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Dosja e Teologut Theofan Popa

Abstrakt
Ka qenë një dëshirë e kahershme, që më ka preokupuar për vite me radhë të bëja
një studim për mbishkrimet kishtare, duke theksuar kontributin që ka dhënë Theofan
Popa në shpëtimin e tyre, si të vetmet dëshmi autentike, që dëshmojnë për kulturën dhe
traditën e popullit shqiptar në shekuj. Nëpër mbishkrimet kishtare gjejmë të dhëna rreth
ndërtimit, rindërtimit, pikturimit ose ripikturimit të kishave, rreth ktitorëve, piktorëve,
mjeshtërve të ndërtimit etj. Me Theofan Popën kemi mjaft gjëra të përbashkëta, sepse
të dy ndajmë një fat të njejtë. Të dy keni studiuar teologji në Universitetin Kombëtar
“Kapodistria” të Athinës. Të dy kemi punuar për disa vite në kishë dhe na kanë larguar,
duke na mohuar të drejtën e ushtrimit të profesionit. Librat i kemi shkruar në kohën
që punonim nëpër institucione të ndryshme, pra larg kishës. Megjithatë mbajtja
e kontakteve me kishën nuk na ka penguar, që përpos punës kërkimore e shkencore
të jemi të krishterë të devodshëm. Të dy e kemi mbajtur të ndezur flakën e besimit,
duke triumfuar mbi intrigat djallëzore dhe kurthet që na janë ngritur. Vetë Krishti e ka
parathënë: “Atëherë do t’ju mundojnë dhe do t’ju vrasin. Të gjithë popujt do t’ju urrejnë për
shkakun e emrit tim. Atëherë shumë do të lënë fenë, do ta tradhëtojnë njëri-tjetrin dhe do të
kenë mëri njëri-tjetrin. Shumë profetë të rremë do të ngrihen dhe do të gënjejnë shumë veta.
Do të shtohet padrejtësia dhe dashuria e të shumtëve do të ftohet. Por kush do të durojë deri në
fund, do të shpërblehet” (Mateu 24, 9-13).

Fjalë kyçe: Theofan Popa, mbishkrimet kishtare, ikonat, dosja formulare Nr. 3328.
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Theofan Popa ka lindur më 3 nëntor të vitit 1914, në lagjen Kala të Elbasanit
në një familje zanatçinjsh. Pasi përfundoi shkollën fillore Kostandin Kristoforidhi, me
ndërhyrjen e atë Josif Mihalit mundi të sigurojë një të drejtë studimi për në Seminarin
Teologjik “Joan Teologu” të Cetinjës1. Pasi përfundoi seminarin në vitin 1936 u kthye
në Shqipëri dhe pas një viti me mbështetjen e Kryepeshkopit Visarion Xhuvani mundi
të shkonte për të ndjekur studimet e larta në Fakultetin Teologjik të Universitetit
Kapodistria të Athinës, në vitin akademik 1937-1938, me bursë nga fondacioni Jovan
Banga2. 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 1945 Theofan Popa u transferua në Tiranë ku
punoi si predikues dhe artikullshkrues pranë Kryesisë së Kishës Ortodokse3. Theofani
botonte një buletin dyjavor me predikimet e të dielave, i cili u dërgohej kishave ortodokse
të Shqipërisë. Në korrik të vitit 1945 u themelua Lidhja e Teologëve dhe e Seminaristëve
të K.O.A.Sh-it. Kryesia zgjodhi si kryetar të lidhjes teologun Theofan Popa4. Lidhja e
teologëve dhe e seminaristëve të K.O.A.Sh-it hartoi statutin dhe rregulloren e saj dhe
ligjëroi stemën e vulën. 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 e seminaristëve të K.O.A.Sh-it u ligjërua zyrtarisht5.
Për disa motive, të cilat kanë mbetur ende enigmë, në vitin 1947, Theofanin e larguan
nga kisha6. 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 Niko Çane, përsa
i përket përmbajtjes që duhej të kishin predikimet fetare7.
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Hyrje

Veprimtaria në mbledhjen e mbishkrimeve kishtare
Në vitin 1948 Theofani ka punuar si përkthyes i serbokroatishtes në Ministrinë
e Financave, ndërsa më 1949, u sistemua në Institutin e Shkencave, në Sektorin e
1

Seminari Teologjik “Jovan Theologu” përgatiste priftërinj, psaltë dhe mësues katekizmi. Aty mësonin kryesisht
nxënës të shtresave të varfëra, nga Maqedonia, Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Në Seminarin e Cetinjës kanë studiuar
rreth 40 shqiptarë, Millosh Gjergj Nikolla, Vasil Shanto, Jordan Misja, Theofan Popa, Petro Doçi, etj. Nasho Jorgaqi,
Udhëve të mërgimit, Albin, Tiranë 1994, faqe 104.
2
Bamirësi Jovan Banga ka lindur në Korçë në vitin 1814. Në moshën 19-vjeçare ai emigroi në Egjipt dhe u vendos në
Kajro. Fillimisht ushtroi zanatin e rrobaqepësit dhe më pas u muar me kultivimin e sipërfaqeve të mëdha tokash. Me
punën e tij Jovan Banga grumbulloi pasuri të madhe, të cilën më 1889 me anën e një prokure të posaçme ia dorëzoi
për administrim qeverisë greke. Sipas prokurës një fond kaloi në ndërtimin e spitalit “Vangjelismos” të Athinës, një
pjesë e parave për mirëmbajtjen e gjmnazit të Korçës, një pjesë tjetër u përdor për arsimimin e të rinjve korçarë në
Universitetin e Athinës etj. Me një pjesë të parave u çel seminari “Jovan Banga” në qytetin e Korçës; Alma Gjermani,
Dhuruesit korçarë të shek. XIX, Tempulli, Nr. 13, Korçë 2008, faqe 18-20.
3
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 49.
4
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 16.
5
Qëllimi kryesor i kësaj Lidhjeje ishte që të kontribuonte në përparimin dhe lartësimin e Kishës Ortodokse Autoqefale.
Në kryesinë e lidhjes u zgjodhën: Sotir Kanxheri, Dhimitër Beduli, Ilia Stavre, Vlash Semini dhe Arkile Kondi. Kryesia
e lidhjes më 24 shtator 1945 i shkroi një letër Sinodit të Shenjtë, me anë të së cilës i parashtronte synimet e saj. Lidhja
e teologëve dhe e 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»; Kristofor Beduli, Shkollat teologjike-hieratike, Neraida,
Tiranë 2001, faqe 46-48.
6
Dhimtër Beduli, Theofan Popa-teolog dhe studiues i denjë i kishës dhe i kombit, Ngjallja, janar 1995, faqe 6,8.
7
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 108.
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Historisë së Mesjetës, ku e ngarkuan të merrej me studimin e ikonave dhe të afreskeve
kishtare. Duke bashkëpunuar ngushtë me bizantinologen ruse Viktori Puzanova, Theofani
punoi me zell për evidentimin dhe sistemimin e mbishkrimeve kishtare. Gjatë viteve
1950-1967, falë njohurive të thella teologjike, që kishte marrë në Universitetin Kapodistria
të Athinës, Theofan Popa u mor me deshifrimin e mbishkrimeve të vjetra nëpër kisha,
ikonostase, amvone, ikona etj.
Në vitin 1950 Theofan Popa filloi punën për evidentimin e mbishkrimeve dhe
ikonave të shek. XII-XVI, duke filluar me kishën e Shën Stefanit në Himarë, trapezarinë
e manastirit të Apolonisë, kishën e Shën Mërisë së Vllahernës në Berat etj. Në vitin 1951
shkoi në zonën e thellë malore të Shpatit në rrethin e Elbasanit, në kishën e Shën Nikollës
në Seltë, në kishën e Shën e Premtes në fshatin Valës, ku zbuloi mbishkrimet e Onufrit.
Më 1953 vizitoi kishën e Shën Kollit në Voskopojë, ku zbuloi veprën ikonografike të David
Selenicës. Në vitin 1954 u mor me piktorin Kostandin Shpataraku, i cili ka pikturuar
kishën e Shën e Premtes në Çetë të Kavajës, kishën e manastirit të Shën Gjon Vladimirit
në Elbasan, kishat e Vithkuqit etj. Më 1955 shkoi në zonën e Myzeqesë, duke vizituar
kishat e fshatrave Vanaj, Karavasta, Bishtqethëm, Kadipashaj, Kozarë, Krutje, Toshkëz etj.,
ku gjeti ikona dhe mbishkrime të vëllezërve Çetiri. Në vijim shkoi në veri të Shqipërisë ku
vizitoi kishën e Rubikut dhe atë të Vaut të Dejës. Më pas vizitoi kishën e Shën Mërisë në
Maligrad të Prespës, vizitoi kishën e Riztozit në Mborje të Korçës etj8.
Libri i tij i jetës është Mbishkrime të kishave në Shqipëri, botuar nga Akademia
e Shkencave dhe Instituti i Historisë, në vitin 1998, pra pas 13 vjetësh nga vdekja e tij.
Botimi përfshin rreth 1000 mbishkrime kishtare, pjesën më të madhe të tyre do ta gjeni
të përfshira në brendësi të kësaj monografie. Mbishkrimet paraqesin të gjithë materialin
epigrafik të kishave monument kulture të vendit tonë. Ato datojnë që nga shek. IX deri
në shek. XIX. Në librin Mbishkrime të kishave në Shqipëri Theofan Popa ka përdorur edhe
mbishkrimet që janë botuar nga autorë të tjerë në kohë të ndryshme, ndër të cilët mund të
përmendim këta: Jan Papa, Johan Hahn, Theodor Ippen, Stojan Navakoviç, Panajot Pulica
etj. Për përkthimin e mbishkrimeve me përmbajtje liturgjike ka përdorur përkthimet e
librave liturgjikë të Nolit, ndërsa për përkthimin e mbishkrimeve me përmbajtje biblike
ka përdorur përkthimin e Kristoforidhit. Disa nga mbishkrimet kishtare shoqërohen
me fotografi ose klishe të transliterimit, me transkiptimin e tyre, duke i shoqëruar me
komentet përkatëse. Mbishkrimet kishtare përmbajnë të dhëna të rëndësishme në lidhje
me ndërtimin, rindërtimin dhe pikturimin e kishave. Duke lexuar mbishkrimet kishtare
gjejmë emrat e ktitorëve, piktorëve, mjeshtrave të ndërtimit, gdhendësve të ikonostaseve si
edhe emra klerikësh e laikësh që kanë financuar për ndërtimin e kishave.
Në vitin 1961, Theofan Popa, botoi librin Piktorët mesjetarë shqiptarë, në të cilin
përmblidhen piktorët ikonografë si David Selenica, Kostandin Shpataraku, piktorët
korçarë Kostandin dhe Athanas Zografi, piktorët grabovarë të familjes Çetiri, si edhe
mjaft piktorë ikonografë që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre jashtë vendit. Theofan Popa
nuk ishte dakort për prishjen e shumë kishave që mbanin statusin Monument Kulture.
Ai gjithmonë theksonte rëndësinë e tyre për trashëgiminë tonë kulturore9. Së bashku me
kolegët Gani Strazimirin, Aleksandër Meksin dhe Pirro Thomon arritën të shpëtojnë rreth
120 kisha dhe manastire, duke iu dhënë statusin e monumentit të kulturës10.
Theofan Popa ka një veprimtari të gjerë kërkimore e shkencore për evidentimin
e vlerave historike të monumenteve të kulturës së popullit shqiptar. Pas ndalimit të lirisë
fetare më 1967, Theofani pati privilegjin që të siguronte një leje nga Universiteti i Tiranës
për t’u marrë me kishat mesjetare të Shqipërisë11.
8

Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα, 2000,
σελ. 85-87.
9
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 59.
10
Andi Rëmbeci, Botime të mbishkrimeve kishtare në Shqipëri, Kërkim, Tiranë, 2010, faqe 136.
11
Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα,
2000, σελ. 97.
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Në harkun kohor ndërmjet viteve 1967-1975 Theofani u mor me grumbullimin
e ikonave dhe të objekteve kishtare, duke i shpëtuar ato nga shkatërrimi. Me interesimin
e tij u grumbulluan me qindra ikona, libra liturgjikë, veshje priftërore etj. Duke bredhur
fshat më fshat dhe kishë më kishë, në shoqërinë e shoferit Ilia Nemçe, Theofan Popa
arriti të mbledhë qindra ikona dhe objekte liturgjike kishtare.
Duke shqyrtuar Dosjen Nr. 3328, në raportin e datës 01.12.1971, agjenti
njoftonte se qe takuar me Theofan Popën në laboratorin fotografik dhe kanë konsumuar
një bisedë private: -Theofani më tha me zë të ulët se duhet ta ndihmonte për diçka shumë të
rëndësishme për të. Theofani i shpjegoi se ai si studiues i vjetër me eksperiencë dhe zotësi, që
kishte bërë kaq studime dhe nuk kishte pasur vlerësimin e duhur se lavdërimet i marrin të tjerët,
ata që flasin nëpër konferenca, ata që kanë kondita, që ai nuk i ka, prandaj ka menduar të bëjë
një lojë për ta marrë kalanë nga brenda. Theofani kërkoi ta ndihmoj për të bërë fshehurazi, pa
aprovim nga instituti një album mbi ikonat fetare që kanë vlera kombëtare. Këtë album pastaj
ai do ja dërgonte shoqes Nexhmije, e cila sigurisht do ja tregonte shokut Enver dhe vetëm në
këtë mënyrë shpreson të marrë aprovimin për botimin e albumit jashtë shtetit. Theofani ishte i
bindur se vetëm në këtë mënyrë do të mund të vlerësohet puna e tij shumëvjeçare...12.
Në vitin 1974 Theofan Popa botoi librin Ikona dhe miniatura mesjetare në
Shqipëri, në dy gjuhë shqip dhe frëngjisht. Teksti dhe materialet e librit janë përgatitur
nga Theofan Popa, ndërsa fotografitë janë realizuar nga Pleurat Sulo. Me anë të këtij
botimi Theofan Popa u bë i njohur në botë. Nuk vonoi shumë dhe në vitin 1975 atë e
ftuan në një konferencë ndërkombëtare në Bullgari, ku mbajti kumtesën: Divergjencat
dhe konvergjencat e artit mesjetar në Ballkan.
Në raportin e datës 25.09.1975 agjenti njoftonte eprorët rreth takimit që
ka pasur me Theofan Popën në zyrën e tij. Ndër të tjera ai informon: -Theofani kaloi
në vlerësimin që i kishin bërë punës së tij, si studiues-shkencëtar, që ka zbuluar e mbledhur
dokumente me vlerë botërore, që i kanë vlerësuar specialistët e huaj, kurse këtu nuk i vlerëson
njeri dhe puna e tij nuk vlerësohet. Theofani shprehu bindjen se po të dilte jashtë shtetit ose
të botoheshin veprat e tij jashtë shtetit si p.sh në Jugosllavi, Greqi, Turqi etj., ku i vlerësojnë
shumë më tepër këto studime ai do të ishte bërë i famshëm....13.

Persekutimi i teologut Theofan Popa
Në vitin 1954 Theofani u martua me zonjën Eli Mano nga Korça14. Një fazë
e rëndësishme për veprën e Theofanit janë vitet 1974-1980 kur ai merrej me ruajtjen
e kishave dhe të manastireve që gëzonin statusin monument kulture. Në këtë kohë ai
punoi pranë Institutit të Monumenteve të Kulturës. Falë kulturës së lartë teologjike
Theofan Popa ka bërë mjaft studime rreth artit mesjetar shqiptar, të cilat i ka botuar
kryesisht në Buletinin e Shkencave Historike, që botonte Universiteti i Tiranës në atë
kohë. Nga kolegët është vlerësuar si njeriu më i aftë përsa i përket artit kishtar15. Kolegët
kishin cmirë nga puna e tij kërkimore e shkencore. Theofanin e akuzonin se shfrytëzonte
detyrën shkencore për të bërë propagandë fetare. Në një mbledhje atë e pyetën: “A beson
në Zot, apo jo?” Theofani iu përgjigj: “T’ju them se nuk besoj do t’ju gënjej dhe gënjeshtra
nuk është në karakterin tim”16.
Në dosjen e tij ka shumë akuza të pabaza, si për shembull shfrytëzimi i punës
shkencore për të bërë propagandë fetare në fshatrat ku shkonte. Në një shkresë që mban
datën 27.02.1978 drejtuar Komitetit të Partisë së Rrethit dhe personalisht shokut Xhelil
Gjoni, me temë: “Mbi demaskimin e Theofan Popës” ndër të tjera shkruhej: -Theofan
12

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 66.
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 70.
14
Eli ishte e bija e Nikollës, e datëlindjes 1930. Ata patën dy fëmijë, Dhimitraqi, i datëlindjes 1956 dhe Ana, e datëlindjes
1958; Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 107.
15
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 109.
16
Pirro Thomo, Konseguent deri në fund në bindjet e tij, Ngjallja, prill 2002, faqe 3.
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Popa, i biri i Dhimitrit dhe Vanthis, lindur në Elbasan, më 1914 nga familje zanatçinjsh, i
paorganizuar, i padënuar, i martuar me fëmijë, me arsim të lartë, aktualisht pensionist dhe me
banim në lagjen nr. 8, rruga Sami Frashëri, pallati 13, shk. 1, ap. 3. Në ngarkim të Theofanit
disponojmë materiale të vërtetuara se zhvillon veprimtari armiqësore në formën e agjitacionit
dhe propagandë kundër partisë dhe pushtetit popullor, si dhe në kohë e vende të ndryshme ka
propaganduar pikëpamje fetare. Gjatë ndjekjes që i bëmë Theofanit rezultoi se edhe i biri i tij
Dhimitri, vjeç 22, student në vitin e dytë të Institutit bujqësor, zhvillon veprimtari armiqësore
kundër partisë dhe pushtetit.
Duke parë se veprimtaria e tyre armiqësore u dokumentua me prova ligjore, vendosëm
që Dhimitrin për efekt të rrezikshmërisë shoqërore ta arrestojmë, ndërsa të atin, Theofanin si
moshë e kaluar ta demaskojmë. Kështu më datën 28.01.1978 pasi u arrestua Dhimitri, me
porosi të Komitetit të Partisë së Rrethit, bisedues me Komitetin e partisë të Rajonit Nr. 2 dhe
më datën 29.01.1978 kryesia e frontit e bllokut nr. 3, të lagjes nr. 8 organizoi demaskimin e tij.
Në këtë mbledhje ishin ftuar shokë nga Instituti i Histori Gjuhësisë, Instituti i Monumenteve
të Kulturës si dhe disa studentë nga Instituti Bujqësor. Në mbledhje u lexua raporti që bënte
fjalë për luftën e klasave, duke e konkretizuar me materialet në ngarkim të Theofanit, i cili nuk
pranoi se kishte zhvilluar veprimtari armiqësore...17.
Organizata e frontit vendosi përjashtimin e Theofan Popës nga fronti.
Gjithashtu të internohet nga Tirana dhe të gjykohet nga organet e drejtësisë. Të hiqet
nga lagja nr. 8, pasi ndodhet në afërsi të bllokut dhe të vendoset në një lagje tjetër.
Mënjëherë pas demaskimit publik, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë ngriti
një komision të posaçëm për të shqyrtuar aktivitetin shkencor të Theofanit. Komisioni
doli me raportin përkatës me temë: “Rreth veprimtarisë që ka kryer Theofan Popa për
përvetësimin e materialeve arkivore shkencore dhe kishtare”. Raporti është nënshkruar
nga emra të njohur në fushën e historisë së asaj kohe, por për arsye etike nuk po i bëj
publike. Ndër të tjera në raportin e datës 12 prill 1978 thuhej. -Theofan Popa ka dëmtuar me
qëllim arkivin shkencor të sektorit të arteve dhe veçanërisht artin kishtar shqiptar. Megjithëse i
është bërë thirrje disa herë për të dorëzuar në sektor materialet arkivore shkencore: ikona, kryqe,
daktilografime, përkthime, skeda, kartela, procesverbale, etj., por ai ka refuzuar. Në shtëpinë
dhe bibliotekën e tij janë gjetur të vjedhura dhe të përvetësuara nga bibliotekat, nga kishat
dhe institucionet fetare dhe shkencore mbi 200 libra, vepra dhe enciklopedi të ndryshme. Këto
janë të ndaluara si reaksionare për të mos qarkulluar në asnjë vend. Në literaturën e gjetur të
vjedhur nga vetë ai janë gjetur edhe materiale me përmbajtje reaksionare, me rrezikshmëri
antisocialiste shoqërore dhe shkencore. Nuk ka dorëzuar me qëllime të caktuara materialet dhe
dokumentat arkivore për të dëmtuar punën. Në kisha dhe institucione fetare ka marrë materiale
me vlera në kundërshtim me urdhërin dhe rregullin dhe detyrat që i ishin dhënë për ti marrë
ato me dëftesa dhe procesverbale të rregullta. Ka refuzuar për të inventarizuar dhe dorëzuar
në rregull materialet e marra nga kisha dhe institucione fetare. Nuk i ka dorëzuar sektorit,
drejtorisë dhe llogarisë së Institutit të Historisë regjistrat, inventarët, dëftesat, procesverbalet
dhe të tjera, që përmbanin gjendjen e materialeve të marra nga kishat. Ka edukuar fëmijët e
tij në kundërshtim me vijën, politikën dhe ideologjinë e Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të
pushtetit popullor. Nuk ka treguar drejt të dhënat biografike të jetës së tij, si rasti që ka qenë në
Angli dhe të tjera. Ka mbajtur në shtëpinë dhe bibliotekën e tij literaturë, libra dhe enciklopedi
reaksionare revizioniste të ndaluara e antisocialiste. Ka propaganduar ide dhe mësime fetare,
të cilat janë të ndaluara me ligj në pushtetin tonë popullor. Për të gjitha këto dhe për ato që u
ngritën në bllokun ku ai banon dhe në kolektivin e Institutit të Historisë del që veprimtaria e
Theofan Popës është veprimtari armiqësore18.
Në një raport të datës 10.07.1978 ndër të tjera përshkruhej gjendja shpirtërore
e gruas së Theofanit, Elit, e cila pas atyre që i ndodhën qe dobësuar shumë: -Kur ai
(agjenti) e pyeti pse je dobësuar kaq shumë ajo i tha se si të mos dobësohem pas kaq fatkeqësive që
17

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 123; 124; 125.
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 130;131.
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na ranë mbi kokë. Dhimitraqi u arrestua dhe u dënua nga gjyqi me shtatë vjet burg, mua dhe vajzën
na hoqën nga puna ku ishim dhe na caktuan punëtore krahu, Theofanin e demaskuan në mbledhjen
e bllokut si propagandist fetar dhe i morën triskën e frontit dhe bibliotekën, bile blloku kishte kërkuar
që ta hiqnin fare nga Tirana e ti thua përse u dobësove, bile jam shumë e fortë. Po Theofani si është
e pyeti ai? Theofani mbahet më mirë se unë se ai mbështetet tek Zoti, e më jep kurajo dhe mua,
megjithëse më kritikon vazhdimisht se për rrugën e keqe që kishte marrë Dhimitraqi fajtore jam unë
për arsye se i plotësoja të gjitha tekat dhe nuk e kontrolloja djalin, gjë që më bën të vuaj më shumë...19.
Në raportin e datës 10.09.1980 agjenti ishte takuar me Theofanin, i cili i kishte
folur për padrejtësitë që i janë bërë duke i arrestuar djalin. Ndër të tjera ai rrëfen: -Arrestimin
e djalit, Theofani e quajti mashtrim me anë dëshmitarësh të rremë. Por kjo do ta kalisi djalin dhe
do ta pregatisi për jetën, ashtu siç ka kërkuar Theofani me bindje të krishtera dhe forcën e Zotit, i cili
shfaqet dhe ndërhyn në çdo çast të jetës së përditshme dhe krijon mrekullitë e tij, që shumë nga ne nuk
i kuptojmë dhe nuk i shohim....20.
Theofan Popa dhe kriptokristianët
Theofan Popa frekuentonte mbledhjet e të krishterëve të fshehtë. Ai ka pasur
shok të ngushtë episkopin Irine Banushi, teologun Dhimitër Beduli si edhe berberin Koço
Fështi, nga Peshtani i Tepelenës21. Megjithë përndjekjet e propagandën ateiste, besimi te Zoti
mbeti gjallë në shpirtin e popullit. Kjo dukej me sakrificën e martirëve të shumtë klerikë e
laikë, të cilët u burgosën, u pushkatuan, u përndoqën por nuk e mohuan Perëndinë. Kisha
e nëndheshme funksiononte, në kushtet e një përndjekjeje nga shteti ateist. Madje, kishte
prej tyre që pa marrë parasysh rreziqet e panumërta, vazhduan ta mbanin të ndezur flakën e
besimit me veprime konkrete, siç ishin atë Kozmai, i cili me Ungjillin e fshehur në një trastë
të vjetër shkonte nga qyteti në qytet për të pagëzuar në fshehtësi dhe për të kryer shërbesat
e shenjta22.
Motrat Cico nga Korça, të cilat e kishin kthyer shtëpinë e tyre në një kishë të vogël,
luteshin vazhdimisht. Theofan Popa, Koço Fështi, Vangjel Plepi dhe Petro Zheji vazhduan të
ndiqnin në fshehtësi shërbesat fetare dhe të pagëzonin fëmijët e tyre tek atë Kozmai. Një nga
të pagëzuarit në fshehtësi është edhe Joan Pelushi, i cili sot mban titullin Mitropolit i Korçës.
Papa Kozmai shkonte edhe nëpër qytete të tjerë të Shqipërisë për të vizituar të krishterët e
fshehtë. Në Durrës vizitonte Vasil Papastavrin, Vangjel Plepin etj, në Fier shkonte në shtëpinë
e Petro Demajt, ndërsa në Elbasan tek Leonora Xhuveli. Në Korçë shkonte te motrat Cico,
Pavlina Prifti, Grigor Mulla, Janaq Janku, Goli Remcka, Vito Buçka etj. Në Himarë shkonte
në shtëpinë e Petro Xhuvelit. Në Tiranë shkonte te Theofan Popa, Koço Fështi, Dhimitër
Beduli, Spiro Findiku, Kristina Papajani, Theofan Popa, Petro Zheji, Joan Pelushi etj23.
Gjithashtu në shtëpinë e atë Marko Papajanit, në Tiranë mblidheshin për të
celebruar shërbesat fetare të krishterët e fshehtë Vlash Semini, Dhimitër Beduli, Theofan
Popa, Petro Zheji, dhjakon Spiro Findiku, Koço Fështi, Eleni Papajani, Elpiza Xhimitiku
etj24.
19

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 132.
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 134.
21
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Dosje formulare, Nr. 3328, faqe 109.
22
Athina Angjellopulu mbajti të ndezur kandilin e kishës së Shën Todrit në qytetin e Vlorës. Muri i shtëpisë
së saj përkonte me ajodhimën e kishës, e cila ishte kthyer në repart të Mbrojtjes nga Zjarri. Në shtëpinë e saj
grumbulloheshin të krishterët e fshehtë Petro Xhuveli, Mihal Papa, Miti Rrapi, Toli Bubuni, Gori Dumani, Koço
Fështi, Sotiraq Andoni, Koço Duni, Klearko Sava, Leni Beli, Harikli Beduli, Evgjeni Ballabani, Joan Pelushi,
Dhimitër Musho etj, ku luteshin dhe prisnin papa Kozmanë që t’i kungonte me trupin dhe gjakun e Krishtit. Ky
i fundit celebronte Liturgjinë Hyjnore gjatë natës në shtëpinë e tij në Bestrovë dhe herët në mëngjes nisej për në
shtëpinë e Athinasë, ku e prisnin të krishterët e fshehtë. Në shtëpinë e Dr. Llukës grumbulloheshin për t’u
kunguar Kristina Dumi, Rina Sheshi, Qirio Bezhani, Koço Qirinxhi, Spiro Duni, Eftali Sota, Jako Qirjako, Zaharulla
Marko etj; Atë Spiro Bulika, Xha Petroja nga Qeparoi, Ngjallja, korrik 2002, faqe 9-10.
23
Atë Spiro Bulika, Bariu i mirë (Episkop Kozmai), botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 2005, faqe 25.
24
Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 7
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Përfundime
Veprimtaria shkencore e Theofan Popës është mjaft e pasur dhe e larmishme.
Ai ka botuar disa libra si dhe dhjetëra artikuj shkencorë. Me gjithë aktivitet kërkimor
e shkencor në lidhje me mbishkrimet kishtare, Theofani ka krijuar një reputacion të
mirë në rrethet e intelektualëve. Prof. Dr. Aleksandër Meksi, në parathënien e librit,
Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, botuar nga Akademia e Shkencave dhe
Instituti i Historisë në vitin 2006, ndër të tjera thekson: -Monografia, falë formimit të
autorit, ka vlera të veçanta e të padyshimta, që kanë të bëjnë me studimin, dokumentimin
dhe interpretimin ikonografik të ansamblit piktoresk të skenave të veçanta dhe të portreteve.
Analiza shkencore gjatë paraqitjes së këtyre veprave është e pasur dhe e thellë. Ajo konsiston: në
veçimin e specifikave dhe rrugës së zhvillimit të pikturës, në analizën epigrafike të shkrimeve që
shoqërojnë skenat apo portretet, duke evidentuar njëherazi dhe specifikën e ikonografisë vendase
si dhe lidhjen e pozicionin e saj në kuadrin e artit bizantin, përherë të kanonizuar qartë. Ndër
studiuesit shqiptarë, askush sot për sot, nuk mund ta bënte këtë punë më mirë se Theofan Popa25.
Në vitet e fundit të jetës së tij, Theofan Popa ka punuar me kohë të pjesshme në
Arkivin e Shtetit. Koha e punës ishte tre orë në ditë, por Theofani nga entuziazmi që e
karakterizonte punonte edhe tre orë të tjera pa pagesë26. Gjatë viteve që punoi në Arkivin
e Shtetit (1983-1985) Theofan Popa hartoi një dorëshkrim me rreth 140 faqe: Katalog i
kodikëve që ruhen në AQSH.
Theofan Popa ndërroi jetë më 30 dhjetor 1985 në Tiranë, duke na lënë imazhin
e njeriut, që gjithë jetën e tij ia kushtoi ruajtjes së vlerave të trashëgimisë sonë kulturore.

25

Parathënie e librit shkruar nga Aleksandër Meksi, Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri, Akademia e
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë 2006, faqe 8.
Βασιλειου Κασκανταμη, Θεοφανης Ποπα, ενας συγρονος ιεραποστολος, Εκδοσεις η Ελαφος, Αθηνα, 2000,
σελ. 178.
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