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ILINDENILINDEN

БЕСПЛАТЕН 

ПРИМЕРОК

Почитувани Македонци и 
Македонки во Република 

Албанија, во името на 
Редакцијата на Македонски 

весник “Илинден” Ви 
честитаме Среќна Нова 2021 и 
Среќни Божиќните празници, 

со желба за многу лични 
успеси и бериќетна година! 

Редакцијата на Македонски 
весник “Илинден”

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО 

„ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, НИКОЛА 
ЃУРЃАЈ МУ ЈА ВРАЧИ ПОЧЕСНАТА 
НАГРАДА „ИЛИНДЕН” НА ВАСИЛ 

СТЕРЈОВСКИ

МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНАГ-ДИН 

ЛАМБЕ ШАТРОВСКИ ГО 
НАЗНАЧИ ЗА ГЕНЕРАЛЕН 

КООРДИНАТОР НА ДРУШТВОТО 
ЗА ТАТКОВИНАТА МАКЕДОНИЈА 

Г-ДИН ЛАМБЕ ШАТРОВСКИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНА OТПЕЧАТИ 

ДВОЈАЗИЧЕН ЕДУКАТИВЕН 
ФЛАЕРИ ЗА КОВИД-19

МАКЕДОНЦИТЕ ОД ОБЛАСТА 
ГОЛО БРДО РАЗОЧАРАНИ ОД 

СИТЕ АЛБАНСКИ ВЛАДИ 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО 
ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, 

НИКОЛА ЃУРЃАЈ ОСВАРИ СРЕДБА 
СО ПИСАТЕЛОТ МИЛАН Ј. 

ЈОВЧЕСКИ

ПОЧИНА ВЕЛО ЦФАРКУ ЕДЕН 
НАЈГОЛЕМИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ 
МАКЕДОНЦИ ОД ОБЛАСТА ГОЛО 

БРДО (1935 – 2020)

ПОП ТЕОДОР ИКОНОМО 
(1831, БОБОШТИЦА – 1910 
БОБОШТИЦА) ЧУВАР НА 

ДУХОТ НА МАКЕДОНСКАТА 
ТРАДИЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО АЛБАНИЈА

ЧЕСТИТКА ОД МАКЕДОНСКО 
ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ПО 

ПОВОД 1000 ГОДИНИ БИГОРСКИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНА НАЈОСТРА 

ОСУДА ЗА ОДЛУКА НА 
БУГАРСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

СТЕРЈОВСКИ ПОБАРА ОД 
ВЛАДАТА ВО ТИРАНА ДА ЈА 
ПОТПИШЕ И РАТИФИКУВА 
ЕВРОПСКАТА ПОВЕЛБА ЗА 

РЕГИОНАЛНИ ИЛИ МАЛЦИНСКИ 
ЈАЗИЦИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
„ИЛИНДЕН“-ТИРАНА НАЈОСТРА 

ОСУДА НА ИЗЈАВИТЕ НА 
КАРАКАЧАНОВ

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА 
ОДБЕЛЕЖУВАТ 106 ГОДИНИ 

ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЛЕМИОТ 
ПИСАТЕЛ СО МАКЕДОНСКО 
ПОТЕКЛО СТЕРЈО СПАСЕ

МАКЕДОНИЈА НА ГЕОГРАФСКИ 
КАРТИ ВО КАРТОГРАФСКАТА 
ЗБИРКА НА НАЦИОНАЛНАТА 

БИБЛИОТЕКА НА АЛБАНИЈА ВО 
ТИРАНА
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Претседателот на македонското друштво „Илинден”-
Тирана, Никола Ѓурѓај, на 02.10.2020 година во 
просторите на албанскиот парламент се сретна со 
пратеникот и претседател на Македонска алијанса за 
евопска интеграција, Васил Стерјовски, и лично му ја 
врачи почесната награда „Илинден”.Чест ми беше да се 
сретнам со Стерјовски, единствениот пратеник од МАЕИ 
во албанскиот закондавен дом и голем борец за правата 
на Македонците,со кого имавме срдечна средба. Му 
ја врачив наградата „Илинден“ што годинава, по повод 
11- годишнината од формирањето на друштвото му ја 
доделивме, изјави Ѓурѓај за Македонски весник Илинден. 
Додаде дека наградата на Стерјовски му е доделена за 

неговите активности во насока на зачувување и одржување на македонскиот идентитет и правата на 
македонската заедница во Албанија.Наградава предизвикува вистинско задоволство и среќа за секој кој 
несебично се вложил во унапредување на правата и подорување на условите за живот на Македонците. 
Искрено се заблагодарувам за укажаната чест што е поттик повеќе да продолжам во мојата мисија, рекол 
меѓу другото Стерјовски. Наградата „Илинден”, е воведена минатата година по повод јубилејот 10 години 
постоење на друштвото а се доделува на личности кои дале посебен придонес за животот, историјата, 
културата и зачувувањето на автентичните традиции на Македонците во Република Албнија. Годинава 
наградата освен Стерјовски ја доби и Проф. Д-р Катерина Тодороска, научен советник во Институт за 
Национална Историја – Скопје.По повод денот на формирањето, друштвото додели и пет багодарници 
на поединци и институции. Македонското друштво “Илинден” е формирано на 6 февруари 2009 година и 
регистрирано во Основниот суд во Тирана, со цел заштита и афирмација на етничкиот, јазичен, културен, 
верски, историски идентитет на Македонците во Република Албанија.

Македонското друштво „Илинден“-Тирана упати 
честитка до г. Партениј, епископ Антаниски и игумен на 
Бигорскиот манастир, до Свештената бигорска обител 
и до сите православни верници, по повод големиот 
јубилеј 1000 години од основањето на манастирот.
Во мое лично име и во име на македонското друштво 
„Илинден”-Тирана и на сте Македонци во Албанија 
дозволите да го честитам 1000- годиншниот јубилеј 
од основањето на Бигорскиот манастир „Св Јован 
Крстител”. Овој 1000-годишен македонски духовен дом 
на многу генерации православни верници ни останал 
како завештание од основачот, поглаварот Охридски 
Јован Дебранин и со вековното постоење стана нераскинлив дел на секој православен Македонец, стои 
во честитката потпишана од претседателот Никола Ѓурѓај.Се додава дека ова наследено завештание, 
ние треба да го сочуваме и да го оставиме на следните македонски генерации.Во оваа пригода, вам 
ви посакуваме многу здравје, успеси, во продолжувањето на македонската традиција и македонската 
духовност. Посакуваме, македонските православни граѓани да се поучуваат од вашите богоугодни дела 
во насока на зачувување и унапредување на македонскиот духовен бисер, Бигорскиот манастир. Честа и 
достоинственоста да ве следат и постојано да сте на браникот на заштитата на македонската православна 
вера. Ви испраќаме изрази на наше длабоко почитување и благодарност за досегашниот ваш влог во 
Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија и нејзините македонски верници,се 
наведува во честитката.Друштвото има воспоставено добра соработка со Бигорскиот манастир и со 
г.Партениј, со чиј благослов во неколку наврати помогнати се црквите во деловите каде што живеат 
Македонци. За искажаната грижа друштвото на г. Партениј му ја додели почесната награда „Илинден”, 
која за првпат беше воведена по повод десет годишнината од формирањето

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, НИКОЛА ЃУРЃАЈ МУ ЈА 
ВРАЧИ ПОЧЕСНАТА НАГРАДА „ИЛИНДЕН” НА ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ

ЧЕСТИТКА ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ПО ПОВОД 1000 ГОДИНИ БИГОРСКИ
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Претседателот на Македонското друштво „Илинден“-
Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај, врз основа на статут и 
согласно своите надлежности на 24.11.2020 година 
донесе одлука да назначи за генерален координатор 
на Друштвото за татковината Македонија г-дин Ламбе 
Шатровски. Г-дин Ламбе Шатровски е роден во Пасинки 
областа Голо Брдо, Основно заврши во родното место 
гимназиско образование има завршено во Скопје. Од 2010 
година г-дин Ламбе Шатровски е член на Македонското 
друштво „Илинден“-Тиранаи од 2015 година дописник на 
Македонски весник “Илинден”, активист на Македонско 
национално малциство во Албанија. Во 2020 година е 
добитник на Благодарницата “Илинден” по повод 10 

годишнината на Друштвото. Македонското друштво „Илинден“-Тиранаи посакува успех како генерален 
координатор на Друштвото за татковината Македонија.

Македонско друштво „Илинден“-Тирана ја смета 
за провокација во континуитет, вчерашната одлука 
на Бугарскиот Парламент за преименување на 24 
Мај од “Ден на словенската писменост“ во “Ден на 
бугарската писменост“ со барање до Европската Унија 
“кирилицата да биде призната како бугарска азбука“! 
Тоа е провокација, не само кон Македонија туку и 
кон останатие држави со население со словенски 
корени.Македонско друштво „Илинден“-Тирана 
потсетува, дека во науката е прифатено дека основата 
на старословенскиот јазик се македонските говори 
од околината на Солун, а првото словенско писмо напишано од светите солунски браќа Македонците, 
Кирил и Методиј е глаголицата! Старословенскиот јазик е старомакедонскиот јазик!Македонско друштво 
„Илинден“-Тирана со индигнација отфрла заедничка прослава на значајни датуми, настани и личности 
кои Софија ги смета за Бугари и бугарски, а за тоа дури бара патент од Европската Унија! Македонско 
друштво „Илинден“-Тирана потсетува на изјавата на рускиот претседател Владимир Путин на 24 мај 
2017 година при посетата на македонскиот претседател Ѓорге Иванов во Москва: “Денес во Русија 
се празнува Денот на словенската писменост, а писменоста во Русија дојде од македонската земја! 
Македонците по род во Албанија, во светот и татковината, ја отфрлаат новата “политичка историја“ за 
македонскиот народ и за Македонија, со која Бугарија и Грција вршат обиди Македонија од држава да се 
редефинира во територија без народ и историја чии администратори би биле Атина и Софија!Македонско 
друштво „Илинден“-Тирана со индигнација ги отфрла бугарскиот и грчкиот геноцид врз македонскиот 
народ, наци-фашистичкото барање на Грција за промена на името на државата Македонија и наци-
фашистичкото барање на Бугарија за промена на името на македонскиот народ, јазик култура и историја. 
Ваквите барања се даваат од членки на едно т.н. европско демократско семејство, а сушност се уцени 
прикажувани како вредност за „добрососедство и солидарност“ во Брисел и Стразбур со страна на Атина 
и Софија!Македонското друштво „Илинден“-Тирана ја осудува Владата во Софија за дискриминаторските, 
расистичките и наци-фашистичките истапувања за непостоење на македонскиот народ во целина, како и 
бугаризирање на македонската историја! 

МАКЕДОНСКОТО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНАГ-ДИН ЛАМБЕ ШАТРОВСКИ ГО НАЗНАЧИ ЗА 
ГЕНЕРАЛЕН КООРДИНАТОР НА ДРУШТВОТО ЗА ТАТКОВИНАТА МАКЕДОНИЈА Г-ДИН ЛАМБЕ 

ШАТРОВСКИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА НАЈОСТРА ОСУДА ЗА ОДЛУКА НА БУГАРСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ
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Едукативниот материјал е 
отпечатен на македонски и 
албански јазик,со цел да биде 
достапен до сите граѓани. Тоа 
со цел подигање на свеста за 
заштита на нивното здравје, на 
нивните најблиски, соседите, 
пријателите. Невидливиот 
непријател зема замав 
затоа неопходно е поголема 
внимателност за да се спречи 
поголема катастрофа,- изјави за 
Македонски весник “Илинден”, 
Никола Ѓурѓај, претседател на 
друштвото. Друштвото упатува 
апел до сите Македонци и 
до сите граѓани во Република 
Албанија строго да ги почитуваат 
мерките и протоколите. Имајќи 
го во предвид интензитетот 
на ширењето на вирусот, 
со почитување на мерките 
ќе ги спречиме сериозните 
здравствени ризици по вашето 

здравје и живот и здравјето и животите на другите! Имајте ја во предвид стапката на заразеност од 
вирусот! Почитувајте ги официјалните соопштенија и предупредувања на локалните власти во општината 
каде што живеете, почитувајте ги препораките и мерките на надлежните државни органи, да не го 
доведете во ризик вашето и здравјето на другите, стои во апелот на друштвото.

Пратеникот во албанскиот парламент 
од македонската партија, Македонска 
алијанса за европска интеграција, 
МАЕИ, Васил Стерјовски, на денешната 
пленарна седница на законодавниот 
дом, побара од Владата во Тирана да 
ја потпише и ратификува Европската 
повелба за регионални или малцински 
јазици.Ја охрабруваме Владата да го 
потпише и ратификува главниот европски 
документ што ги штити и промовира 
регионалните иили малцинските јазици, 
Европската повелба за регионални и 
малцински јазици. Со тоа ќе се исполни 
препораката на Советодавниот комитет 
на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства но и препораките на извештаите за 
напредок на Советот на Европа, порача Стерјовски. Посочи дека сите земји од Западен Балкан, кои се 
стремат да пристапат кон Европската унија, се должни да усвојат специфични стандарди за заштита на 
малцинствата, формулирани во политиката на проширување на ЕУ, како и во процесот на стабилизација 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА OТПЕЧАТИ ДВОЈАЗИЧЕН ЕДУКАТИВЕН ФЛАЕРИ ЗА 
КОВИД-19

СТЕРЈОВСКИ ПОБАРА ОД ВЛАДАТА ВО ТИРАНА ДА ЈА ПОТПИШЕ И РАТИФИКУВА ЕВРОПСКАТА 
ПОВЕЛБА ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЛИ МАЛЦИНСКИ ЈАЗИЦИ
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Македониците од областа Голо Брдо, се целосно 
разочарани, па дури и гневни, како што велат, на 
албанските власти,кои воопшто не инвестирале 
во областа и тие и во 21 век се соочуваат со 
недостиг на вода за пиење а одат по макадамски 
патишта. Пред камерата на Досја.ал велат 
дека тие се дел од округот Пешкопеја, каде се 
инвестира, дека за нив не се грижи никој, па 
еден од нив додава дека „подобро е да се дел 
од татковината Македонија, каде нема село 
без водовод и асфалтни патишта.Областа Голо 
Брдо е оставено многу назад. Сите гледаат да ја 
средат Булќиза, Шупензи, Пешекопеја, а и ние 
сме под округот Пешкопеја. Или да преминеме 
во Македцонија. Подобро да преминеме кон 
Македонија, барем ќе имаме асфалтен пат и 
вода, како сите села во Македонија. Кој и да 
дојде премиер се останува по старо и со Еди 
Рама премиер, и со Сали Бериша, исто. Вода 
немаме, пат макадам. Под итно ни треба вода 
и патишпта, вели револтиран жител на селото 
Радовеш. Друг жител додава дека и во 30 

години демократија никој не инвестирал оставајќи ја најнеразвиена оваа област, затоа бараат под итно 
албанската влада да ги реши нивните проблеми иако до сега тропнале на сите врати и на сите нивоа,но 
ништо од тоа.Во областа Голо Брдо не направил никој ништо, триесет години демократија. Од мостот кај 
Шупензи нагоре областа Голо Брдо е мртво. Ќе дојде некој заради гласови, ќе ветува дека ќе направи ова, 
ќе направме тоа, и после ништо. Вода за пиење немаме, патишта не, здравствени амбуланти немаме. 
Некој се збогатува другите нека умираат,изјави разочарано друг жител на областа Голо Брдо. Според 
него чиста вода за пиење нема ниту во училиштата. Областа Голо Брдо опфаќа 22 села, од кои 18 се 
целосно населени со Македонци, додека другите четири села, се со мешан етнички состав, Македонци и 
Албанци. Поради лошите услови за живот и неможноста за вработување расселени се во многу градови 
во Албанија, најмногу во Тирана и Елбасан, Драч и во татковината Македонија, а голем број живеат и 
работат, пред се во Грција, Италија, Германија, Велика Британија.

МАКЕДОНЦИТЕ ОД ОБЛАСТА ГОЛО БРДО РАЗОЧАРАНИ ОД СИТЕ АЛБАНСКИ ВЛАДИ 

и асоцијација.Овие земји подлежат на бројни услови во однос на нивната политика кон малцинствата, 
преземајќи обврска за усогласување на домашното законодавство со законодавството на ЕУ. Еден 
од условите за натамошно унапредување со нивното членство во ЕУ е потпишувањето на Европската 
повелба за регионални или малцински јазици, нагласи тој. Додаде дека Албанија е единствена земја 
во регионот, членка на Советот на Европа, која не ја има потпишано Европската повелба за регионални 
или малцински јазици.Сите мислења на Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на 
националните малцинства, но и извештаите за напредокот на Советот на Европа, идентификуваат голем 
број на недостатоци во однос на правото на малцинствата во Албанија. Еден од тие недостатоци е секако 
неможноста да комуницираат со владините и локалните власти на нивните јазици како и употребата на 
имињата на местата, патиштата и други топографски индикатори на јазикот на малцинствата, потенцираше 
Стерјовски. Потсети дека во Националниот план за спогодбата за стабилизација и асоцијација 2012-2015 
година, бил вклучен предлогот на Комитетот на малцинства Владата да ја потпише Европската повелба за 
регионални или малцински јазици, што до ден денес не е сторено.
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Претседателот на Македонско 
друштво „Илинден“-Тирана, Никола 
Ѓурѓај во Прилеп, оствари средба 
со Македонскиот писател Милан Ј. 
Јовчески. Писателот објавува книги 
од древното минато на македонскиот 
народ, култура и цивилизација. Тој нуди 
обемна архивска граѓа, задржувајќи 
се на античкиот локалитет Алкомена, 
а преку приказната на Македонецот 
ги раскажува приказните на другите 
Македонци. Јовчески ги напишал и 
творбите “Сведоци на милениумите”, 
“Беломорска болка”, “Македонски 
непокор”.Во таа пригода, писателот 
Милан Ј. Јовчески беше запозната со 
најновите активности на Македонско 
друштво „Илинден“-Тирана, а беше 
истакната и потребата од соработка на 

полето на културата. Соговорниците беа согласни дека треба да се прошири соработката. Со верба дека 
ваквите средби нема да бидат инцидентни, Претседателот на Македонско друштво „Илинден“-Тирана, 
Никола Ѓурѓај, посака плодна и долготрајна соработка, писателот Милан Ј. Јовчески донираше книги за 
Македонско друштво ”Илинден”-Тирана.

Македонско друштво “Илинден“-Тирана 
најостро ја осудува изјавата на бугарскиот 
вицепремиер и министер за одбpaна 
Красимир Каракачанов од 9 септември 
годинава “Си го сменивте името изнамето, 
ќе ја смените и историјата“, како дрска 
најава за блокада на преговорите на Првата 
меѓувладина конференција на Македонија 
со Европската Унија, доколку Македонија 
не го исполни Договорот од 1 август 
2017 година за ревизија на македонската 
историја со епилог Македонците како 
Бугари, Македонскиот јазик како дијалект 
на Бугарскиот јазик, а Македонија како дел 
од Бугарија!Македонците во Албанија ги осудуваат софиската агресија, ревизионизам и иредентизам кон 
Македонскиот народ и Македонија!Македонците во Албанија го осудуваат софискиот наци-фашизам кон 
Македонија и Македонците во обидите за повампирување на руската креација на Санстефанска Бугарија 
од 3 март 1878 година, како неизживеана романса која никогаш не постоела, ниту кога и да е ќе се 
оствари, но претставува територијални претензии на Софија кон Македонија и отворена закана спротивна 
на добрососедските односи!Македонско друштво „Илинден“-Тирана, ја повикува интелектуалната и 
демократската јавност во Европа и светот најостро да ја отфрлат софиската агресија, ревизионизам и 
иредентизам за повторна окупација врз Македонија и геноцид врз Македонскиот народ!Македонците 
и Македонија не смеат повеќе да бидат жртви на шарлатански партии и умноболни поединци во 
соседна Бугарија кои наместо мир и љубов шират омраза и војна, расизам и апартхејд врз Македонците 
во татковината и во светот!Македонско друштво „Илинден“-Тиранаја осудува Владата во Софија за 
дискриминаторските, расистичките и наци-фашистичките барања за непостоење на Македонскиот народ 
во целина! 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, НИКОЛА ЃУРЃАЈ ОСВАРИ 
СРЕДБА СО ПИСАТЕЛОТ МИЛАН Ј. ЈОВЧЕСКИ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА НАЈОСТРА ОСУДА НА ИЗЈАВИТЕ НА 
КАРАКАЧАНОВ
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На 85-годишна возраст во Тирана почина Вело Цфарку, 
познат интелектуалец, учител, новинар, собирач на 
македонскиот фолклор и традиции од Голо Брдо. 
Цфарку беше долгорочен активист на Македонците од 
Голо Брдо, автор на неколку книги, статии. Со неговите 
дела помогнал многу за пренесување на македонските 
обичаи, фолклор, традици за помладите генерации 
на Македонците во Република Албанија.Вело Цфарку 
роден е 1935 година во село Ѓиновец областа Голо Брдо. 
Основно образование има завршено во родното село, 
потоа и средно, како и Педагошки факултет. Во тек на 15 
години работел како учител по селата во областа Голо 
Брдо. Автор на книги, стати за македонското малцинство 
во областа Голо Брдо. Авторот Вело Цфарку има значаен 
придонес за зачувување на македонскиот фолклор 
од областа Голо Брдо. Книгите ќе помогнат многу 
за пренесување на македонските обичаи, фолклор, 
традиција за помладите генерации на Македонците во 
Република Албанија. Книгите на авторот Вело Цфарку се 
“Голо Брдо во оптиката ан времето” 2007 година “Еден 
живот со Дибраните” 2011 година “Голобрдски Фоклор 
1” 2009 година помогнал “Словенските Малциства во 
Албанија“ од авторите Клаус Штеинке од Германија и 

Џелал Ули, помогнал за книгата монографија за “Врница” и “Врница оптиката на времет” на автор Павли 
Никола “Втор дел Голо Брдо Ербеле Грно Крчиште” издавач Ото Сагнер Минхен Германија 2008 година.
Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана во 2016 година му додели Благодарницата “Илинден” за особен 
придонес за Македонското национално малциство во Република Алабнија и придонес за Mакедонско 
друштво “Илинден“-Тирана.Во име на редакцијата на Македонски весник “Илинден” изразуваме 
најискрено сочувство кон семејството, блиските и пријателите на Вело Цфарку.

Денеска на 14 август 2019 година, во село 
Глобочени, општина Пустец, областа Мала 
Преспа,се одбележа 106 години од раѓањето 
на Стерјо Спасе.Стерјо Спасе (14. VIII 1914 – 
12. XI 1989) писател и критичар од македонско 
потекло. Автор е на проза и раскази, романи, 
учебници и репортажни записи. Познат е и 
како антологичар, преведувач, учебникар и 
собирач на македонски народни умотворби.
Стерјо Спасе е роден на 14 август 1914 
година, во село Глобочани, Општина Пустец 
Мала Преспа, Албанија.  Основно училиште 
завршил во родното место и во Глобочани, 
Мала Преспа. Образованието го продолжил во 
Корча и во Елбасан, каде завршува Педагошка 
гимназија. Работи како учител во Дервичане, 
село во округот на Ѓирокастро а подоцна 
предава во Москополе, Корча и Тирана.

ПОЧИНА ВЕЛО ЦФАРКУ ЕДЕН НАЈГОЛЕМИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ МАКЕДОНЦИ ОД ОБЛАСТА ГОЛО 
БРДО (1935 – 2020)

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ОДБЕЛЕЖУВАТ 106 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЛЕМИОТ 
ПИСАТЕЛ СО МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО СТЕРЈО СПАСЕ
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Стерјо Спасе, Афердита, голема сестра, 
Николина, мајка, малата сестра Маријана и 

Илинден

Стерјо Спасе, Нонда Булка, Илинден Спасе, 
Зиса Цикули, Тирана 1970 година

Споменикот на Стерјо Спасе во родно село Глобочени

Пред Втората светска војна бил соработник на 
познатите списанија во Тирана и во Романија, како што 
се „АБЦ“, „АРС“, „Бота е Ре“ „Нов свет“ и др. Во овој 
период книжевната дејност на Стерјо Спасе е особено 
плодна. Тој интезивно твори и создава неколку значајни 
дела меѓу кои романите „Зошто“ – 1935, „Венера“ – 
1944, збирките раскази „Младински венец” – 1934. “Во 
прегратките на една жена“ – 1934, „Невеста без превез“ 
1944 и др.Во 1935 година во Корча го издава својот прв 
роман ” Од живот во живот – зошто”. Во романот наречен 
едноставно “Зошто”  ремек-дело на неговото творештво, 
тој ја опишува историјата на млад интелектуалец, кој 
се вратил во своето родно село по завршување на 
обуката и за судирот со традиционалното, кој го води 
до самоубиство. Меѓутоа, набрзо по излегувањето, 
актуелната власт ќе го забрани романот „Зошто!?“.

Изразувајќи го својот македонски културен идентитет, во периодот пред Втората светска војна, кога Албанија 
води силна асимилаторска политика, Стерјо Спасе станува непожелен за албанските власти во Тирана. 
Иако романот „Зошто“, всушност е прв роман отпечатен во Албанија, албанските власти го забрануваат 
заради македонското потекло на 
авторот.По ослободувањето, кога во 
Албанија попушта асимилаторската 
политика кон малцинствата, Стерјо 
Спасе околу 50 – тите години се 
сели во Тирана. Во еден период бил 
просветен инспектор, уредник на 
„Наша литература“„Ноември“, „Ново 
училиште“ и др. Во 1960 година, тој 
завршил висок курс за книжевност 
во Институтот за јазик и книжевност 
„Максим Горки“. Книжевноста на 
Стерјо Спасе по Втората светска војна е 
разновидна. Автор е на проза и раскази, 
романи, учебници и репортажни 
записи. Напишал образовни дела, 
се занимавал со преводи, статии, 
монографии и сл. Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски народни 
умотворби. Неговите дела се преведувани на неколку светски јазици. Стерјо Спасе е автор на десетина 
романи. По ослободувањето, во 1952 година, тој го издава романот „Тие не беа сами“, во кој ја опишува 
борбата на албанскиот селенац против беговите. Три години потоа, во 1955 година, го издава и романот 
„Венера повторно во селото“ . Романите „Огнот”, “Смрт или слобода” – 1978, “Бунтовниците” – 1983 и 
други, имаат историска тематика во Стерјо Спасе ја опишува борбата на населението во Албанија против 

Отоманската империја. Во меѓувреме, Спасе 
пишува и за најмладите. Во 1966 година издава 
адаптацијата на епски песни за деца „Соколица“, 
а две години потоа, во 1968 година и приказни 
за деца „Поздрави од селото“. Стерјо Спасе ги 
забележува македонските народни песни од 
Преспанскиот регион, со што зазема значајно 
место меѓу собирачите на македонски народни 
умотворби. По неговата смрт во 1989 година, 
како дел од македонското културно наследство, 
под наслов „Македонски народни песни од 
Мала Преспа“, во 1992 година овие песни за 
печат ги подготвува Благоја Стојчевски. Стерјо 
Спасе умира во Тирана на 12 ноември 1989 
година.
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Fragment du F» 32: MATTHIEU, xxv, 3 1-46 
(de la main de Theodhor Ikonomo)

ПОП ТЕОДОР ИКОНОМО (1831, БОБОШТИЦА – 1910 БОБОШТИЦА) ЧУВАР НА ДУХОТ НА 
МАКЕДОНСКАТА ТРАДИЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

МАКЕДОНИЈА НА ГЕОГРАФСКИ КАРТИ ВО КАРТОГРАФСКАТА ЗБИРКА НА НАЦИОНАЛНАТА 
БИБЛИОТЕКА НА АЛБАНИЈА ВО ТИРАНА

Поп Теодор Икономо е роден во 1831 година во големото 
корчанско село Бобоштица (денес во Албанија). Основното 
образование завршува во родното село. Освен својот мајчин 
македонски јазик, говорел и старогрчки и албански.  Во XIX 
век бил забележан преродбенски порив кај македонското 
население, кој го одразувал духот на македонската 
традиција. Ваквиот порив постоел, покрај другите, и 
во корчанскиот крај, а особено во селата Бобоштица и 
Дреново.Кога се зборува за ширењето на елинизмот, 
во втората половина на XIX век, најмногу тоа се правело 
преку црквата и просветата. Таквиот елинистички пробив 
не го одминал ниту македонскиот народ во корчанскиот 
крај. Иако богослужбената литургија, официјално, се 
одвивала на грчки јазик, неретко таа се одвивала на 
македонски. Македонското население се стремело да се 
заштити од агресивната елинизација, а најистакната улога 
во таа насока имале македонските преродбеници Димитар Цанко и Теодор Икономо.Димитар Цанко бил 
иницијатор за превод на изборното евангелие од грчки на народен македонски говор. Имено, во 1880 
година, било преведено евангелие познато како Корчанско или Бобошчинско евангелие, а зачуваните 
ракописи се пишувани на македонски говор, но со грчко писмо. Преводот требало да се користи во 
неделните богослужба во манастирот Св. Богородица и во Св. Никола. Целиот кодекс содржи 47 листови, 
во кои се претставени три делови. Секој дел е самостоен според содржината, со исклучок на текстот од 
евангелието на Матеј. Првиот дел кој го пишувал Цанко е најголем и се состои од 25 листови, додека вториот 
е пишуван од поп Теодор Икономо, а третиот дел е пишуван од три анонимни пишувачи. Корчанско или 
Бобошчинско евангелие се применувало околу 30 години, или од 1880 до 1909 година. Ракописот останал 
кај поп Теодор Икономо кој бил добар раскажувач, импресивен пеач и страствен вљубеник на народното 
творештво на својот народ. Икономо како свештено лице бил образована личност. Освен својот локален 
дијалект, тој зборувал новогрчки, албански и по малку романски јазик. Се спротивставувал како на 
грчката пропаганда, така и на Османлиите и заради тоа имал голем авторитет меѓу локалното население.
Митрополитот го ценел неговиот авторитет и кога престојувал во Корча навраќал да го посети. При една 
посета на Бобоштица, Владиката бил мошне изненаден кога го чул проповедувањето на евангелието на 
македонски јазик. Високиот црковен достоинственик се налутил и остро го прекорил поп Икономо. Тој му 
одговорил дека самиот е господар во својата црква, зашто сметал дека главните проповедни делови од 
богослужбата требало да се разбирливи и за неписмените и обичните луѓе. По овој настан продолжило 
да се чита евангелието на македонски јазик во двете цркви.Икономо зад себе оставил богато наследство 
од собрани народни творби. Тие биле чувани од неговата потесна фамилија, чии потомци со љубов го 
пренесуваат ова наследство од колено на колено и подоцна го прават достапно до пошироката јавност./
Никола Ѓурѓај

Македонија како земја со исклучително богато културно и историско минато претставува крстопат на 
различни култури и цивилизации и секогаш била интересна тема на картографите.Со својата географска 
местоположба Македонија отсекогаш била во самиот епицентар на настаните и таа била претставувана 
во најраните географски карти кои претежно имаат географско-историски карактер, а помалку 
политички. Повеќето стари карти на Македонија се изработени за академски и универзитетски потреби 
и нивната реализација е на највисоко ниво за тогаш можните картографски вештини.Со оваа објава ги 
поттикнуваме македонските академски граѓани, младите научници и студенти како и сите поединци кои 
се интересираат за историјата на Македонија да ја користат картографската збирка на Националната 
библиотека на Албанија во Тирана која конечно дигитализира голем број ракописи, ретки книги и 
географски карти од својата богата збирка и оваа година овозможи непречен пристап до овој архивски 
фонд. Во прилогот подолу одбравме три карти на Македонија печатени во различни периоди кои се 
надеваме ќе го привлечат вашето внимание и интерес.
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1.Наслов на картата:
лат. Macedonia Alexandri M[agni]. Patria 
Illustris[simi].
мак. Македонија татковината на Александар 
Велики со илустрации
Оваа карта е испечатена (во техника гравура 
на хартија, обоена и илустрирана) во 
1650 година во Амстердам (Холандија) од 
германскиот математичар и картограф Јоханес 
Вилхелм Лауренберг (1590-1658).  Издавачот 
не е познат. Картата е со димензии 59,5 x 43 
cm и се чува под следната сигнатура: Albh 2 B 
29

2.Наслов на картата:
лат. La Macedonia
мак. Македонија
Оваа карта е испечатена (во техника гравура 
на хартија) во 1689 година во Рим (Италија) 
од издавачот Џовани Ѓакомо де Роси, а 
автор е познатиот италијанскиот картограф 
Џакомо Кантели.  Картата е со димензии 
62×48 cm и се чува под следната сигнатура: 
Albh 2 А 29

3.Наслов на картата:
лат. Regnum Alexandri Magni 
regis Macedonum et eius expe-
ditionum cursus …
мак. Правецот на движење 
на експедицијата на 
Александар Велики, кралот 
на Македонците …
Картата е во литографска 
техника гравура на хартија 
(втисок од врежана челична 
плоча и обоена) и печатена е 
во 1849 година во Нирнберг 

(Баварија) и истата е дело на познатиот германски историчар, класичен филолог и специјалист 
за латинска епиграфика проф. Карл Готлиб Цумпт (1792-1849). Издавач е Фридрих Вивег & 
Синот од Брауншвајг. Картата е со димензии 48х25,5см и се чува под следната сигнатура: Albh 2 
A 31
https://bibliotekadigjitale.bksh.al/iiif/?c=collections!harta
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