët austriakë
244

KREU I PARË

Fig.1. Udhëtimet misionare të apostull Pavlit

Fig.2. Ikona e apostull Pavlit

Fig.3. Ikona e Shën Qesarit
245

Fig.4. Ikona e Shën Astit

Fig.5. Udha Egnatia

246

KREU I DYTË

Fig.1. Varri familjar i sebastit Mihal Skura

Fig.2. Varri i fisnikut Anton Skura
247

KREU I TRETË

Fig.1. Shën Joan Vladimiri

Fig.2. Shën Joan Kukuzeli

Fig.3. Karl Topia (1359-1388)

Fig.4. Stema e Karl Topisë
248

Fig.5. Gjergj Kastrioti

Fig.6. Shpata dhe përkrenarja e Gjergj Kastriotit
249

KREU I KATËRT

Fig.1. Kriptokristian nga Shpati

Fig.2 Kriptokristiane nga Shpati

Fig.3 Oshënari Nikita Shqiptari

Fig.4 Nikodhimi i Beratit
250

Fig.5 Dorëzimi i Theofan Nolit në peshkop

Fig.6 Sinodi i vitit 1929
251

Fig.7 Sinodi i Shenjtë i vitit 1937

Fig.8 Kryeepiskop Kristofor Kisi

Fig.9 Episkop Evllogjio Kurilla
252

KREU I PESTË

Fig.1. Kisha unite në Elbasan

Fig.2 Klerikë unitë duke meshuar

Fig.3 Klerikë unitë

Fig.4 Peshkopi unit
253

LIDHJA E TEOLOGËVE DHE SEMINARISTËVE

Fig.5 Theofan Popa

Fig.6 Dhimitër Beduli

Fig.7 Petro Doçi

Fig.8 Broshura e Lidhjes se teologëve
254

Fig.9 Kryeepiskop Paisi Vodica

Fig.10 Episkopi ndihmës Irine Banushi

Fig.11 Kryeepiskop Damjan Kokoneshi

Fig.12 Episkopi ndihmës Dhanil Çuli
255

KREU I GJASHTË

Fig.1 Atë Erazmi Jorgo, klerik

Fig.2 Atë Erazmi me veshje civile

Fig.3. Kisha e “Shën Prokopit”, Tiranë
256

Fig.4 Besimtarë dhe klerikë te Kisha e “Shën Prokopit”

Fig.5 Mihal Pjeshkazini me katekistët

Fig.6 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë
257

Fig.7 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë

Fig.8 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë
258

Fig.9 Nisja e punimeve për kishën e “Ungjillëzimit”, 1963

Fig.10 Kisha e kthyer në palestër
259

Fig.11. Kisha e “Shën Kollit”, Elbasan

Fig.12. Kisha e “Shën Kollit”, Elbasan
260

KREU I SHTATË

Fig.1 Nasi Hobdari

Fig.2 Llazar Pjeshkazini

Fig.3 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë, viti 1991
261

Fig.4 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë, viti 1991

Fig.5 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë, viti 1991
262

Fig.6 Nismëtarët e rihapjes së kishës

Fig.7 Pritja e eksarkut Anastas, në Rinas
263

Fig.8 Pritja e eksarkut Anastas, në Rinas

Fig.9 Përfaqësia që vizitoi Patriarkanën Ekumenike, 5-8 qershor 1992
264

Fig.10 Fronëzimi i Kryeepiskopit Anastas

Fig.11 Fronëzimi i Kryeepiskopit Anastas
265

Fig.12 Sinodi i Shenjtë, viti 1998

Fig.13 Sinodi i Shenjtë, viti 2006
266

Fig.14 Sinodi i Shenjtë, viti 2012

Fig.15 Asambleja Kleriko-laike, 3-4 nëntor të vitit 2006, Shën Vlash
267

KREU I TETË

Fig.1 Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Fig.12 Kisha katedrale “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë
268

Fig.3 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë

Fig.4 Kisha e “Ungjillëzimit”, Tiranë
269

Fig.5 Busti i Kristoforidhit, kisha e “Shën Mërisë”, Elbasan

Fig.6 Kisha e “Shën Mërisë”, Elbasan
270

Fig.7 Kisha e “Shën Kollit”, Shelcan

Fig.8 kisha e “Shen e Premtes”, Valësh
271

Fig.9 Manastiri i “Shën Gjon Vladimirit”, Elbasan

Fig.10 Manastiri i “Shën Vlashit”, Durrës
272

KREU I NËNTË

Fig.1 Fortlumturia e Tij, †Kryeepiskopi Anastas

Fig.3 Hirësi Nathanail Agjioriti

Fig.4 Hirësi Asti Bakallbashi
273

Teologët

Fig.5 Theofan Popa

Fig.6 Dhimitër Beduli

Fig.7 Andrea Llukani

Fig.8 Maksim Çuko
274

Fig.9 Seminari i vitit 1992, Durrës

Fig.10. Seminari i vitit 1992, Durrës
275

Fig.11 Akademia teologjike “Ngjallja e Krishtit”

Fig.12 Moment mësimdhënie në akademi
276

Fig.13 Klerikët në vitin 1994

Fig.14 Klerikët në vitin 2005
277

Fig.15 Kori i kishës katedrale të Ungjillëzimit, viti 1960

Fig.16 Kori i kishës katedrale të Ungjillëzimit, viti 1992
278

Fig.17 Kori bizantin Joan Kukuzeli, drejtuar nga Theodhor Peci

Fig.18 Kori bizantin Joan Kukuzeli, drejtuar nga Theodhor Peci
279

KREU I DHJETË

Fig.1 Botimet periodike

Fig.2 Radio Ngjallja
280

Fig.3 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë

Fig.4 Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
281

Fig.5. Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë

Fig.6. Lidhja e Intelektualëve Ortodoksë
282

Fig.7 Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I

Fig.8 Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I
283

PASQYRA E LËNDËS
Hyrje…..............................................................................................................................................3
KREU I PARË
MITROPOLIA E DURRËSIT NË VARËSINË
E VIKARIATIT ROMAK TË SELANIKUT
(Nga vitet apostolike deri në vitin 731)
Mitropolia e Durrësit në varësinë e Vikariatit Romak të Selanikut......................................................27
Via Egnatia, që fillonte nga Durrësi dhe të shpinte në Kostandinopojë................................................32
Pjesëmarrja e episkopëve në sinode.................................................................................................37
Mitropolitët e Epirit të Ri i shkruajnë letër perandorit Leon................................................................40
Episkopi i Durrësit, Sesini pjesëmarrës në Sinodin e Penthektë të Kostandinopojës...........................41
KREU I DYTË
MITROPOLIA E DURRËSIT BASHKOHET
ME KOSTANDINOPOJËN
(Nga viti 731 deri në fillimet e shek. XI)
Mitropolia e Durrësit bashkohet me Kostandinopojën.......................................................................43
Episkopatat dhe episkopët...............................................................................................................44
Principata Arbërit shteti i parë shqiptar..............................................................................................46
KREU I TRETË
MITROPOLIA E DURRËSIT NË JURIDIKSIONIN E
KRYEEPISKOPATËS SË OHRIT
(Nga shek. XI deri në vitin 1767)
Mitropolia e Durrësit në juridiksionin e Kryeepiskopatës së Ohrit......................................................49
Mitropolia e Durrësit në shekujt XI-XVII.........................................................................................50
Shën Joan Vladimiri dhe Shën Joan Kukuzeli....................................................................................52
Pema gjenealogjike e Karl Topisë.....................................................................................................54
Gjergj Kastrioti Skënderbeu.............................................................................................................56

284

KREU I KATËRT
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1767 deri në vitin 1937)
Mitropolia e Durrësit nga viti 1767 deri në vitin 1937........................................................................64
Kriptokristianët e Shpatit.................................................................................................................65
Martirët nga Shpati..........................................................................................................................69
Dorëzimi i Theofan Nolit Mitropolit i Durrësit Gorës dhe Shpatit.......................................................70
Dorëzimi i Visarionit Xhuvanit Zv/Mitropolit i Durrësit Gorës dhe Shpatit...........................................71
Protokolli i Tiranës...........................................................................................................................72
Krijimi i Sinodit të Shenjtë................................................................................................................75
Tomi i Autoqefalisë...........................................................................................................................78
KREU I PESTË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1937 deri në vitin 1967)
Mitropolia e Durrësit nga viti 1937 deri në vitin 1967........................................................................84
Lëvizja Unite në Shqipëri..................................................................................................................85
Lidhja e Teologëve dhe Seminaristëve...............................................................................................88
Dorëzimi i Paskal Vodicës në gradën peshkopale dhe shkarkimi i Kristofor Kisit...............................90
Kongresi III i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ................................................................94
Krijimi i Sinodit të Shenjtë..............................................................................................................105
KREU I GJASHTË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1967 deri në vitin 1990)
Mitropolia e Durrësit nga viti 1967 deri në vitin 1990.......................................................................109
Klerikët të sistemohen në punë........................................................................................................111
Zëvendësimi i të kremteve fetare me festa socialiste..........................................................................113
Dekreti për ndryshhimin e emrave...................................................................................................115
Pasojat e përndjekjes.....................................................................................................................117
Propaganda ateiste..........................................................................................................................119
KREU I SHTATË
MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga viti 1990 deri në ditët tona)
Mitropolia e Durrësit nga viti 1990 deri në ditët tona........................................................................124
Rihapja e katedrales së Ungjillëzimit në Tiranë.................................................................................125
Vizita e atë Arturit..........................................................................................................................127
Ardhja e eksarkut Anastas..............................................................................................................128
285

Ndihma e Patriarkanës........................................................................................................130
Vizita në fanar.................................................................................................................................131
Fronëzimi i Kryeepiskopit Anastas..................................................................................................133
Fushata denigruese.........................................................................................................................135
Vazhdimi i dialogut..........................................................................................................................136
Formimi i Sinodit të Shenjtë............................................................................................................138
Sinodi i Shenjtë plotësohet me episkopë të rinj................................................................................139
Asambleja kleriko-laike Shën Vlash, 2006.....................................................................................140
Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet shtetit dhe komuniteteve fetare.................................................141
KREU I TETË
KISHAT DHE MANASTIRET
Kishat dhe manastiret në juridiksionin e Mitropolisë së Durrësit.......................................................143
Kishat “Monument Kulture”...........................................................................................................143
Katedralja Ngjallja e Krishtit, Tiranë...............................................................................................143
Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë, Viti 1874..........................................................................................145
Kisha e “Shën Prokopit” Tiranë, Viti 1795......................................................................................150
Paraklisi i Amfiteatrit të Durrësit......................................................................................................154
Bazilika e Shën Mëhillit në Arapaj të Durrësit..................................................................................154
Kisha e “Shën e Premtes” në Çetë të Kavajës................................................................................155
Bazilika e Tepes në Elbasan............................................................................................................156
Kisha e “Shën Mërisë” Elbasan, Viti 1833......................................................................................157
Kisha e “Shën Kollit” Elbasan, Viti 1849.........................................................................................160
Kisha e “Shën Kollit” në Shelcan, Elbasan, Viti 1625.......................................................................163
Kisha e “Shën e Premtes” Valësh, Elbasan, Viti 1554.......................................................................166
Manastiri i “Shën Gjon Vladimirit” Elbasan, Viti 1381.....................................................................167
Manastiri i “Shën Vlashit” Durrës, Shek. XVI.................................................................................174
KREU I NËNTË
PERSONELI KISHTAR
Personeli kishtar.............................................................................................................................176
Episkopë ndihmës..........................................................................................................................180
Teologët.........................................................................................................................................181
Përgatitja e kuadrove.....................................................................................................................186
Hirotonisjet e klerikëve..................................................................................................................187
Disa nga klerikët e shquar që kanë shërbyer në Mitropolinë e Durrësit.............................................190
Psaltët dhe koret kishtare...............................................................................................................193

286

KREU I DHJETË
INSTITUCIONET SOCIALE
Institucionet sociale.........................................................................................................................197
Shtypi periodik................................................................................................................................198
Radio Ngjallja.................................................................................................................................199
Lidhja e intelektualëve ortodoksë.....................................................................................................199
Vizita zyrtare e Patrikut Ekumenik, Bartolomeu I.............................................................................202
SHTOJCË
Kodiku i manastirit të Shën Gjon Vladimirit (1835-1907).................................................................206
The Codex of the monastery of Saint Joan Vladimir (1835-1907)....................................................216
Burime arkivore…..........................................................................................................................227
Bibliografi…...................................................................................................................................229
Tabela e ilustrimeve.........................................................................................................................236
Pasqyra e lëndës.............................................................................................................................284

287

ANDREA LLUKANI

ANDREA LLUKANI
ANDREA LLUKANI

Andrea Llukani ka lindur në Tiranë, më 18 dhjetor
1966. Studimet e larta i ka përfunduar në Universitetin
Kombëtar “Kapodistria” të Athinës. Gjithashtu ka
studiuar në Institutin “Gëte” dhe është specializuar në
“Pravoslavna Akademia”, të Çekisë. Gjatë viteve 19982002, ka qenë pedagog në lëndën e Historisë së
Krishtërimit, ndërsa më 2001-2002 ka qenë drejtor i
radios “Ngjallja”. Prej vitit 2003 deri më 2013 ka qenë
Përgjegjës i Personelit të Kompanisë “Global
Petroleum Albania”. Aktualisht është Përgjegjës i
Sektorit të Menaxhimit të Koleksioneve në “Muzeun
Historik Kombëtar”. Prej vitit 2002 është anëtar në
International Federation of Jurnalists dhe më 2006
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë. Andrea
Llukani ka botuar 50 libra, disa prej tyre i ka
përmbledhur në 12 vepra. Gjithashtu ka shkruar
artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit:
“Global Challenge”, “Diskutime”, “Studime
Muzeologjike”, “Dritëhije”, “Emanthia”, “Albanon”,
“Pelegrin” etj. Andrea Llukani është anëtar i redaksisë
së revistave shkencore “Studime Muzeologjike” dhe
“Dritëhije”. Prej vitesh është kryeredaktor i gazetës
dygjuhëshe shqip-italisht “Rrënjët”, “Le Radici”.

1-Llukani, Stamati, Konservimi i kapakut të ungjillit të kishës së Shën Mëhillit, Vithkuq, Studime
Muzeologjike Nr. 9, Tiranë 2019, faqe 152-165.
2-Llukani, The monastery of Saint Naum and Irine Banushi, International Scientiﬁc Journal Diskutime No.
24-25, Novembre 1st, Tetovo 2019, page 140-147.
3-Llukani, Ikonografët fjonjatë, Pelegrin, nr. 31&32, Athinë 2019, faqe 263-266.
4-Llukani, Manastiri i Gjon Vladimirit qendër e rëndësishme për shkrimet shqipe, Albanon, nr. 1, janarmars 2019.
5-Llukani, Ndihmesa e Theofan Popës për muzeologjinë shqiptare, Dritëhije, nr. 1, Tiranë 2018, faqe 66-87.
6-Llukani, Paralele motivesh biblike në mitologjinë Skënderbejane, Studime Muzeologjike nr. 8, Tiranë
2018, faqe 157-165.
7-Llukani, Diço Zograf icons in national Historical Muzeum, International Scientiﬁc Journal Diskutime
No. February 1st, Tetovo 2018, page 64-73.
8-Llukani, Dosja e teologut Theofan Popa, Global Challenge, Revistë Shkencore Periodike, Botim i
Akademisë Diplomatike Shqiptare, Volumi VI, Numri 2, Tiranë, Maj 2017, faqe 92-99.
9-Llukani, Stamati, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën Gjergjit, Studime Muzeologjike
Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 64-73.
10-Llukani, Ikonat e Diço Zograﬁt në Muzeun historik Kombëtar, Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë
2017, faqe 42-49.
11-Llukani, Kult Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, Dukljanski Knez Sveti Vladimir 970-1016, 1000
godina Crnogorske Drzavotornosti, Narodni muzej Crne Core, Podgorica 2016, page 135-145.
12-Llukani, Paraqitja e Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6,
Tiranë 2016, faqe 70-75.
13-Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Kombëtar, Studime Muzeologjike nr. 5, Tiranë
2015, faqe 53-55.
14-Llukani, Peshkopata e Arbërit, Studime Muzeologjike nr. 4, Tiranë 2014, faqe 64-69.

MITROPOLIA E DURRËSIT

Artikuj në revista shkencore

MITROPOLIA E DURRËSIT
(Nga vitet apostolike deri në ditët tona)

Tiranë, 2019

