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ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЈА ИЗГЛАСА
РЕЗОЛУЦИЈАТА ПОДНЕСЕНА ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА
ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
Федералната унија на европските националности (ФУЕН) на 64-от Конгрес што се одржа во словачкиот главен град Братислава, едногласно ја
усвои Резолуцијата, предложена од македонското друштво „Илинден“од
Тирана, со која се бара културна и образовна автономија за македонското малцинство во Албанија. Според претседателот на друштвото Никола
Ѓурѓај , за Резолуцијата гласале сите 150 делегати, претставници на 103
организации од 35 земји во Европа. Целта на Резолуцијата усвоена во име
на Македонско друштво “Илинден”-Тирана и македонското национално
малцинство во Република Албанија е да се побара културна и образовна
автономија за жителите на регионите Голо Брдо, Мала Преспа и Гора со цел да се зачува македонската
култура во овие региони населена со чисто македонско население. Резолуцијата гласи:
ФУЕН ја повикува Република Албанија:
1. Да се отвори Оддел за македонски јазик на Државниот универзитет во Тирана и отворање на
Оддел за македонски јазик на Државниот универзитет “Фан Стилиан Ноли” од Корча.
2. Да се обезбеди пропорционална застапеност на македонското национално малцинство во структурите на државната управа, органите на локалната самоуправа и локалната администрација каде што
имаа значителен број жители на македонското национално малцинство.
3. Да се обезбеди застапеност на членови од македонското национално малцинство во управниот
одбор на Државната радиотелевизија.
Резолуција, ФУЕН ќе ја достави до Владата на Република Албанија, шефот на државата, Парламентот и меѓународните институци.
Напомнуваме дека Македонско друштво „Илинден”-Тирана е рамноправен член на ФУЕН од средината
на мај 2015 година и стана прво друштво на Македонци надвор од матичната држава, во Европа, кое е
рамноправен член на оваа значајна европска институција, со право на глас.

ПРВО ИСТОРИСКО ОБРАЌАЊЕ НА ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ ВО АЛБАНСКИОТ
ПАРЛАМЕНТ
Почитуван претседател на Собранието,
Почитувани пратеници,
Имам историска должност да Ви пренесам поздрави од Македонците, кои
се лојални државјани на Република Албанија, бидејќи таа е и нивна матична држава. Во Албанија сме родени, во Албанија живееме, во Албанија
работиме, како албански државјани заедно ќе се грижиме и ќе ја браниме Република Албанија како наша заедничка татковина и нејзините интеграции во Европската Унија, потпирајќи се на стратешкото партнерство
со Соединетите Американски Држави. Имаме прекрасна држава на која
треба сите да ѝ се радуваме, Господ и природата сè ни дале! Јас сум генерален секретар на единствената
Македонска партија во Република Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, која покрај
другите политички партии, се грижи за сите, меѓу нив и за унапредување на положбата и правата на
Македонската заедница во нашето мултикултурно, мултијазично и мултиконфесионално општество. Македонците од Албанија, им се придружија на албанските партизани во Втората светска војна и помогнаа
во ослободувањето на Албанија од фашизмот и станаа важен дел од оваа земја. Затоа и ние Македонците,
заедно со Албанците, Грците, Власите, Ромите, Еѓиптјаните, Србите, Црногорците, Бошњаците, се чуствуваме рамноправни со рамноправните пред Уставот и законите. И досега многу Македонци ги имало
и ги има во институциите на системот. Јас сум горд, затоа што сум пратеник во Собранието на Република
Албанија, за првпат во нејзината историја, од регистрирана Македонска партија. Според договорот за коалиција од 2017 година меѓу Македонска алијанса за европска интеграција и Социјалистичкото движење
за интеграција, бев петти на листата на Социјалистичкото движење за интеграција, во Округот Корча.
Изразувам благодарност до Собранието на Република Албанија кое во 2013 година ја вратија македон2
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ската топонимија на општина Пустец и нејзините девет села. Општина Пустец е интересна туристичка
дестинација, која е запоставена последните 28 години, и сметам дека Владата треба да вложи во развојот
на туризмот, патната инфраструктура, водоводот и канализацијата, како и треба да помогне во меѓуграничната соработка и развојот на евро-регионот и национален парк “Преспа“ меѓу Албанија, Грција и Македонија. Се разбира, Македонската заедница во Република Албанија не се само Македонците во општина
Пустец и селото Врбник во областа на Девол. Македонците во Албанија живеат во педесетина села долж
албанско-македонската граница, во областите Мала Преспа во Округот на Корча, Голо Брдо во Округот на
Дебар и Гора во Округот на Кукс, како и во градовите Тирана, Елбасан, Драч, Корча, Билишта, Подградец,
Кукс, и други места. Почитувани пратеници, Македонците во Република Албанија и Албанците во Република Македонија се мостови на соработка и братство во македонско-албанските односи, врз основниот
принцип на меѓународното право на еднаква сувереност. Ќе вложам сè од себе, заедно со сите Вас, до
крајот на мандатот да ги остварам надлежностите на пратеник во ова Собрание и да ги понесам одговорностите од предизвиците пред кои се исправени општеството, народот и државата, сите ние заедно. Ви
благодарам на вниманието.

ПАЛИ КОЛЕФСКИ НОВ ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ
Нов градоначалник на општина Пустец, областa Мала Преспа е Пали
Андон Колефски од Социјалистичката партија. Тој на последните локални избори одржани на 30 јуни 2019 год. освои 1.505 или 66,84 отсто
од гласовите додека неговиот против кандидат Едмонд Вангел Темелко, од Македонска алијанса за европска интеграција – МАЕИ 859 гласови или 33,16 отсто. Темелко во три мандати беше градоначалник на
Пустец.Тресет и девет годишниот Колефски родум е од Пустец, живее
во Корча, оженет е и татко на две деца. Тој е дипломиран економист и
е вработен во Царинската испостава во Корча. Соодносот на членовите
во новиот состав на Советот на општината произлегува од кандидатските листи на МАЕИ, која на овие избори настапи самостојно и само
во оваа општина и коалицијата „Алијанса за европска Албанија” предводена од Социјалистичката партија. Советот брои 13 членови.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА СО СВОЈ ШТАНД НА САЕМОТ
НА ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ВО СЛОВАЧКА
Во главниот град на Словачката Република, Братислава од 12
до 17 јуни 2019 год. се одржа 64. Конгрес по повод 70. години од основањето на Федералната унија на европските националности, ФУЕН, на кој учествува и македонското друштво
“Илинден“-Тирана. Пред официјалниот почеток на Конгресот
отворен беше саем на кој претставниците на малцинствата
од Европа, на свои штандови претствија дел од традиционлани производи, како и пропаганден материјал. Македонско
друштво “Илинден“-Тирана за втор пат има свој штанд, побуди
голем интерес. Македонско друштво “Илинден“-Тирана имаше пропаганден материјал на кој се претставени македонскиите носии, убавините на областите каде што живеат Македонците, како и примероци од единствениот весник на македонски јазик “Илинден“, – вели Никола Ѓурѓај,
претседател на Македонско друштво “Илинден“-Тирана и учесник на Конгресот, во изјава за Македонски
весник “Илинден”. Покрај другото на Конгресот се очекува да биде усвоена Резолуција за правата на Македонците во Албанија, предложена од македонско друштво “Илинден“-Тирана кое е единствено друштво
што ги претставува Македонците на овој собир. Конгресот го организира Партија на унгарската заедница
во Словачка и Карпато-германски здружение во Словачка, организаци, членки на ФУЕН, ќе трае до 16
јуни а учествуваат 103 организации членки од 35 земји во Европа. Македонско друштво „Илинден” рамноправен член на ФУЕН е од средината на мај 2015 година.
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА УЧЕСТУВАШЕ НА РАБОТЕН
СОСТАНОК НА ГРУПАТА НА СЛОВЕНСКИТЕ МАЛЦИСТВА ОД EВРОПА
Македонско друштво “Илинден”-Тирана како рамноправна членка
на Унијата на европските националности (ФУЕН) и како дел на групата на словенските малцинствата од Европа учестуваше на работен
состанок на групата на словенските малциства. Покрај другите, во
работа на групата учестуваше и Никола Ѓурѓај претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, претседателот на Македонско
друштво “Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај информира за состојбата
на Македонците во Република Албанија. Претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај за време на работниот
состанок оствари средбa со Бернхард Зиец, претседател на работната
група, и со Матиц Гермовшек - кординатор. Во групата на словенските малциства од Eвропа се 28 организаци, рамноправни членки на ФУЕН.Конгресот го организира Партија на унгарската заедница во
Словачка и Карпато-германски здружение во Словачка, организаци, членки на ФУЕН, ќе трае до 16 јуни
а учествуваат 103 организации членки од 35 земји во Европа. Македонско друштво „Илинден”-Тирна е
рамноправен член на ФУЕН од мај 2015 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЗА ВРЕМЕ
НА КОНГРЕСОТ ОСВАРИ СРЕДБИ СО ПРЕСТАВНИЦИ НА ФУЕН
Од 12-17 јуни 2019 година се одржа 64-от Конгрес на Федералната Унија на Европските Националности
(ФУЕН) во во хотелот Парк Ин Радисон во Братислава, Словачка Република. На Конгресот присуствува
претставници на 103 организации членки од 35 земји. Покрај другите, во неговата работа учестуваше и
претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај. Она што беше исклучително позитивно за Македонците во Албанија беше фактот дека резолуцијата поднесена од Македонско
друштво “Илинден“-Тирана се изгласана унинанимно од сите делегати на генералното собрание на Федералната унија на европските националности (ФУЕН) ќе се достави до сите релевантни институци во
Република Албанија и сите релевантни меѓународните институци. Претседателот на Македонско друштво
“Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај за време на конгресот освари средби со Винцзе Лорант, претседател
на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН), Халит Хабип Оглу, претседател на Федерацијата на Турците од Западна Тракија во Европа и потпреседател на Федералната Унија на Европските
Националности, Владимир Хам, преставник на германското малциство во Хрватска и потпреседател на
Федералната Унија на Европските Националности, Олга Мартенс преставник на Германската заедница во
Руска Федерација. Исто така, имаше средба исо Бернхард Зиец потпреседател на Федералната Унија на
Европските Националности (ФУЕН), поранешен генерален секретар на Домовина, Федерација на Лужичките Сорби во Германија, Тања Новотин Галубич, заменик-градоначалник во Бјеловарска – Билогорска
Жупанија од редовите на чешкото малциство во Хрватска, и Антонио Самартино, претседател на фондацијата “Агостиниа Пицоли” преставник на Хрватската заедница во Италија.

Халит Хабип Оглу, претседател
на Федерацијата на Турците од
Западна Тракија во Европа и
потпреседател на Федералната
Унија на Европските Националности
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Тања Новотин Галубич, заменик-градоначалник во Бјеловарска – Билогорска Жупанија
од редовите на чешкото малциство во Хрватска

Владимир Хам, преставник
на германското малциство
во Хрватска и потпреседател
на Федералната Унија на Европските Националности

Антонио Самартино, претседател на фондацијата “Агостиниа
Пицоли” преставник на Хрватската заедница во Италија
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ВО ТИРАНА ОДРЖАН ПРВИОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО
АЛБАНИЈА
Во организација на Македонското друштво „Илинден“-Тирана, а со поддршка на Министерството за култура на Албанија, во Куклениот театар во Тирана, на 9. 06. 2019 год. се одржа првиот „Фолклорен фестивал на македонското малцинство во Албанија“. Честа да го отвори фестивалот му припадна на Театарот
„Скрб и утеха” од Скопје, а многубројната публика со посебно внимание ги проследи и настапите на КУД
„Илинден“ од Струга, како и фолклорните групи „Браќа Мемишовци“ од Орешек област Гора, фолклорна
група од Требиште, област Голо Брдо, како и фолклорна група од Пустец, Мала Преспа, сите со македонски песни и ора од споменатите области. Македонскиот фолклор бил создаван и траел со векови. Тој
ни овозможува да разбереме кои сме ние. Познавањето на фолклорот значи познавање на сите духовни
и материјални богатства на народот. Живот на еден народ е претставен преку традиционалните носии,
обичаите, ритуалите, приказните. Но, несомнено најмоќните, најизразените и најприродните алатки кои
човекот никогаш не ги напуштил без оглед на времето, местото и возраста се народните песни и ора.
Сценската изведба на народната музика создава нови културни перспективи. Токму со овој фестивал, се
отвора можност за презентација на изворни и автентични содржини, - рече Никола Ѓурѓај, претседател
на Македонското друштво „Илинден“-Тирана.Тој посочи дека фестивалот не само што се одржа за првпат,туку за првпат една ваква манифестација е подржана од страна на албанското министерство за култура до кое упати голема благодарост за подршка, со убедување дека подршката ќе продолжи и фестивалот
ќе стане традиционален. Овој значаен културен настан за Македонците во Албанија го поздрави Еранда
Бедали, преставник на албанското министерството за култура, која ја нагласи определбата на Владата на
премиерот Еди Рама за подршка на активностите на припадниците на етничките заедници во негувањето и заштитата на нивниот национален идентитет,култура и традиција. Со посебно внимане настанот го
проследија и Атина Ничоска, советник во амбасадата на Република Македонија во Република Албанија и
Арманда Хиса, директорка на Националниот центар за фолклор на Албанија.

Фолклорна група од Требиште, област
Голо Брдо

Фолклорна групи „Браќа Мемишовци“
од Орешек област Гора

КУД „Илинден“ од Струга

ЦЕНТАРОТ ЗА ИНФОРМАТИВНА ПОДДРШКА – НОВ КОНТАКТ –
МАКЕДОНИЈА ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МАКЕДОНСКО
ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА
Центарот за информативна поддршка, Нов Контакт – Македонија, од
Скопје, преставуван од претседателот д-р Златко Николоски и Македонско друштво “Илинден“-Тирана, преставувано од Претседател
г-дин Никола Ѓурѓај од Тирана, потпишаа Меморандум за соработка
со цел заедничка промоција на македонските национални, традиционални и историски вредности (македонска култура, македонски јазик,
традиции, фолклор) на национално и меѓународно ниво. Двете Здруженија покажаа интерес да изградат партнерство во спроведување на
конкретни проектни активности со намера да ги остварат заедничките
цели преку реализирање на взаемни проекти како и со цел да спроведуваат истражување, креирање, развој и промоција на социо-културни и економски политики со посебен
акцент на унапредувањето на образовниот, економскиот, културниот и општествениот статус на сите категории на граѓани (децата, младите и возрасните), Размена на деца и младинци како учесници во разни
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манифестации како и промовирање и поддршка на научни, културно-уметнички, спортски и хуманитарни
активности и манифестации, информирање на македонските граѓани во дијаспората / иселеништвото, и
македонскo малциство во соседните земји. Со цел на зајакната соработка помеѓу двете здруженија Центарот за информативна поддршка – Нов Контакт – Македонија, на Македонско друштво “Илинден“-Тирана,
донираше училишни помагала наменети за учениците во областа Голо Брдо во Албанија, и тоа: (македонска литература и граматика, лектири од македонски автори, букварки, боенки за помладите, прирачници
за правилен македонски говор, македонски приказни, речници за македонски јазик, училишни ранци,
пластични моливи, фломастери, тетратки, географски карти, блокови за цртање, читанки по македонски
јазик и други училишни помагала).Донацијата се реализираше со активност на Центарот за информативна поддршка – Нов Контакт – Македонија, Просветно дело АД. Скопје, преставувано од г-дин Павле
Петров, како и со поддршка на нашите соработници и донатори, г-дин Александар Пасков од Monthey –
Швајцарија, и г-ѓа Ана Ванчева од Сиднеј – Австралија, а во соработка со Македонското друштво ,,Илинден”-Тирана, преставувано од Претседател г-дин Никола Ѓурѓај.

ГОДИШЕН ПОМЕН ЗА СПАСЕ МАЗЕНКОВСКИ, ГОЛЕМ БОРЕЦ ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
Помина една година без Спасе Мазенковски, големиот македонски патриот, писател новинар и публицист од село Леска, Мала
Преспа и еден од најголемите борци за правата на Македонците
во Албанија. Спасе Мазенковски целиот свој живот го посвети
во афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен и
верски идентитет и за унапредување на положбата и правата на
Македонците во Република Албанија. Спасе Мазенковски влиот
свој живот живееше и твореше во селото Леска, општина Пустец,
областа Мала Преспа. Спасе Мазенковски роден е 1953 во село
Леска, Мала Преспа. Почина 2018 година, погребан е на селските гробишта во Леска. Беше основач и
претседател на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија “Друштво Преспа”,
основач и главен уредник на весникот “Преспа”, основач на единствената партија на Македонците во
Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција и учесник во сите активности на Македонците
во Албанија од 1990 година до неговата смрт. Спасе Мазенковски на македонски јазик има објавено неколку поетски збирки, книги, разкази и репортажи “Преспа моја”, “Разбојна китка”, “Торбулето на татко
ми”, “Преспанска убавица”, “Лабид и Преспана”, “Рѓосани бисери”, “Историја на Македонскиот народ
во Албанија”. На албански јазик ја има објавено книгата “Историја на Македонскиот народ”. Беше член
на Друштвото на писатели на Македонија и на Друштвото на писатели “Новиот свет” во Албанија. Македонците во Албанија не го забораваат неговиот огромен придонес во борбата за остварување на правата
на Македонците во Албанија и зачувување на македонскиот национален идентитет.
Вечна му слава и за навек името и делото на Спасе Мазенковски.

ХРИСТИЈАНСКИТЕ СВЕТИЛИШТА ВО С. ТУМИНЕЦ, ПРЕСПА СО ПОСЕБЕН
ОСВРТ НА МАНАСТИРОТ „СВЕТА МАРЕНА“1

Кога во 1924 г. меѓу Албанија и Грција доаѓа до спогодба за корекции на нивната граница, с. Туминец,
заедно со селата: Горна Горица, Долна Горица, Глобочани, Пустец, Зрновско, Леска, Шулин и Церје, ѝ
е отстапено на албанската држава (Тодороска 2014, 117). Денес, овие села ја сочинуват единствената
македонска општина во Р. Албанија, општината Пустец, населена со македонско православно население.
Според етнографските карактеристики, пак, се вбројуваат во етничкиот предел Долна Преспа, кој е поделен
на два суппредели – Голема Преспа и Мала Преспа. Споменатите села ѝ припаѓаат на територијата на
Мала Преспа, која го опфаќа западниот брег на Преспанското Езеро.
Во поглед на пределската припадност локалното население не се согласува во целост, бидејќи, според
нив, овие девет села се дел од Преспа, а во Мала Преспа припаѓаат селата, кои се наоѓаат во јужниот дел
од Преспа, околу Малото Преспанско Езеро во егејскиот дел на Македонија, денес – во Р Грција: „Татко
ми, Бог да го прости, рече така ко дојде новинарот...: ‘А бе кој беше тој што го кладе името Долна Преспа,
Мала Преспа. Мала Преспа е она онандека (покажува кон селата кои се денес во Р Грција – заб. на авт.).
Ние сме дел од Преспа, од ова тука Преспа’“.1
1

Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00001 Информатор Васил Митре, роден 1949 г., живее во с. Туминец. Снимила: Ели Луческа во с.

1

Трудот е публикуван во : Македонски фолклор год. XL бр. 73, Скопје, 2018, 121-128.
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Селото Туминец се наоѓа на брегот од полуостровот на Големото Преспанско Езеро, на Пречна Планина,
во близина на граничниот премин Горица – Стење, а од неговата северна страна се расположени селата
Коњско и Стење. Официјалното албанско име на селото до 1970 г. е Безмишт (Bezmisht), потоа е преименувано во Каламас (Kallamas), за во 2013 г. повторно да биде вратен автономниот топоним Туминец.2
Името на селото за прв пат се споменува во Слепченскиот кодик од 17 век (Пјанка 1970: 144). Според
народното предание, името Туминец е добиено поради тоа што „тука се минувало, на едната страна е езерото, а на другата планината“. Во однос на вториот назив Безмишт, кој се употребува само од албанското
население, Г. Дума го има запишано следново предание: „Некогаш некојси бег, во ова село развил големи
стада со ситен добиток и продавал голема количина месо, кое се нарекувало миш-беу или беу-миш, што
во превод значи беговско месо. И оттогаш останало името на селото Безмишт“ (Дума 2007: 107). М. Стојанова, пак, има запишано народно предание според кое селото Туминец е оформено од некое племе што
дошло од кај р. Волга во Русија. Преданието понатаму вели: „И сега се населе тука. Куќи си напраја, си
сторија нешто и сетне ко дојдоа за деца да имае, да са жене да са маже или нешто, немаа поп. Поп зедоа од
Јанкоец. И сега и попот са жена и тој. И са напрај фамилија... И та фамилијата са деле Поповци. Демек по
време“ (Стојанова 2015: 30, ф.57). Во селото има околу 600 (шестотини) жители и 200 (двесте) куќи, кои
се поделени во 4 (четири) маала, според фамилијарните презимиња и тоа: Вурмовци, Мишевци, Поповци
и Цариновци. Населението претежно се занимава: со земјоделство (најмногу одгледува пченка и жито), со
рибарство и со печалбарство во соседните држави Грција, Италија и Македонија.3
Еден километар на исток од селото се наоѓа месноста Старо Село, каде што се претпоставува
дека била првичната населба, а кога настанала дислокацијата на сегашното место не се памети. На оваа
месност постојат остатоци од рушевини на градби со камен, а за една поголема грамада се верува дека е
остаток од „старата црква“. Оваа грамада и денес се именува како црква и населението ја почитува како
свето место со палење на свеќи „за здравје“ (Дума 2007: 9–10).
Во средината на селото се наоѓа гробната црква Св. Димитрија, која најверојатно е подигната во
12 век, а фреските се датирани во 18 век и е прогласена за споменик на културата на Албанија во 1970 г.4
Патрониот празник на црквата, 8 ноември, се одбележува со свечена литургија, а верниците, најчесто жените, во црквата носат „пчејнца и кравајче“ да ги „испее“ свештеникот за здравје.
На крајот од селото, пред околу 150 години, е изградена црквата Св. Никола, во чија непосредна
близина се наоѓаат и некогашните гробишта од с. Коњско. Во врска со нејзината изградба С. Ристески
има запишано предание според кое црквата е изградена по видение на сон на некој човек во „Стамбол“.
Во сонот му било речено да оди во с. Конско, кај некој човек Коља, кој знаел дека на местото викано Лиса
има закопано казан со злато, и таму да го жртвуваат неговиот шарен вол. Откако го откопале златото, човекот за себе зел само дел од златниците, а со преостанатите златници, пак, Кољо ја изградил црквата во с.
Туминец и, според неговото име, ја посветил на „Св. Никола“. Понатаму во преданието се предава родословот на неговите потомци (Ристески 1993). Но, за жал, црквата била разрушена за време на комунизмот,
па денес е подигната целосно нова црква. Црковната слава се празнува на Зимен св. Никола, 19 декември.
Специјално за празникот, во секоја куќа се меси обреден леб т.н. колак, украсен одозгора на четири места
со „прескурник“. Колакот се носи утрото во црквата, каде што, по завршувањето на свечената богослужба
„попот му пее литургија“. Потоа колакот се крши со раце и дел се раздава на присутните, а преостанатото
се носи дома и се јаде „за здравје.“5
На западниот брег од Преспанското Езеро, на околу десетина километри од с. Коњско во правец
север – југ кон с. Туминец,се наоѓа пештерна црквичка посветена на св. Богородица, над која има комплекс на монашки ќелии на два ката, од крајот на 13 и почетокот на 14 век, од кој период е датиран и
византискиот фрескоживопис (Ангеличин- Жура 2004: 112–124), зоографисан од сликарот Алексиј, ученик на зографот Јован. Како ктитори на оваа пештерска црква се посочуваат игуменот јеромонах Пајсиј
и монахот Партениј (Милюков-Николаевич 1899: 63–65). Верниците ја посетуваат за време на големите
Богородични празници и палат свеќи „за здравје“.Во насока на истиот правец или, пак, јужно од селото,
на самиот брег од Преспанското Езеро, покрај местото наречено Писан Камен, се наоѓа манастирот со
дедикација на старохристијанската маченица св. Марена/Марина. Оваа маченица од малоазиската област
Писидија, која настрадала кон крајот на 3 или на почетокот на 4 век, има голем развиен култ во охридската
Туминец, 29.7.2015 г.
2
Pas Pustecit, edhe 7 fshatra të Korçës me emertime maqedonase. // Info Arkiv, http://www.arkivalajmeve.com/Pas-Pustecit-edhe-7fshatra-te-Korces-me-emertime-maqedonase.1047358646. Пристапено 2.11.2017 г.
3
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00000 Информатор: Васил Митре, роден 1949 г., живее во с. Туминец. Снимил: Ели Луческа во с.
Туминец, 29.7.2015 г.
4
Objekte Fetare Monument Kulture.//Komiteti Shtetëror për Kultet.http://kshk.gov.al/objekte-fetare-monument. Пристпаено на
2.11.2017. Во однос на датирањето на фреските според теренските истражувања од ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, А.
Василески е на мислење дека датираат од 15 до 17 век, но за подетаљно датирање се потребни дополнителни научни истражувања.
5
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00000 Информатор: Витара Митре, родена 1950 г. во с. Долна Горица, омажена и живее во с.
Туминец. Снимил: Ели Луческа во с. Туминец, 29.7.2015 г.

7

АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ 2019 година

VESNIK ILINDEN

диецеза, особено меѓу Москополе, Охрид, Корча и Преспа.
Според досегашните истражувања, првата ликовна претстава на светителката е зачувана во фрескоживописот во црквата „Св. Константин и Елена“, Охрид од 1477 г. (Суботић 1971: 54). Нејзиниот култ особено нараснува во 18 век, во времето на засилениот православен екуменизам меѓу Македонците, Власите,
православните Албанци и Грците, кои се наоѓале под црковна јурисдикција на Охрид. Тоа е и времето
на културната обнова на популарните светителски култови од охридско-москополскиот културен круг
во книжевноста и во уметноста. Така, покрај почитта на светите Климент и Наум и словенските учители – Седмочислениците, особено нараснуваат култовите кон: зетскиот владетел св. Јован Владимир,
елбанаскиот монах св. Никодим и старохристијанската маченичка св. Марена/Марина (Грозданов 2016:
229–231). Освен во стилско-ликовните претстави и црковната литература, обновата на култот на св. Марена оставила свои траги и во подигањето на православни светилишта со нејзина дедикација, меѓу кои, со
најголема прослава, се здобива манастирот во близина на влашкото село Л`нга, на планината Мокра, над
Подградец, Р Албанија, возобновен 1754 г., главно поради неговата чудотворност, која произлегла од чувањето на делови од нејзините мошти, кои денес се исчезнати, од една страна, и со чудотворната икона на
која е претставена светителката и која денес се чува во Музејот во Корча, од друга страна (Луческа 2017).
Друго силно духовно православно светилиште на св. Марена е манастирот во близина на с. Туминец, за кој, според досегашните сознанија, во научната литература не е посветен ниту еден труд. Податоци
поврзани со неговата историја дознаваме од В. К`нчов, кој, при своите патувања од 1888 до 1897 г. во
патеписот „Битолско, Преспа и Охридско“, забележал:
„...Од Коњско по крајот на брегот се оди за Завер. Планинските височини допираат до самиот
брег... На средина на патот на една мала полјанка е изграден манастирот ’Св. Марена’. Местноста е горска. Достап до манастирот има од кај водата и по суво од северната страна по стрмните пешачки патеки.
Црквичката е стара. Сликите, исто така, се стари. Тие сите имале словенски натписи, но злобната рака на грчкиот Охридски владика Мелетиј6 се потрудила да ги уништи тие споменици на минатото.
Тој владика, за време на борбата по црковното прашање, ја обиколил целата Преспа со еден ѕидар и еден
зограф.
Зографот ги уништил сите словенски натписи што ги сретнал по патот владиката. На некои места
натписите се издлабени со малтер и на нов малтер се напишани грчки зборови. Така е и во Св. Марена.
Јасно се гледа над ликовите, каде што е новиот малтер и каде што се новите натписи. Само над вратата
на црквата останал половината од уништениот натпис, тој тука е замачкан, но јасно се читаат зборовите
„свѧта марена“. Манастирот сега е под управа на грчкиот владика. Од целата Преспа само тука, неколку
села, го признаваат уште духовното владение на патријаршијата“ (К`нчов 2000: 46).
Речиси идентични податоци дознаваме и од рускиот историчар и публицист П. Н. Милјуков, кој,
при неговата научна археолошка експедиција низ Македонија, во 1898 г. запишал, како и В. К`нчов, дека
во оваа црква имало словенски натписи, уништени од охридскиот митрополит Мелетиј и дека над црковната врата се читаат само зборовите „свѧта марена.“ Исто така, запишал дека црквата била обновена во
1888 г. и дека во 1898 г. таму немало монаси (Милюков-Николаевич 1899: 63; Снегаров 1955: 434).
Во 1967 г. манастирот е пренамет во сушилница за тутун и бачило и сосема запустен, слично на
останатите верски објекти, како последица на донесувањето на Декретот од Енвер Хоџа со кој албанската
држава била прокламирана за атеистичка и сите религии биле забранети во општеството (Тодороска 2014:
245, ф. 483; Стерјовски 2006: 74). По падот на Енвер Хоџа доаѓа до возобновување на верските објекти и
на обредните практики поврзани со нив (Тодороска 2014: 250–251). Истото се случува и со манастирот Св.
Марена, каде што, поради непристапниот пат, било доста отежнато носењето на материјалите за негова
реконструкција:
„Луѓето со магариња носеа песок, сѐ што беше овије шо се мермери, работи се дојсоја сѐ со рамена... Иконостасот не ми го пуштија преку граница (Р. Ѓорѓиоски, заб. на авт.) и пуштив абер по него (се
мисли на В. Митре, заб. на авт.) да дојде и згора преку планина (преку Сува Гора, заб. на авт.) го поминавме није и тука нé чекаше еден трактор и го фрливме и го дојсовме на вака.“7
Една од најголемите заслуги за изградбата на конаците и за реновирањето на црквата има митрополитот Преспанско-пелагониски и администратор Австралиско-новозеландски г. Петар, но и големиот
број донатори од Македонија:
„Со иницијатива него можам да речам сите цркви шо беа изрушени дедото Петар, алал да му е на
него, тој киниса да напрајт нешто во Преспа то што беше, почна побрѓе од црквата Глобочени..., ајде сетне
6
И покрај противењето на верниците од Охридско-преспанската епархија, Цариградската патријаршија го определила за
митрополит бившиот архимандрит Мелетиј (1860–1879/1880), еден од најконтроверзните фанариотски владици во периодот на 19 век, за
кого австрискиот конзул П. Окули, во известувањето за формирањето на посебната црковна општина во Охрид на 24 септември 1869 г., на
истиот ден ќе напише: „... епископ Мелетиј, наречен преспански деспот“ (Македония 1994: 200).
7
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00001 Информатори Васил Митре, роден 1949 г., живее во с. Туминец, Ратко Ѓорѓиоски, роден 1939
г., живее во Прилеп. Снимил: Ели Луческа во с. Туминец, 29.7.2015 г.
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почна со Пустец, па беше на друга, ај сега напраја нова во
Туминец (Св. Никола, заб. на авт.), владиката Петар има дадено голем, голем контрибут...“8
Пред самиот влез на манастирот, од десната страна, во 1995 г. е подигната и помала црква посветена на св. Спиридон Чудотворец, по видение на сон на една 96-годишна жена од Туминец:
„Мало црквиче, му се видело в соне, тетка на мајка ми, `95-та рече: Го славите Спировден? – Ами
нема црква – Ако, Спировден го слават на Св. Марена! И навистина, сетне, се појаве и напраја цркве мало.“9
Со возобновувањето на манастирот во 1993 г. повторно се возобновува и манастирската слава, која
се празнува секоја година на 30 јули, на денот посветен на старохристијанската маченица Св. Марена/
Марина. Сосема скромни податоци за празнувањето оставил Г. Дума кој запишал:
„Св. Марена се слави во село Туминец, на манастирот што го носи истото име од светицата Марена. Тука се собираа и се собираат гости од сите села на Мала Преспа. Најголем џумбус тука правеле
селаните од селото Горна Горица. Тие како побогати луѓе од останатите селани, низ цела ноќ ќе печеле
меса, пееле и играле. Сите имале гајди.“ (Дума 2007:82)
Манастирската слава се состои од црковни и од народни обичајни практики: колење курбан, подготовка на обредно јадење, литургија и обредна вечера и обреден ручек, проследени со песни и ора. Подготовката за славата започнува претходниот ден со колењето на курбанот – јагне или јаре, кои локално го
нарекуваат „мрша“, и тоа речиси во секоја куќа во селото:
„Нема човек што нема да закољи за утре, што си било јагне, јаре, нема куќа да остани... така останало традиција, ние така втасавме од ко има бидено, со мрши.“10
Утрото, околу 4 (четири) или 5 (пет) часот, на самиот празник, откако месото ќе се испече во
фурната, се тргнува за на манастирот. Во минатото печењето било на манастирот, но таа практика денес е
изоставена. Народот, во манастирот, се собира уште вечерта, спроти празникот, каде што се служи обредна вечера од: грав, риби, ориз и зелена салата, додека во дворот на манастирот се пеат песни и се играат
ора, претежно од младата популација. Репертоарот на песните е различен, се пеат претежно народни македонски песни, но има и по некоја албанска и по некоја српска народна песна. Околу полноќ, дел од посетителите остануваат да преспијат во манастирските конаци, а дел со чамци се враќаат во своите домови.
Утрото, на самиот празник, повторно со чамци, верниците доаѓаат во манастирот каде што во 7
(седум) часот започнува свечената божествена литургија, која се служи на македонски јазик. Верниците
палат свеќи за здравје и благодарност, ја целиваат иконата на св. Марена и ја даруваат со пари, а на Светиот престол оставаат крпи, чорапи и кошули, исто така, за здравје. По завршувањето на литургијата се
свети вода, свештеникот ги попрскува верниците што го целиваат светиот крст и си земаат од светената
вода за дома. Потоа, пред црквата, има лицитација на даруваните предмети, а парите се наменети за манастирските потреби. Околу пладне повторно има забава од песни и ора, а попладнето верниците си одат
во своите домови, каде што се служи обредното јадење – курбанот и рибата (крап, белвица и сл.). Со тоа
завршува празнично-обредниот комплекс поврзан со манастирската слава во чест на св. Марена.
Оваа слава е една од најпочитуваните во Преспа и е една од најмасовно посетените од страна на
македонското православно население, не само од Мала Преспа и од Македонците, кои живеат ширум
денешна Р Албанија, туку и од Р Македонија и македонската дијаспора, чиј број се зголемува од година
во година.
Наместо заклучок би ги цитирале зборовите на Васил Митре од с. Туминец, кој ни укажа големо
гостопримство при теренските истражувања и ни упати еден апел:
„И да му се заблагодариме на љуѓето од Мала Преспа, и посебно на Туминец што денеска Вие пулите што се прает, сите ора, не само љуѓето од Мала Преспа, туку од цела Македонија ги зближи љуѓето...
Една гољема мољба имаме, си велам јас, да напрајте еден повик на цела Македонија, нешто некој
средства да се напрајт патот, то ќе останит демек векоично нешто, шо ушче појќе ќе не зближит, сега ако
имаше денес пат таму не вервам јас да не дојт цел народ и само едно да ти кажам Македонија е голема,
ама наПрилеп да му се заблагодариме многу, Прилеп ет посебно, има најголема чест во Мала Преспа.“11
8
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00005 Информатор Васил Митре, роден 1949 г. и живее во с. Туминец. Снимил: Ели Луческа во с.
Туминец, 30.7.2015 г. За улогата на митрополитот Петар во насока на возобновување на црковниот живот на православните Македонци во
Мала Преспа, како и за донаторите и спонзорите за реконструкција и подигање на нови цркви во Мала Преспа види кај Стерјовски, 2006, 7778.
9
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00000 Информатор Васил Митре, роден 1949 г. и живее во с. Туминец. Снимил: Ели Луческа во с.
Туминец, 29.7.2015 г.
10
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00000 Информатор Витара Митре, родена 1950 г. во Долна Горица, омажена и живее во с. Туминец.
Снимил: Ели Луческа во с. Туминец, 29.7.2015 г.
11
Архив на ИСК – Прилеп. ДАЗ бр. F00000 Информатор Васил Митре, роден 1949 г., живее во с. Туминец. Снимил: Ели Луческа во с.
Туминец, 30.7.2015 г.
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Summary
CHRISTIAN SHRINES IN THE VILLAGE OF TUMINEC, PRESPASPECIAL REVIEW OF THE MONASTERY OF “St.MARENA”
The fact that there are numerous Christian shrines in the vicinity of the village of Tuminec stands, but here we
would mention the following: the church of “St.Dimitrija”, the church of “St.Nikola”, the small cave church of
“St.Bogorodica”(Mother of God), and last but not least, the monastery of “St.Marena” with a very small church
devoted to “St.SpiridonChudotvorec (miracle maker). The locals pay the utmost respect to the early Christian
martyr St.Marena/Marina and the church celebrate it every year on 30th July-the day that is noted in the church
Christian calendar. The celebration is a holiday that involves not only a church ceremony and liturgy, but it also
involves some of the folk customs and practices such as giving offerings in meat, preparation of customary meal
for dinner and lunch and always with folk singing and dancing. This religious holiday is actually one of the most
celebrated and worshipped saint in the region of Prespa, therefore it is one of the most visited holidays not only
by the Macedonian population here and from abroad but also by some people living in today’s, modern Republic
of Albania.
Eli Lucheska

Извори
Архив на ЈНУ Институт за старословенска култура – ПрилепДЕЗF00000-F00052 29/30.7.2015.
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