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Текст и снимки: доц. д-р Веселка Тончева

Забравените българи в Албания: 
областта Голо Бърдо

Българи в Албания – мнозина не 
знаят за съществуването им, за-
щото за дълги години тази общ-
ност беше забравена. България 
я преоткри едва след падането 
на режима на Енвер Ходжа и де-
мократичните промени в Алба-
ния. В началото на 90-те години 
на миналия век се „отвориха“ 
албанските граници и за първи 
път след повече от 40 години се 
срещнахме с тези наши сънарод-
ници в Албания. Историческите 
сведения сочат, че към края на 
ХІХ и в началото на ХХ в. областта 
Голо Бърдо се счита за българска, 
част е от историко-географската 
област Македония. Според ста-
тистиката на населението от 1873 
г. тези села принадлежат към 
Дебърската кааза и са населени 
с българи християни и българи 
мюсюлмани.
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Попаднах в този регион 
благодарение на Бъл-
гарската федерация 
по спелеология (коя-
то от 1991 г. провежда 

спелеоложки експедиции в северо-
западната част на Албанските Алпи) 
и Асоциация за антропология, ет-
нология и фолклористика „Онгъл“. 
От 2007 г. насам провеждам проуч-
вания всяка година, посетих почти 
всички голобърдски села, записах 
стотици разкази и песни, наблюда-
вах и съпреживях сватби и празни-
ци, докоснах се до духа на тези хора 
и на това място.

Голо Бърдо е живописен високо-
планински регион. Разположен е на 
границата между днешните републи-
ки Албания и Македония, югозапад-
но от град Дебър и северозападно от 

гр. Охрид. Селата там са труднодо-
стъпни и отдалечени от основните 
транспортни артерии. Единственият 
проходим коларски път е проправен 
по време на италианската окупация 
на Албания през 1939 г.

След обявяването на независи-
мостта на Албания през 1912-1913 
г. и конституирането на новите й 
граници областта Голо Бърдо е раз-
делена – по-голяма част от селата ос-
тават в Източна Албания, само шест 
селища – на територията на Западна 
Македония. „Албанските“ български 
села са Стеблево, Гиновец (Геневец), 
Кленье, Требища, Големо Острени, 
Малестрени (Мало Острени), Вор-
мица, Тучепи, Пасинки, Радоеща, Из-
вири, Ладомерица, Койовец, Лешни-
чани, Оржаново, махалите На Камен 
и Заборгье (Заборье), със смесено 

българо и албаноезично население 
днес са селата Себища, Смолник, Го-
леища, Вичища, а в днешната репу-
блика Македония са селата Джепища, 
Отишани, Модрич, Дренок, Яблани-
ца и Лакайца.

Решенията за разделянето на Голо 
Бърдо се вземат през 1913 г. от посла-
ническата конференция на Великите 
сили в Лондон и международната ди-
пломатическа конференция във Фло-
ренция, но съществува и фолклорен 
разказ за поставянето на границата, 
познат в целия регион. Интернацио-
налната комисия, която трябва да 
постави границата, решава да попита 
минаващи жени какъв език говорят. 
За лош късмет попада на незнаеща 
български език албанка – снаха в с. 
Требища. Всъщност браковете извън 
общността са били голяма рядкост и 

Мина Лимани (Незирица) от с. Лешничани
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вероятно тази история е чисто фол-
клорна – механизъм на голобърдци 
да си обяснят непонятното за тях ос-
таване на областта им в Албания.

Една година след обявяването на 
независима и свободна от Осман-
ската империя Албания, през 1914 г., 
между България и Албания се уста-
новяват дипломатически отношения. 
В периода 1913-1939 г. съществуват 
активни контакти между българи-
те в Албания и родината им. Още 
първото албанско правителство от 
1912 г. се отнася благосклонно към 
българския произход на населението 
от Голо Бърдо и запазва изградени-
те по време на Османската империя 
български училища – такива има 
в пет села в региона по това време. 
През 1932 г. се провежда Балканска 
конференция, на която албанската и 
българската национални делегации 
подписват заключителен протокол. 
В него се заявява, че албанската де-
легация признава съществуването на 
българско малцинство в Албания и 
приема като свое задължение да по-
иска от правителството да разреши 
откриване на училища в градовете 
и селата, където българското насе-
ление е преобладаващо. В тези учи-
лища обучението да извършва на 
български език, а албанският да бъде 
задължителен. Българо-албанският 
протокол не се прилага на практика. 
А след 1944 г. режимът на Енвер Хо-
джа прекъсва всякакви връзки меж-
ду България и Голо Бърдо.

Религиите, които изповядват го-
лобърдци, са ислям (по-голям про-
цент) и християнство. Приемането 
на исляма се датира относително 
късно (ХVІІІ в.), в местните разкази 
присъства споменът за християнско-
то минало. В редица села (като на-
пример Стеблево) са функционира-
ли и двата храма – джамия и църква. 
Християни и мюсюлмани съжителст-
ват „като братя и сестри“ и взаимно 
посещават празниците си. След 1967 
г. официалната държавна политика 
в Албания е свързана със забрана на 
религиите: по особено агресивен на-
чин се разрушават религиозните хра-
мове – ползват се като обиталища за 
домашни животни.

Това се отразява на християн-
ските и мюсюлманските обредни и 
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Село Радоеща

Къща в с. Стеблево

Жътварка на Кленско полье (полето край село Кленье)
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обичайни практики. Освен, че сил-
но редуцира празничната система, 
забраната провокира тайното реа-
лизиране на празниците и спазва-
не на правилата на традиционната 
култура. Голобърдци от с. Стеблево 
си спомнят случаи, когато моми и 
невести се събират тайно, за да ходят 
преди изгрев „на трева“ на Гергьов-
ден и въпреки пазещите ги предста-
вители на властта (които дори от-
сядат в домовете им), успяват да се 
„измъкнат“ от селото и да наберат 
билки и налеят вода от обредното 
място „вакуф“ в землището на село-
то. Разбира се, след това съпрузите, 
бащите или братята на участничките 
са привиквани в общината, където са 
заплашвани с наказания.

Този модел на идеологически 
натиск не е изолирано явление в 
Албания, във всички страни с кому-
нистически режим в този период се 
развиват сходни процеси. Държав-
ната стратегия за контрол е свърза-
на с непрекъснато наблюдаване от 
представители на властта. Натискът 
се изразява и в провокации и „про-
верки“ – например по време на ме-
сеца Рамазан, когато мюсюлманите 
не се хранят и не пият вода в свет-
лата част на деня. Представителите 
на Сигурими (албанската Държавна 
сигурност) ходят и ги провокират да 
се хранят и пият вода. В спомените 
на голобърдци това е „тежко вре-
ме“ на лишение от свободен избор, 
на заплаха от затвор, на страх и не-
прекъснато следене. Въпреки това 
обаче, поради маргинализирането 
на областта в крайния граничен ре-
гион, затвореният и изолиран начин 
на живот е причина за висока съхра-
неност на традиционната култура.

От друга страна, едновременно 
с маргинализирането и „невиди-
мостта“ на голобърдското малцин-
ство близо до границата, зоната е 
пазена особено строго – опасана 
с бодлива тел, караули, патрули и 
т.н. и отношението към общността 
е особено подозрително. То се дъл-
жи на съмнението в лоялността на 
голобърдци към албанската държа-
ва, поради слабо изразения им ал-
бански патриотизъм. Също така за 
албанската власт по онова време е 
напълно ясно, че те ще търсят кон-

такт с роднините си в тогавашната 
Югославия, в частта от Голо Бърдо, 
останала в Република Македония.

„Външното“ назоваване на общ-
ността е „бугари“ – като такива са 
познати хората от Голо Бърдо в цяла 
Албания. Българската идентичност 
се заявява в най-голяма степен чрез 
езика, както и чрез произхода – чрез 
„българското потекло“, знанието 
за което е наследствено предавано. 
„Бугарският йозик“, който това на-
селение говори, езиковедите отнасят 
към най-западномакедонските бъл-
гарски говори. Това е езикът, който 
се използва за комуникация в рам-
ките на общността и в семейство-
то, но който се предава единствено 
по устен път. По време на режима 
на Енвер Ходжа употребата на този 
език в публичното пространство и 
на обществени места не е особено 
желателна и това в голяма степен го 
превръща в „домашен“ език. В ре-
гиона все още се срещат възрастни 
хора, които не говорят (или говорят 
лошо) албански език, знаят само 
майчиния български език.

Статутът на населението от Голо 
Бърдо не е на „българско“ малцин-
ство, тъй като такова в Албания 
няма официално признато, но в 
последните години в дипломатиче-
ските отношения между България 
и Албания се поставя този въпрос. 
Днес общността има свои организа-
ции – едни, които защитават „бъл-
гарския“ произход на населението 
и други – на македонците от Голо 
Бърдо. Защото идентичността на 
тази група се променя под влияние 
на историко-политическите проце-
си на Балканите – днес „комшия“ им 
е Република Македония и за по-мла-
дите голобърдци това има значение.

Българската организация се каз-
ва „Просперитет Голо Бърдо“ и неин 
председател е Хаджи Пируши, бла-
годарение на чието съдействие ние 
имахме възможност да се срещнем с 
нашите сънародници от Голо Бърдо. 
И ще продължаваме да се срещаме. 
За да се опитаме да разберем тяхна-
та съдба, защото за нас те все още са 
забравените българи – живяли почти 
един век в чуждоезикова и чуждое-
тнична среда, но съхранили българ-
ския език и традиции.  ◆

Обредно сеене на брашното 
за сватбата в с. Големо Острени

Женска носия от с. Стеблево

В. Тончева с Айредин Сада от с. Тучепи

Къщи в с. Пасинки


