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ЖИВОТ НА ГРАНИ  

Во организација на 
Ма кедонското ет н-
олошко друштво и 

Центарот за етнички про-
учувања од Тирана, во се-
ло Косоврасти -  Дебар, се 
одржа тркалезна маса на 

ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КОСОВРАСТИ - ДЕБАР

Во делот на Голо Брдо во Албанија, не пос тојат 
асфалтни сообраќајници, а ко му ни-
ка ци јата се одвива по ло ши, пла -
нински и тешко про одни п а   тиш та 
кои во поголем дел од го  ди ната, во 
зимскиот период се неп  ро одни.

Ако до пред некое време Голо Брдо беше за-
сушена рана, тоа е сега рана на ко ја 
й е ставен мелем и таа поч нува да 
се лечи.

тема: "Живот на граница - 
Голо Брдо". Во рамките на 
оваа тркалезна маса етно-
лозите од Македонското 
етнолошко друштво ги 
пре зентираа резултатите 
до кои дошле при своите 
теренски, етнолошки и 
антрополошки истра жу-
вања, во Голо Брдо, во 
текот на мај, 2003 година. 
На средбата се говореше 
за општествените и еко-
номските услови во Голо 
Брдо, за етничкиот со жи-
вот, за верските култови 
кај македонското населе-
ние во Голо Брдо, за се ло-
то и семејството во тра ди-
циската култура, итн. 

Претставниците од Ал-
ба нија зборуваа за мож-

носта во овој реон да се раз-
вие селскиот туризам. Во 
рамките на оваа тркалезна 
ма са беше прикажана и ре-
вија на народни носии од 
Голо Брдо, а беше пре зен-
тирано и музичкото на род-
но творештво на овој реон. 
Истотака беше презен ти ра-
на и дебарската носија. Ко-
га станува збор за меѓу-

етничкиот соживот, ди с ку-
тантите потенцираа де  ка 
проб лемите на овој план во 
Голо Брдо се ре шаваат со 
трпение и толеранција и 
потенцираа дека - ако до 
пред некое време Голо Бр-
до беше засушена рана, тоа 
е сега рана на која й е ста-
вен мелем и таа почнува да 
се лечи.

ПРОМЕНИ

Етничкиот предел Голо 
Брдо, како што истакна во 
својот реферат, доц. д-р 
Љупчо Ристески, е еден од 
мно гуте примери во светот 
кој со поставувањето на др-
жа вните граници е поделен 

на два дела, помеѓу две др-
жави, од кога и започнува 
жи вотот на жителите на 
овој предел да се одвива 
"на граница".  

Податоците до кои до-
шол Ристески во текот на 
своето истражување гово-
рат дека жителите во Голо 
Брдо се занимавале со екс-
тензивно стопанство кое 
подразбирало произ вод ст-
во што ги задоволувало 
глав но потребите само на 
до маќинството. Во по ви со-
ките села сточарството би-
ло подоминантно, додека 

КОСОВРАСТИ 
ЦЕНТАР НА 

ЗБИДНУВАЊАТА 
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 ЦА - ГОЛО БРДО
во "полските" земјоделието. 
Уште кон крајот на 18 и во 
текот на 19 век во Голо Бр-
до била развиена печал-
барската дејност поради 
што поголем дел од маш-
ката популација во текот на 
годината работела по по го-
лемите урбани центри на 
Балканот занимавајќи се со 
мајсторска, градителска 
дејност. Селото Требишта, 
бил своевиден економски 
цен тар на Голо Брдо, како 
поради својата просторна 
позиционираност, исто 
така и според големината 
на селото. Луѓето од со се-
дните села оделе во Тре-
бишта во деновите кога бил 
организиран пазар, со цел 
да ги продадат своите про-

изводи или да купат тоа 
што им требало. Само во 
поважни пригоди оделе во 
Дебар.

- "Денес - додава Рис-
тески - Голо Брдо, ја живее 
судбината на граничен пре-
дел кој во секоја смисла е 
маргинализиран и тоа од 
двете страни на границата. 
Интересно е што денес и во 
Албанија и во Македонија 
во пределот се случуваат 
слични општествени и де-
мографски промени. За бе-
лежлива е силна тенденција 
на депопулација, особено 
кај христијанското насе ле-
ние. Во делот на Голо Брдо 
во Албанија не постојат 
асфалтни сообраќајници, а 
ко му никацијата се одвива 
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по лоши, планински и теш-
ко проодни патишта, кои во 
поголем дел од годината, 
во зимскиот период се неп-
роодни. За да се стигне до 
Голо Брдо од Тирана е пот-
ребно да се патува повеќе 
од четири часа. Од друга 
страна, патната кому ни ка-
ција со Македонија, исто 
така е многу отежната по-
ради постоењето на само 
еден граничен премин, Бла-
то кај Дебар, кој всушност 
не соодветствува на преми-
нот што голобрдци го има-
ле во минатото. За корис-
тење на општите меди цин-
ски услуги жителите мора 
да патуваат до најблискиот 
поголем центар во Пеш ко-
пеја, а за посложени зафати 
дури и во Тирана".

ПРАВА

Цветан Мазнику, поране-
шен претседател на Заед-
ницата на Македонците во 
Албанија и сегашен нејзин 
член, кој беше еден од дис-
кутантите на оваа трка лез-
на маса, вели дека во оваа 
Заедница се обединети че-
тири друштва на Ма ке-
донците: "Преспа", "Мир", 
"Мед" и "Гора". Тој бил пр-
виот претседател на Заед-
ницата. Според Статутот се-
га со Заедницата раководи 
Друштвото "Преспа", а неј-
зин претседател е Ефтим 
Мит ревски.

- "За овие две години 
додека бев претседател на 
Заедницата, ние нап ра ви в-
ме доста работи во ба ра-
њето албанската Влада да 
нè признае како мал цин-
ство. Македонците се приз-
нати само во Мала Прес па, 

а македонско малцинство 
постои во Гора и во Голо 
Брдо. Се бориме да им се 
даде можност на нашите де-
ца да учат на македонски 
јазик, зашто само во Преспа 
се учи на мајчиниот ма ке-
донски јазик. Сакаме да 
изградиме црква во село 
Ѓинец. Всушност, таа прет-
ходно постоела во ова 
село. Камен-темелникот на 
црквата 'Св. Илија' треба да 
го поставиме на 2 август - 
Илинден. Порано во Ѓинец 
на овој празник се со би-
рале сите Македонци од 
Голо Брдо. Средствата за 
црквата се обезбедени од 
Организацијата на Обеди-
нетите Македонци од То-
ронто - Канада. Исто така, 
треба да се изгради и џа-
мија во село Требишта", ве-
ли Мазнику.

Тој објаснува дека Вла-
дата во Албанија им исп-
ратила писмо во кое од та-
мошните Македонци, поба-
рала да се подготват и да 
посочат каде сакаат да се 
отворат училишта на ма ке-
донски јазик. Во рамките на 
албанската Влада е фор ми-
ран Комитет за мал цин-
ствата во Албанија, во кој и 
Македонците имаат пред-
ложено свои кандидати за 
членови, но сè уште не се 
објавени имињата на чле-
новите од малцинствата.

Мазнику вели дека се 
чувствува промена во од-
носот на албанските власти 
кон тамошното македонско 
малцинство.

- "Петнаесет години се 
бориме за нашите права, 
но никогаш не сме ги на-
рушиле законите во Алба-
нија. Ние немаме никаков 
проблем со Албанците, ту-
ку проблеми имаме со Вла-
дата. Од неа бараме да ни 
ги даде правата што ни 
припаѓаат како малцин ст-
во", потенцира Мазнику. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
ЕТНОЛОШКИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА 
ВО ГОЛО БРДО


