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възстановиха колона 
на княз Борис I в Албания
По инициатива на Лука Станчев, председател на Пловдивския граж-
дански клуб и по проект и изпълнение на Жорж Трак, културен цен-
тър „Тракарт“, реплика на колона от базиликата в албанския град 
Балш бе поставена на мястото, където реликвата е открита преди 
близо сто години. Тази колона е единственият, открит досега пис-
мен паметник, удостоверяващ покръстването на българите от княз 
Борис I. Подготвена и транспортирана със средства на родолюбиви 
благодетели, колоната е монтирана на 16 октомври 2014 г. Бълга-
рите са занесли и мозаечна златна икона на княз Борис, с размери 
70/50 см, също дело на Жорж Трак, която ще бъде монтирана над 
малкия храм в руините на базиликата.

По материали и снимки на Лука Станчев и Жорж Трак

Каква е историята на този безце-
нен български паметник? 

Открит е през декември 1917 г. от 
австро-унгарски войници, издълбан 
върху мраморен стълб в манастирски 
развалини край село Балш(и), Алба-
ния по време на Първата световна 
война. В горната част на стълба се на-
мира българският летописен надпис, 
а в долната – по-късен надгробен 
надпис на латински на норманския 
военачалник Робер дьо Монфор, за-
гинал през 1108 г. Намерената колона 
войниците предават на албанците, 
които я вграждат в базиликата „Св 
Богородица“ в Балш. Проф. Йордан 
Иванов я заснема (предполага се, че 
я е виждал лично), а проф. Златарски 
получава рисунка от австрийски ко-
леги. Според някои учени Балш е бил 
един от големите центрове на Първо-
то българско царство, съществувал 
под името Главиница или Главница. 
Храмът обаче е разрушен по време на 
управлението на Енвер Ходжа след 
1941 г. и колоната изчезва.

Надписът е важен домашен из-
вор за покръстването на българите 
и за югозападната граница на бъл-
гарската държава от онова време. В 
краткото житие на Свети Климент 
Охридски, написано от охридския 
архиепископ Димитър Хоматиан 
в началото на XII век, се говори и 

за други подобни каменни стълбо-
ве в района на Главиница в днешна 
Албания, в които се съобщавало за 
кръщението на българите. Хоматиан 
дори отдава издигането им на Свети 
Климент Охридски. В Археологи-
ческия музей в София се съхранява 
гипсов отпечатък на надписа. 

Как възниква идеята за възста-
новяване на колоната?

Историята ни разказа г-н Лука 
Станчев: „Когато заснемахме фил-
ма „Албания страна на светлосен-
ки“, спечелил първа награда на V-ия 
международен фестивал за културно 
наследство, с изненада видяхме, че в 
руините на базиликата е поставена 
висока мраморна плоча със същия 
текст на албански. Година по-къс-
но намерихме плочата счупена при 
силна буря. След разговор с митро-
полита на град Корча – Йоан, бях 
обнадежден, че плочата може да се 
възстанови. Ангажирах Комитета по 
вероизповеданията и Светия Синод. 
Срещнах се с архиепископа на Алба-
ния и проектът за нова плоча беше 
одобрен. 

През 2014 г. Бойко Василев, след 
едно мое интервю в „Панорама“ ме 
запозна с почетния консул на Бълга-
рия в Тирана – Селим Х., който прие 
много амбициозно идеята. Срещнах 
се в Тирана с кмета на Балш – Илир 

Чела и получих съгласие да се постави 
не плоча, както беше първоначалната 
идея, а реплика на колоната, с текст 
на албански, български и английски 
и, разбира се, с оригиналния надпис, 
заснет от археолога Й. Иванов. Полу-
чих и решението на Общинския съвет 
на гр. Балш, с което улицата, водеща 
към базиликата се преименува на 
княз Борис! В Пловдив се консулти-
рах със скулптори и с Жорж Трак, 
който се включи с професионалното 
си умение, амбицията и упоритостта 
си. Успях  да ангажирам родолюбиви 
приятели и организации за финанси-
рането и транспорта. Г-н Селим под-
готви нещата в Албания, като преди 
това дойде да види колоната. 

В Албания бяхме посрещнати с 
голямо внимание още на границата 
– от Националната телевизия и лич-
но от нейния директор. В Балш стана 
събитие. С кмета направихме пър-
вата копка. Жорж беше във вихъра 
си и до здрач основата беше готова. 
На другия ден докараха кран и коло-
ната се постави и нивелира. После, 
покрай петролните полета, се изка-
чихме до античния Билис – българ-
ският средновековен град Главиница, 
с резиденция на Св. Климент Охрид-
ски. Магичен град с 14 км крепостни 
стени, 4 големи трикорабни базили-
ки, с прекрасни мозайки, дворци... 
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нещо изключително! 
В момента със Селим се опитвам 

да организирам кръгла маса – раз-
говор в Тирана за покръстването на 
България. Предложих това да стане 
на 2 май, денят на Свети цар Борис-
Михаил. Имам съгласието на проф. 

Лука Станчев е голям български родо-
любец, с чиито усилия и съдействие са 
реставрирани и популяризирани десет-
ки български паметници и исторически 
обекти в съседните ни балкански страни. 
Роден е в гр. Пловдив, произхожда от 
стари български възрожденски родове, 
дали дарители и ктитори на Рилския, Ба-
чковския и Хилендарския манастир, съз-
датели на Българската екзархия.
След промените през 1989 г. възстано-
вява една от най-старите организации в 
днешна България – Пловдивски граждан-
ски клуб, чийто председател е и до днес. 
По негова инициатива в родния му град 
са поставени паметни плочи на Йордан 
Йовков, Борис Христов и паметникът на 
Атанас Кръстев (Начо Културата) в Стария 
град, барелефът и паметникът на Светите 
братя Кирил и Методий. Популяризира и 
организира възстановяването на много 
българските културно-исторически па-
метници в Турция, Гърция, Македония, 
Албания, Хърватска.
На въпроса ми кое го кара да върви по 
следите на българската историческа па-
мет, г-н Станчев отговори: „Моето виж-
дане е, че България граничи със себе си 
– историческата памет в днешните гра-
ници ще се намери кой да я поддържа – 7 
милиона сме, но извън границите? Днес 
българската памет се руши, краде се, губи 
се и изчезва! А народ без памет – реална, 
не измислена, е обречен на изчезване и 
забрава! Eто това ме кара и ми помага да 
вървя по следите!“.

Павлов, доц. Чешмеджиев и други 
университетски преподаватели от 
София, Пловдив и Велико Търново. 
Обещано ми е и спонсорство – дано! 
Сега очаквам вести от Селим“.  

Какво представлява монтирана-
та реплика на паметника?

Това е мраморна колона със съ-
щите размери като оригиналната, но 
формата е полуцилиндрична, отгоре 
с капител. На цилиндричната част е 
издълбан оригиналният надпис на 
гръцки, който в превод гласи: „По-
кръсти се от Бога архонтът на Бълга-
рия Борис, преименуваният Михаил 
заедно с дадения му от Бога народ в 
лето 6374 (1 септември 865 – 31 ав-
густ 866 г.)“. На плоската част отзад 
е изписан същият текст на албански, 
български и английски.

Дали родолюбието и днес е здра-
вата основа, върху която надграж-
даме националните си приоритети и 
развитие, не знам, но е факт, че Пло-
вдивският граждански клуб упорито 
върви  по незаличимите български 
следи в чужбина, като ги възстановя-
ва и съхранява  за бъдещите поколе-
ния.  Какъв е следващият им марш-
рут..., ще разберете във втори брой 
на списанието.  ◆

Лука Станчев и Жорж Трак – свършихме добра работа

Колоната трябва да се нивелира

Преди първата копка


