
Rekomandime të Komisionit të Përbashkët Multidisiplinar të Ekspertëve për Çështje 

Historike dhe Arsimore të miratuara nga Komisioni i Përbashkët Ndërqeveritar i formuar 

në përputhje me Marrëveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim ndërmjet 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë 

 

Rekomandime për përkujtim të përbashkët të personaliteteve historike 

 

SHËN KIRILI DHE METODI 

Vepra misionare e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi i vendosi themelet e kulturës krishtere 

dhe shpirtërore të popujve sllavë. Pranimi dhe përhapja e shkrim-leximit dhe përkthimet e librave 

liturgjikë u mundëson popujve sllavë të njihen me mësimin e krishterimit në gjuhë të 

kuptueshme. Vepra e Shën Kirilit dhe Metodit është ruajtur dhe zhvilluar në qendrat letrare të 

Presllavisë dhe Ohrit, të cilat atëherë ndodheshin në territorin e shtetit mesjetar bullgar, ku 

nxënësit e tyre gjenin kushte për punë. Ajo u ofron bazë thelbësore shteteve bashkëkohore 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë që bashkërisht ta festojnë 

ditën e Shën Kirilit dhe Metodit. 

Proceset e stuhishme kulturore, që filluan gjatë shekullit të 19-të, gjejnë shprehje edhe në rritjen 

e interesit për jetën dhe veprën e Shën Kirilit dhe Metodit. Në mesin e shekullit të 19-të, 

përkujtimi i Shën Kirilit dhe Metodit bëhet pjesë e traditës kulturore botërore, ndërsa dita e festës 

së tyre të kishës fillon të festohet nëpër shkolla. Kjo për herë të parë ndodh në Plovdiv në vitin 

1851. Procesi i zgjimit shpirtëror dhe emancipimit gjen shprehje në kremtimin e gjithanshëm të 

festës në shumë shkolla të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut  bashkëkohore dhe 

Republikës së Bullgarisë. Rrjedhimisht, vepra e Shën Kirilit dhe Metodit dhe e nxënësve të tyre 

filloi të përkujtohet edhe në vende të tjera sllave ndërsa kontributi i tyre për qytetërimin 

evropian, u njoh edhe nga Kisha Katolike, e cila i shpalli për mbrojtës të Evropës.  

Ajo që u tha deri më tani jep bazë dhe i obligon të dy shtetet që me përgjegjësi ta ruajnë kujtimin 

e veprës së Shën Krilit dhe Metodit dhe të nxënësve të tyre përmes kremtimeve të përbashkëta 

vjetore. 

 



SHËN KLIMENTI I OHRIT 

Vepra e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi u vazhdua nga nxënësit e tyre, ndër të cilët 

dallohet personaliteti i Shën Klimentit (rreth v. 830-916). Pas Misionit të Madh Moravian, Shën 

Klementi pranohet në shtetin mesjetar bullgar. Rreth vitit 886 është dërguar nga Knjazi Boris-

Mihail në rajonin e Kutmiçevës, ku si edukator dhe krijues vendosi themelet e Shkollës Letrare 

të Ohrit. Rreth vitit 893 me urdhër të Mbretit bullgar Simeon u emërua për ipeshkv. Predikimi 

dhe adhurimi i tij janë të një rëndësie të madhe për përhapjen dhe përcaktimin e shkrim-leximit 

dhe kulturës krishtere. Nëpërmjet përkthimeve të letërsisë liturgjike dhe veprave himnografike që 

i krijoi, si dhe falë veprimtarisë së tij mësimore janë përgatitur shumë studentë. Kjo e bën atë një 

nga figurat më të rëndësishme për kulturën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 

Republikës së Bullgarisë së sotme. 

E gjithë kjo u jep bazë të dy vendeve që ta ruajnë kujtimin e veprës së Shën Klimentit përmes 

përkujtimit të përbashkët në raste të duhura. 

 

SHEN NAUM I OHRIT 

Vepra e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi u vazhdua nga nxënësit e tyre. Midis tyre, Shën 

Naumi (rreth viteve 830-910) mori pjesë në misionin e Moravisë së Madhe, prej nga pas vdekjes 

së Shën Metodit dhe persekutimit të nxënësve të tij, ai mbërriti në Bullgarinë mesjetare. Ai është 

një nga themeluesit e Shkollës Letrare të Pliskovë – Preslavës. Rreth vitit 893 u dërgua nga 

Mbreti Simeon në Ohër, ku e vazhdoi veprimtarinë arsimore të Shën Klimentit në Shkollën 

Letrare të Ohrit dhe e ndërtoi një manastir në bregun e liqenit të Ohrit, i cili sot mban emrin e tij. 

Pas vdekjes së tij, kulti i Shën Naumit përcaktohet në territoret e shteteve të sotme të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut, Republikës së Bullgarisë dhe vendeve fqinje. Më vonë, kulti i tij u 

përhap edhe në një pjesë të popullsisë myslimane. 

Vepra arsimore dhe kontributi i Shën Naumit për zhvillimin e shkrim-leximit dhe kulturës së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë, u japin bazë të dy vendeve 

për të ruajtur kujtimin për veprën e tij, përmes përkujtimit të përbashkët në përvjetorë dhe jubile 

përkatës. 

 



MBRETI SAMOIL 

Mbreti Samoil është sundimtar i shtetit të madh mesjetar, të cilin pjesa më e madhe e shkencës 

bashkëkohore historike e konsideron për mbretëri bullgare me qendër në territorin e sotëm të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo mbulon një pjesë të konsiderueshme të vendeve dhe 

popullsisë së Gadishullit Ballkanik. Mbreti Samoil dhe fati i tij dramatik janë një simbol i 

historisë së përbashkët, e cila ndahet nga të dy shtetet bashkëkohore të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë. 

Komisioni i përbashkët u propozon të dy Qeverive, që në frymën e Marrëveshjes dypalëshe të 

nënshkruar, përkujtimi i Mbretit Samoil të jetë shenjë e vlerave të ndara dhe e fqinjësisë së mirë 

dhe miqësisë së  vërtetë. 

 

Rekomandime për librat e historisë për klasën e 5-të në Republikën e Bullgarisë dhe për 

klasën e 6-të në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

Komisioni i Përbashkët i shqyrtoi dhe analizoi librat e historisë për klasën e V-të në Republikën 

e Bullgarisë dhe tekstet e historisë për klasën e VI-të në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe 

konstatoi mangësi të caktuara respektivisht mundësi për përmirësim. Duke pasur parasysh këtë, 

rekomandohet shmangia e: 

- sugjerimeve të pabazuara historiografike për historinë antike, 

- mangësive në gjeografinë historike gjatë përdorimit të hartave që nuk korrespondojnë me 

kohën konkrete historike dhe kontekstin, 

- pasaktësive faktografike. 

 

Rekomandime për librat e historisë për klasën e 5-të në Republikën e Bullgarisë: 

1.  Përfshirja e kontekstit më të gjerë rajonal, veçanërisht në territoret e perëndimit të Thrakisë së 

lashtë, do t’i paraqesë proceset më përmbajtësore historike dhe do të krijojë një pasqyrë më të 

pasur për trashëgiminë kulturore-historike në rajon. 



2.   Për shkak të saktësisë më të madhe terminologjike, termat si "tokat e sotme bullgare", ose 

"territori i Bullgarisë bashkëkohore", mund të jenë më të përshtatshme për t'u përdorur në 

kontekst të historisë antike, në vend se vetëm shprehja “tokat bullgare”. 

3.  Propozojmë datim më të kujdesshëm të shfaqjes së kulturës thrake në antikitet. 

4.  Gjatë prezantimit të disa bashkësive antike, është e nevojshme që të merren parasysh tezat 

prijëse në historiografi për karakteristikat e tyre etno-kulturore (për shembull, Dardanët). 

5. Hartat historike duhet të përdoren në përputhje me kontekstin historik dhe qëllimet e 

vendosura metodologjike. 

 

Rekomandime për librat e historisë për klasën e 6-të në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut: 

1. Përfaqësimi më i madh i çështjes lidhur me Thrakin antike dhe thrakasit do të kontribuojë në 

njohjen më të mirë të trashëgimisë kulturore-historike në rajon. 

2. Sugjerimet për vazhdimësi ndërmjet Maqedonisë antike dhe shtetit bashkëkohor maqedonas 

përmbajnë anakronizëm historik. 

3. Sugjerimet për vazhdimësi institucionale ndërmjet misionit të Apostullit Pal dhe strukturave 

kishtare mesjetare që ekzistonin në territorin e sotëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë 

të pabaza. 

4. Hartat historike të shtetit antik të Maqedonisë do të jenë më precizenëse përkojnë me periudhë 

konkrete kohore. 

5. Gjatë paraqitjes së disa bashkësive antike, duhet të merren parasysh tezat prijëse në 

historiografi për karakteristikat e tyre etnokulturore (si Paionët, Dardanët, Migdonët). 


