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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, СПОМЕНИ ЗА БЪЛГАРСКО МИНАЛО И 

(ТВЪРДЕ) ДИНАМИЧНО НАСТОЯЩЕ. 

ДВЕ СЪВРЕМЕННИ АВТОХТОННИ КРАЕВЕДСКИ КНИГИ ОТ 

ЮГОИЗТОЧНА АЛБАНИЯ 

 

Валентин Гешев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

1. Как се запознах с двете книги 

В периода 2008 – 2013 г. бе осъществен проект „Културно-историческо и 

езиково наследство на „съседна“ България“, финансиран от Националния фонд 

„Научни изследвания“ – МОН. В него участваха няколко университета и научни 

институти, а предмет на изследването бяха българите и различни българоезични 

общности на Балканския полуостров извън територията на съвременна България, 

както и някои общности на север от р. Дунав и в Мала Азия. Особено внимание бе 

обърнато на ония от тях, които са автохтонно население или остатък от 

автохтонното население по местата, където живеят. 

Един от тези региони с автохтонни българоезични жители, включително и 

хора, които се смятат за българи, е областта на град Корча в Югоизточна Албания. 

В рамките на проекта в околностите на Корча работиха доц. д-р Веселка Тончева от 

Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, доц. д-р 

Лучия Антонова-Василева от Института за български език към БАН, проф. д-р 

Димитър Бело тогава от Корчанския университет (сега работи в университета в 

Тирана), доц. д-р Раки Бело от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“, д-р Румен Сребранов (тогава от Института за български език към БАН). 

Авторът на настоящия материал също посети областта, в частност с. Бобощица, 

снима и подготви за издаване етнографската сбирка на г-жа Елпида Манчо (важна 

част от архива на дружеството „Кайнас“ в Бобощица) и подготви няколко 

публикации, разглеждащи съвременното състояние на местния език и култура и на 

местното самосъзнание. От тях три вече излязоха (Гешев 2011, Гешев 2012, Гешев 

2013), други са под печат. В тях, както и в съответни публикации на останалите 

споменати участници в работата по проекта в Корчанско (напр. Тончева 2009, 

Тончева 2011, Тончева 2012, Антонова-Василева 2011, Антонова-Василева 2012, 

Бело 2012) читателят може да намери още сведения за езика и културата на 

българите и българоезичните жители в съвременна Албания. Материали по въпроса 

могат да се видят и в създадените по проекта филми Българите в Албания (2010 г., 

сценарий Константин Чакъров, редактор Лучия Антонова, музикално оформление 

Ефтим Чакъров, Веселка Тончева), Наше село ести Бобощица (2012 г., автори 

Екатерина Минкова и Веселка Тончева), Гергьовден при гораните в Албания (2012 

г., автори Екатерина Минкова и Веселка Тончева), Нашенци в Косово и в Албания 

(2013 г., автор Таня Мангалакова, оператор Емил Каплани, монтаж Петя 

Сапаревска). 

С двете книги, които ще да представя (Дамко 2010 и Нестори 2012), се 

запознах при работата по проекта. И двете ми бяха предоставени от колегата и 

участник в проекта Раки Бело и разполагам с техни копия. Всъщност и двете са му 
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подарени с посвещения като на земляк – българин от Корчанско – и като на 

приятел. 

Подобни книги често се пишат и издават и в България. Това са типични за 

съвремието ни краеведски изследвания на родното място, осъществени с любов и 

старание от автори, които най-често не са професионални историци, етнолози, 

изкуствоведи или филолози, но събират, обобщават и представят безценни 

сведения за съответното селище, за миналото му, традиционната му култура и 

драматично променящото се настояще. В последващото изложение ще се опитам не 

само да представя книгите, но и да преразкажа част от съдържанието им, да 

предам, доколкото мога, част от духа им, ще си позволя и да вплета мои собствени 

впечатления от Корчанско и от поставените в книгите проблеми и да направя някои 

аналогии или сравнения с миналото и настоящето на България – такова, каквото го 

познавам. 

Между двете книги има много общо – може би защото са написани в сходни 

исторически условия и защото описват места и хора със сходна историческа съдба. 

А може би и поради еднаквите чувства и подобните мисли, вълнуващи авторите 

им. Причината да реша да ги представя е обстоятелството, че това, което можем да 

прочетем в тях, е свързано – повече или по-малко – и със съдбата на съвременна 

България и на съвременните българи. 

 

2. Книгата на Сотир Танас Дамко за Бобощица 

Заглавието й е Бобощица – вариант на история (в оригинал Boboshtica – nje 

varjant historie). Оригиналният правопис на името на автора е Sotir Thanas Dhamko. 

Книгата е публикувана през 2010 г. (на корицата й пише август 2010). Тя е 

на албански език и се разпространява във вид на подвързани компютърни 

разпечатки. Текстът е набран на латиница без необходимите албански букви с 

надредни и подредни знаци. На практика отсъстват само буквите ë [ъ] и ç [ч], тъй 

като останалите типично албански букви всъщност са буквосъчетания – диграфи – 

и няма технически пречки да се отпечатат с инвентара на „чистата латиница“. Така 

отпечатан, текстът не различава ë [ъ] от е и ç [ч] от c [ц]. По различни причини 

реших, когато цитирам, да запазя правописа и буквения инвентар на оригинала. 

Корицата на книгата е оформена художествено като колаж от фотографски и 

графични изображения. Самата книга съдържа известен брой илюстрации – 

предимно фотографии. Обикновено те са извън отбелязаната в книгата пагинация, 

така че тя е всъщност по-обемна от номерираните си 166 стр. Самите страници са 

гъсто изписани (има например страници с по 45 реда и до 95 знака на ред). 

Изложението се опира на библиография от 25 позиции – авторът е ползвал 

архива на музея „Димитър Цанцо“ в Бобощица, архива на дружество „Кайнас“ в 

Бобощица, държавни и църковни кадастри и архиви в Корча, фолклорната сбирка и 

други текстове, писани от местната краеведка и пенсионирана учителка Елпида 

Манчо, написаните на гръцки мемоари на Димитър Цанцо – роден бобощенин, 

учител и общественик в Бобощица от края на ХІХ и началото на ХХ в. Освен това, 

авторът е черпил данни и от разговори с жители на Бобощица (biseda me fshataret e 

Boboshtices) като Петрак Грецо, Ильо Кунешка, Танас Дамко, Елпида Манчо, 

Сотир Бамбули, Кристак Кочо (Дамко 2010: 166). 
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Уводните си думи, озаглавени „Към читателя“, Сотир Дамко започва с 

отговор на въпроса защо книгата му не е отделна история, а вариант на история. 

„Няма да е лесно – споделя той – в сложните плетеници на балканската култура да 

се отдели и опише неповторимото в историята на едно селище като Бобощица“ 

(Nuk dote jete e lehte, qe ne nderthurjet e medha te kultures ballkanikeq te munde te 

shkruhej dhe te vecohej, historiku i nje vendbanimi specifik si historia e Boboshtices) 

(Дамко 2010: 1). И наистина, българският читател може да намери много като че ли 

близки му и познати „факти, легенди, запазени и до днес традиции“ (пак там), 

просто защото историята на Бобощица е вариант на историята на Балканите. 

Но има и друга причина, особено сближаваща българския читател с 

написаното в книгата на Дамко – това е общият произход на съвременните българи 

и коренните жители на Бобощица и в частност на езика на съвременните българи и 

традиционния език на Бобощица. За Сотир Дамко една от основните ценности на 

Бобощица, която трябва да се запази, е изчезващият пред очите ни местен език. 

Още в уводните думи си думи той подчертава, „че е задължително да разкажа нещо 

за стария език, който се е говорел и още се говори в някои бобощенски семейства“ 

(se eshte domozdoshve, qe te tregoj dicka, per gjuhen e vjeter, qe eshte folur e flitet ende 

ne disa familje bobshtare) (Дамко 2010: 1). 

Романтичното преклонение пред родното място – един от основните 

подтици да се пишат краеведски трудове – у Дамко се съчетава с рационална 

осъзнатост на връзката между достойнствата на човека и неговата среда: 

„Характерът на хората, такъв, какъвто го съхраняват и култивират, моралните 

ценности, които отстояват, не могат да не са повлияни и да не са оформени от 

средата, в която живеят“ (Karakteri i njerezve, cilesite qe ata ruajne e kultivojne, vlerat 

morale te cilat rezistojne, nuk mund te mos ndikohen dhe formohen nga ambjenti ku ata 

jetojne) (Дамко 2010: 1). Мисълта, че някой е достоен човек, защото се е родил на 

достойно място, е добра идейна и емоционална основа за изследване и представяне 

на историята и настоящето на едно селище. 

Човек се чувства достоен, защото се гордее с това, което е, и с мястото, 

където се е родил. Там според С. Дамко „можете да намерите всичко, което ни кара 

да сме горди, че сме бобощени“ (do te gjeni gjithcka, per te cilat na kane bere te jemi 

krenare, qe jemi boboshtare) (Дамко 2010: 1) – думи, които обясняват достатъчно 

добре както мотивите за написването на книгата, така и цялото нейно съдържание. 

Своя труд, „скромен, не много професионален“ (modest, jo shume profesional) 

авторът преживява „като дълг, който аз, като син на това село, имам към 

Бобощица“ (si detyrim, qe une si djale i ketij fshati, kam per Boboshticen) (пак там). 

В достъпния ми екземпляр от книгата на Сотир Дамко под печатния текст на 

първата страница четем и думи на най-дейната съвременна бобощенска краеведка и 

активистка на дружеството „Кайнас“ Елпида Манчо, написани от нея 

собственоръчно на местния диалект, когато е подарявала екземпляра на Раки Бело: 

„Раки Белос [„на Раки Бело‟] 

со респект и со льубов от Ельпи Манчова от село Бобоштица шо се зборви 

йезико кайнас.“ 

От написаното се вижда, че за г-жа Елпида Манчо местният език е особено 

важен и особено ценен белег на Бобощица. Освен това местният език обективно 

сближава Елпида Манчо с Раки Бело. Неговият роден връбнишки говор, който той 
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използва активно и при разговорите си с нея, е много близък до бобощенския 

диалект. 

 

3. Описанието на Бобощица у Сотир Дамко 

Отделна подглава в книгата, озаглавена Pozita gjeografike e Boboshtices, е 

посветена на географските особености на селото. Тук научаваме за неговите 

граници, съседи, релеф, водно богатство, флора и фауна. 45% от земята му е 

равнина, а останалото са планини и хълмове. Богато е на извори, потоци и реки 

(Дамко 2010: 2). На следващи неномерирани страници виждаме карта на областта, 

както и много снимки и факсимилета на рисунки на местни животни и растения. 

Тук искам да вмъкна едно лично впечатление: Бобощица е много красиво 

разположена – от едната страна равното Корчанско поле, от другата страна 

стръмните и почти голи склонове на планината Морава, разклонение на Пинд, а 

между тях хълмове, сред които е прикътано и самото село. 

Следва подглава, посветена на бобощенската топонимия. Тук читателят 

може да намери имена на местности в планината (сред тях Лисец, Сопатище), 

имена на хълмове (сред тях Галината), имена на местности в равнината, имена на 

извори (сред тях Шировода) (Дамко 2010: 3). Следват десетина неномерирани 

страници с много снимки на мостове (най-старите построени през 1840 и 1850 г.), 

чешми, хълмове и местности, споменати в текста. 

Във връзка с имената на кварталите (махалите, lagje) С. Дамко цитира 

спомените на Димитър Цанцо, описващи събития от годините 1800 – 1904, като 

изброява имена на махали и местности, сред които Попчище, Долни бунар, 

Братско, Челковйене, Каменйата, Оданте мйеста. Според Дамко това са имена 

„много характерни“ за селото. Такива са и имената на трите реки, течащи през 

Бобощица: Голема рйека, Мало рйека, Поврок. (Дамко 2010: 4) 

Представен е и броят на населението на Бобощица според откритите от 

автора документи: 

1500 г. – 450 къщи и 6000 – 7000 души 

1870 г. – 210 къщи и 1004 души 

1945 г. – 675 души 

1950 г. – 1125 души 

1955 г. – 588 души 

1960 г. – 831 души 

1969 г. – 818 души 

1979 г. – 1145 души 

1989 г. – 1163 души (Дамко 2010: 4–5) 

Прави впечатление рязкото колебание на броя на населението през ХХ в., 

причините за което стават ясни от по-нататъшното изложение в книгата. 

Напълно очаквано за всеки, който е посещавал Бобощица, С. Дамко 

посвещава отделна подглава на Бобощенските черници (Manat e Boboshtices) 

(Дамко 2010: 8) 

„Бобощените на езика кайнас ги наричат чарници“ (Boboshtaret ne gjuhen 

Kajnas, do ti quajne carnici), от тях „се приготвя уникална ракия“ (pregatitet rakia 

unikale), наричана „чарничкова“ (Carnickova), която „поднасят като лекарство“ (qe 

sherben si ilac) срещу възпалено гърло и коремни болки. Черничевите дървета са 
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„емблема на Бобощица“ (embleme e Boboshtices). Преданието разказва, че ги е 

донесъл поп на име Наум (me emrin Naum). Срещат се и в съседните села Треска, 

Дреново и Требицка (Дамко 2010: 8). 

Авторът смята, че черниците са донесени от самия Наум Охридски, ученика 

на Методий и Кирил (dishepull te Metodit dhe Kirilit), основоположник на 

„българската православна църква“ (te kishes ortodokse bullgare), основал заедно с 

Климент Охридски книжовна школа. За С. Дамко Наум и Климент са големи 

български църковни дейци (Bashkekohes me Klementin, Naumi, do te ngrinin shkollat 

me karakter kulturoro-iluminist, ku moren njohuri nje numur i madh klerikesh bullgare) 

(Дамко 2010: 8). 

Свещеният произход на черниците, според С. Дамко, се потвърждава от 

факта, че те растат край църквите и манастирите на селото – „църквата и манастира 

„Св. Николай“, църквите „Св. Николай“ на хълма, „Св. Йоан“, „Св. Димитър“ и 

др.“ (ne kishen e manastirit te Shen Kollit, kisha e Shen Kollit ne varet, Shen Jovan, 

Shen Mitret etj.). Празникът, когато бобощени се черпят с новосварената ракия, е 

Св. Сотир (Shen Sotirit) – 6 август
1
 (Дамко 2010: 10). 

На следващите страници С. Дамко представя подробности за технологията 

на ферментиране на черниците и варене на ракията. Според него бобощенската 

черничева ракия е чиста (e paster) и се пие – с песни и удоволствие (me kenge e 

qefe). (Дамко 2010: 11 – страницата завършва със снимка на казан за варене на 

ракия). Тук впрочем читателят може да види, че думите казан, капак, ракия са 

(почти) еднакви на български и на албански. 

 

4. Миналото на Бобощица и произходът на бобощени 

Важен елемент от местното и родово самосъзнание на Сотир Дамко е 

представата, че родното му село съществува отдавна и има дълга история. Едно от 

заглавията в книгата, след което се говори за археологически открития от 

бронзовата и желязната епоха в землището му, е Бобощица е древно селище 

(Boboshtica eshte vendbanim i lashte) (Дамко 2010: 6). 

Любопитно е, че изложението за миналото на селото започва с албаноезична 

карта на България през Х в. – „България в годините на управлението на цар 

Симеон, 927 г.“ (Bullgaria në vitet e sundimit të car Simeonit, 927) (Дамко 2010: 6/1). 

На голяма част от историческите карти (обикновено на по-новите от тях) Първата 

българска държава е представена симетрично разположена от двете страни на 

Долния Дунав – колкото българска територия има на юг от голямата река, толкова 

(понякога дори повече) е и територията на север от нея. У С. Дамко картата е от 

другия тип – на нея като политически български са показани само земите на юг от 

Дунава. На такава карта наистина Корчанският край е разположен в средата на 

югозападната третина от тогавашното Българско царство. Картата не е случаен 

елемент в книгата на С. Дамко – по-нататък ще видим колоко важно място заема 

средновековната българска държава в предствите му за произхода на Бобощица и 

на бобощените. 

Любопитни подробности за миналото откриваме в отделна глава, 

представяща Бобощица през ХІІ–ХVІІ в. (Boboshtica e shekullit ХІІ–ХVІІ) (Дамко 

                                                 
1
 Преображение Господне (6 август) е познато сред християните в някои региони (в 

България например в Родопите, Сакар планина и др.) като Свети Сотир или Сотировден. 
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2010: 12). Тогава селото се простира и отвъд Голйема рйека (Goljema rjeka). В 1431 

г. според тогавашния турски регистър в селото има над 500 къщи с над 6000 – 7000 

жители. Както подчертава авторът, семействата тогава са големи – с по двайсетина 

членове. 

Според С. Дамко хрониките от онова време описват тогавашните бобощени 

като „мъже с мустаци, високи и здрави“ (burra me mustaqe, te gjate e te shendetshem), 

а „жените и момичетата много красиви, работливи, смели и верни“ (gra e vajza 

shume te bukura, puntore, trime e besnike) (Дамко 2010: 12). Тук можем да намерим и 

някои подробности, по-скоро щрихи за начина на живот, за заниманията и 

облеклото на бобощени през ония времена. 

Авторът с право подчтертава богатството от религиозни обекти в Бобощица 

и землището й: „Селото е заобиколено от голям брой църкви и от три манастира“ 

(Fshati eshte rethuar nga nje numur i madh kishash e tre manastire) (Дамко 2010: 12). 

Той ги изброява поименно и представя данни за това през кой век са построени и 

дали още съществуват или са разрушени (Дамко 2010: 12–13). Многото църкви и 

манастири според него са причината Бобощица да е смятана не за обикновено село, 

а за „село-град“ – fshatqytet (Дамко 2010: 13). Трябва да подчертая, че културното 

наследство и особено наличието на църкви и манастири дълбоко впечатляват 

посетителя на Бобощица. Те – заедно с архитектурата на няколкото запазени стари 

къщи и с улиците, застлани със старинен калдъръм – създават чувството, че се 

намираш на място, което преди векове е било много важно. 

В разказа за миналото на Бобощица четем и заглавие Говорим език – 

български (Gjuha e folur, bullgarce) (Дамко 2010: 13). Тук за улеснение на 

българския читател ще вмъкна допълнителни данни за названието булгарче: 

Булгàрче (на албански правопис Bullgarçe) е старо име на местния език в 

Бобощица. Това е турска по произход форма, означаваща „български‟. Тя се 

използва в албаноезичен дискурс и от жителите на селото, и от „другоселци“ по 

отношение на местния диалект. 

Преди няколко години г-н Юлиан Костреци, албански студент в България, 

чийто дядо е от Бобощица, ми обясни, че албанците наричат езика на другите 

български села в страната си Bullgarishtе (булгарùще), а само езика на Бобощица – 

булгарче, което означава същото, само че на турски. Според него това е 

традиционен знак на особеното им уважение към нейните жители. 

Терминът булгарче се среща и във фолклорната сбирка на Е. Манчо, 

например Këngë Bullgarçe („песен на български‟) като пояснение към една от 

песните на местния диалект. Можем да го видим и в бележка към текста на устава 

на дружеството „„Кай нас““: „në gjuhën Bullgarçe të Vjetër qe flasim ne“ („на стария 

български език, който говорим ние‟ – Антонова-Василева 2011 : 113). 

С. Дамко засяга и темата за приемането на исляма през османската епоха и 

за съвместния живот на православни и мюсюлмани. В същия контекст научаваме за 

рода „с княжеска кръв“ (me gjak princeror), наричан Асен, от съседното село 

Дворан, който с приемането на исляма приел и фамилното име Хасан (Дамко 2010: 

13). Разказа си за историята на Бобощица през ХІХ в. С. Дамко опира най-вече на 

историята на селото, описана в спомените на местния учител (в селското гръцко 

училище) даскал Димитър Цанцо (dhaskal Dimiter Canco). Тези спомени са писани 

на гръцки и включват времето до 1904 г. 
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Под заглавието на четвърта глава от разглежданата книга – Произход на 

Бобощица и на бобощените (Origjina e Boboshtices dhe boboshtarve) четем 

подзаглавие Названието на селото (Emertimi i fshatit). Главата започва с 

авторовото твърдение, че „Бобощица, както се пише и разказва, просто има 

очевидно славянско име, както и много други славянски топоними, които се 

употребяват и днес в околната територия“ (Boboshtica, si shkruhet dhe lexohet, tregon 

thjesht nje emertim te dallushem sllav, ashtu si shume toponime sllave, te perdorura edhe 

sot, per teritore ne zonen perreth) (Дамко 2010: 14). Той посочва като илюстрация 

селищните имена Каменица и Беловода, но примерите могат да се увеличат 

неколкократно. 

Сотир Дамко ни запознава с хипотезата, че името Бобощица означава „с 

много дъски“ (в местните говори щица < старобълг. *дъштица „дъсчица‟, 

умалително от дъска). Същата хипотеза изказа и Елпида Манчо, когато я 

интервюирахме. С. Дамко обяснява това с обработката на дървен материал за 

нуждите на църковната институция като основно занимание на жителите на селото 

в миналото. Цитира Книгата на Корчанската митрополия, в която се говори за 

„голяма дъбова гора край Бобощица, в която работят дървосекачи“ (nje pylli e madh 

me lisa ku punonin sharxhinj). Споменава също и хипотезата на Афанасий Селишчев, 

че названието Бобощица произлиза от съществителното боб, и свързва появата на 

названието Бобощица с началото на средновековието, когато на Балканския 

полуостров „се заселват славянобългарски племена“ (perhapen fiset sllavo bullgare) 

(Дамко 2010: 14). 

Следващото подзаглавие е Произход на жителите на селото (Origjina e 

banorve te fshatit). Изложението тук започва с неочакваното за мене изречение 

„Темата е чувствителна, дори до днес остава табу и знам, че може да предизвика 

доста полемика“ (Te prekesh kete teme, e cila deri me sot ka mbetur tabu, e di qe mund 

te ngjale shume polemika). „Но никога не е късно“– продължава авторът – 

„оставайки морални, да разбулим една истина“ (Por kurre nuk eshte von, dhe mbetet e 

moralshme per te zbuluar nje te vertete). И излага неумолимите факти: „Автохтонните 

жители на селото са говорили и говорят на много стар славянски език, който те 

самите наричат булгарче“ (Banoret autokton te fshatit, flisnin dhe flasin nje gjuhe 

shume te vjeter sllave, te cilen ata vete e quajne bullgarce). „Освен това този език се 

нарича и „Кай нас“, на албански – като нас“ (Kjo gjuhe eshte kaq e vecante sa 

emertohem Kaj nas, ne shqip – si ne) (Дамко 2010: 15). 

Авторът обяснява, че изразът „Кай нас“ се използва „за да се разпознават 

жителите на селото, питайки се зборвиш „Кай нас“ (говориш ли като нас), и 

отговорът трябва да бъде да море зборво (да, море, знам) и беседата започва“ (per te 

dalluar ata qe jane banore te fshati, duke i pyetur; zborvish kaj nas (flet si ne) dhe 

pergjigja do te ishte; da more zborvo (po more di) dhe fillonte biseda) (Дамко 2010: 15). 

С. Дамко съвсем уместно подчертава сериозния интерес на учените към 

езика на Бобощица. Споменава излезлия през 1936 г. труд на Андре Мазон, 

издадените в Париж през 1988 г. материали от тогавашния международен конгрес 

на славистите в София, интереса на албански учени и писатели към него, както и на 

академичните среди в Македония, България, Русия и другаде. Споменава и 

твърдението на Зиновиев, руски посланик в Цариград, разполагал на времето с 

Корчанския кодекс, че жителите на Бобощица са дошли от Полша около 1100 – 
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1200 г., от където са изгонени по политически причини, но подчертава, че според 

данните на самия кодекс (bie ndesh me te dhenat e Kodikut), документ № 165, стр. 56 

„Дреново и Бобощица говорят на български език“ (Drenova dhe Boboshtica flasim 

gjuhen bullgare) (Дамко 2010: 15). 

Авторът обогатява аргументите си, като цитира традиционната представа на 

жителите на Корча, предавана от поколение на поколение, че Бобощица е много 

старо селище. Това той свързва със следния цитат от Петрак Пепо: „От историята 

знаем, че през 845 г. след Христа българският цар Пресиан разпростира властта си 

над Македония, както и над района на Корча, където процъфтявал знаменитият 

град Девол“ (Nga historia dime se ne vitin 85 [sic] para Krishtit, mbreti bullgar Presian, 

e zgjeroi sundimin e tij ne Maqedoni si dhe ne zonen e Korces, ku lulezoi qyteti i degjuar 

Devoll) (Дамко 2010: 15). Посочва се и мнението на Иван Снегаров, който 

„основавайки се на документи и богата библиография“ (bazuar ne dokumenta dhe 

bibliografia te pasur), пише, че „Бобощица и Дреново са две села остатък от старото 

славянобългарско население, което през средновековието заема Балканите и Южна 

Албания“ (Boboshtica dhe Drenova, jane dy fshatra te mbetura nga popullsia e vjeter 

sllavo bullgare, qe perhapen ne kohen e mesjetes ne ballkan, Shkiperine e jugut). 

Уточнява се, че много други езиковеди и историци са на същото мнение – че това е 

„славянобългарско население, остатък от старите български племена, простиращи 

се някога до Адриатика“ (nje popullsi sllavo-bullgare, e mbetur nga fiset te hershme 

bullgare, te cilat u shtrine deri ne Adriatik) (Дамко 2010: 15). 

След това С. Дамко посочва История на Албания, издадена в Тирана през 

1959 г., както и изследвания на Хайнрих Гелцер, Густав Вайганд, Андре Мазон и 

Иван Снегаров, в които се говори за административната област Кутмичевица, 

съществувала до 1016 г., чийто управител е „български велик болярин“ (nje bujar i 

madh bullgar), а главен град – Девол (Дамко 2010: 16). Отново се споменава за 

княжеския по произход род Асен (nje fis princeror me emrin Asen) в бобощенскта 

махала Турцка (ne Boboshtice ne Mallen e Turckes). Според автора той може да се 

съотнесе с братята Асеневци (основателите на втората българска държава) (Дамко 

2010: 16). 

Читателят, разбира се, може да се запита: защо ако човек се гордее с 

произхода си, трябва да го свързва със средновековните българи и с тяхната 

аристокрация. Такъв въпрос спокойно може да си зададе и албанският, и 

българският читател, а още повече читателят от по-далечни краища, където 

господства представата, че Балканите са дива, неуправляема и недостойна за 

уважение земя. Сякаш в отговор на такъв неизказан, но възможен – задочен – 

въпрос С. Дамко цитира американския историк Джейкъб Гоулд Шърман, който 

подчертава огромното значение на средновековната българска държава: „... никой 

не съчувства особено много на България, при все че тя има история, по-славна от 

Османската империя“ (... akush nuk vuajti me shume se Bullgaria, megjitse ata kishin 

nje histori me te lavdishme se perandoria Otomane) (Дамко 2010: 16). Разбира се, става 

дума най-вече за цивилизационния напредък на България „от времето, когато 

нейният владетел Борис приема християнската вяра в 864 г., българите 

осъществяват забележителен напредък, нареждайки се сред най-цивилизованите 

държави в света“ (nga koha kur sovrani i saj, Boris, pranoi fene krishtere, ne vitin 864, 
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bullgaret bene perparime de dukshme, duke u radhitur ne fiqite e qyteteruara te botes) 

(пак там). 

Следва разказ за управлението на цар Самуил със столица Охрид (976–1014 

г.), за възстановяването на българската държава през 1186 г. и за братята Асеневци, 

за царуването на Иван Асен ІІ като период на най-голямо благоденствие и 

могъщество в историята на България (Dhe periudha e sundimit te Car Asen II, (1218–

1240), ishte periudha me e begate ne historine e Bullgare e te zoterimeve te saj). „Той 

закриля търговията, развива изкуството и книжовността, основава и подпомага 

църкви и манастири и разхубавява столицата Търново с красиви и величествени 

постройки“ (Дамко 2010: 16). 

Темата за присъствието и заселването на висши български аристократи в 

Бобощица през Средновековието продължава с предположението на С. Дамко, че 

освен Асеневци, в Бобощица е имало още едно семейство с владетелски произход, 

защото в селото има и местност, наречена Княжеска могила (Varet e princeve) 

(Дамко 2010: 16). 

В продължение на темата за българските владетели и Бобощица С. Дамко 

разказва известната бобощенска легенда (представена още у Димитър Цанцо) как 

„Крали Марко с коня си скочил от хълма Галината на хълма Веринте и там, където 

стъпили копитата на коня му, има следа и днес и извира пълноводен поток, който 

се нарича Веринте“ (Marko Krajli me Kalin e tij, u hodh nga kodra e Galines ne kodren 

e Verinjve dhe se atje ku rane kembet e ka duken dhe sot, dhe doli nje burim me uje te 

bollshem, qe quhet burimi i Verinjve) (Дамко 2010: 17). У Цанцо можем да прочетем, 

че на това място има блато, което се нарича Марков Мачел (Избрани моменти от 

спомените на Димитър Цанцо можем да намерим и в труда на Андре Мазон, 

посветен на Бобощица – Мазон 1936: 382 – 386). Д. Цанцо нарича Крали Марко 

„господар българин“, който „бил герой и е заемал пост на владетел в тези краища“ 

(Мазон 1936: 384) и недвусмислено определя произхода на земляците си като 

български. 

След като представя данни за Крали Марко, за неговото Прилепско 

„княжество“, за васалитета му, за смъртта му във Влахия и за мястото му в 

българските и сръбските песни и предания според История на България от Христо 

Матанов, Ангел Димитров и Боби Бобев, С. Дамко се връща към преданието, че „в 

Бобощица се установило княжеското семейство, в Дреново придворните на князете, 

а в Дворан се е намирал дворецът им“ (ne Boboshtice jane vendosur princerit, ne 

Drenove obortaret e princerve dhe Dvorani ka qene obori i ketij venbanimi) (Дамко 

2010: 17). Любопитно е, че авторът свързва този факт с рядко сключваните бракове 

между бобощени и дреновени – своеобразна проява на спомена, че са роднини по 

кръв. 

След като подчертава самобитните обичаи на Бобощица, С. Дамко резюмира 

фактите: говорим език – булгарче (gjuha e folur – bullgarce); топоними – славянски 

(toponimet ne gjuhen sllave); легенда, че Крали Марко е пребивавал на територията 

на селото; местожителство на княжески род Асен; старинност на култовите обекти, 

включително и орнамент с формата на звездата на Давид в църквата на манастира 

„Св. Николай“ (ornamenti i yllit te David ne kisha e manastirit te Shenkollit); езически 

обичаи и празници (ritet dhe festa pagane), повечето от които се честват и днес (edhe 

sot); богат собствен фолклор на български – „булгарче“ – език (folklori i pasur vetem 
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ne gjuhen bullgarce); споменът за женитбата на български княз (nje princ bullgar) в 

църквата „Св. Йоан“; фактът, че територията на селото „често е била под властта на 

български княжества, на българската империя или държава“ (ka qene shpesh, ne 

zoterim e principatave, perandorise apo shtetit Bullgar) (Дамко 2010: 17). 

Въз основа на казаното авторът прави следните изводи: 

„1. Бобощица е древно селище“ (Boboshtica eshte vendbanim i lashte); 

„ 2. Тя е заселена преди установяването на християнството като официална 

религия“ (Ka qene banuar, para vendosjes se krishterimit si fe zyrtare) (Дамко 2010: 

17); 

„3. Населена е предимно с българско население“ (Eshte banuar me se shumti 

nga popullsi bullgare); 

„4. Езикът, който се говори, е стар славянобългарски език. Той се предава от 

поколение на поколение устно и писмено с латински букви и с кирилски букви“ 

(Gjuha qe flitet, eshte gjuha e vjeter sllavo-bullgare. Eshte trasheguar bres pas brezi me te 

folur e te shkruar me germa latine, dhe me germa kirilic) (Дамко 2010: 18). 

След като доуточнява, че „кирилско писмо срещаме единствено върху някои 

фрески в църквата „Св. Николай“ (Germat kirilic i hasim vetem ne disa afreske ne 

kisha e Shenkollit)
2
, С. Дамко представя отпечатаната на стр. 6/1 карта, на която се 

вижда „територията, управлявана от Българската империя“ (teritori yne ndodhet nen 

zoterimi e perandorise Bullgare) през 927 г. Картата е албаноезична и е взета от 

превод на албански на труд на Фердинанд Шевил (Дамко 2010: 18). 

Описанието на С. Дамко на Първата българска държава (както той я нарича, 

Българската империя) би могло да подтикне към патриотичен оптимизъм 

омърлушените, отчаяни и загубили самочувствие граждани на съвременна 

България – това е видение на една друга, нереална, отдавна отминала България: „За 

времето си тя е доста развита и с великолепна цивилизация“ (Per kohen kjo ka qene 

mjaft e zhvilluar dhe me nje qyteterim te admirueshen). „Тя установява 

административна система с разделение на властите (ndarjen e pushteteve)“, дори 

„демократични форми на изборност на властта“ (format demokratike te zgjedhjeve te 

pushtetit) (Дамко 2010: 18). 

Споменава се, естествено, и Василий ІІ Българоубиец (Vasil II 

Bullgarovrasesi), но се подчертава, че въпреки неговото дело „остават живи 

традициите на българската държава и днешното оформено българско съзнание“ 

(Por mbeten te gjalla traditat e shtetit Bullgar dhe vetedia tashme e formuar bullgare), за 

да се стигне до „втория златен век под управлението на Асеновци“ (shekulli i dyte i 

arte nen drejtimin e Asenve) като „следващ подем в развитието до 1241 г. през ХІІІ 

век“ (nje hov tjeter zhvillimi, deri ne vitin 1241, pra shekulli i XIII) (Дамко 2010: 18). 

В закономерна асоциация с по-общата тема за средновековна България 

авторът преминава към по-частния разказ за местния род Цапарови от 

бобощенската махала Попчище, който и към 1860 г. „живее с атрибутите на 

княжески род“ (jetonte me atributet e nje familje princerore) в облеклото и начина на 

живот (например „конска сбруя с позлатена юзда и стремена“ – paimet e kuajve si 

fre e yzengji te lara me ar) и има „голяма роля в самоуправлението на селото“ (nje rol 

te madh ne vetqeverisjen e fshatit). И, разбира се (natyrisht), важен техен атрибут е 

езикът булгарче (bullgarce). Пак в рамките на същата тема авторът се връща още 

                                                 
2
 Виждал съм лично такъв надпис в полуразрушената днес църква. 
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веднъж към преданието, че в църквата „Св. Йоан“ (ne kishen e Shen Jovanit) се е 

венчал български княз (ve kurore e cilibrohet me martese) (Дамко 2010: 18). 

 

5. „Големият разрив“ 

В отделна подглава Сотир Дамко обсъжда причините за „големия разрив“ 

(shkeputja e madhe) – и административен, и духовен – между Бобощица и 

българската държава (Дамко 2010: 18). Той поставя въпроса някак панхронно, 

въпреки че намира отговора му в Османската епоха. 

Наистина съвременните бобощени и жителите на съвременна България 

почти не се познават. Теренните ни проучвания в Бобощица установиха, че 

събеседникът, който в най-голяма степен прояви и открито изяви български 

чувства по време на видеоинтервютата, които участниците в проекта направиха с 

него – г-н Ильо Кунешка, пенсиониран машинен инженер – е посетил почти всички 

европейски страни, но никога не е бил в България. Представата му за нея, както и 

за самите българи бе идеализирана. Той ни разказа фолклоризирана версия на 

новата българска история и ни изпя донякъде фолклоризирана версия на 

българския химн, които е научил от баща си. И. Кунешка нарече България „нашата 

стара татковина“, но никога не беше я виждал (за повече подробности срв. Гешев 

2012). 

Недостатъчното познаване е едната страна на българо-бобощенските 

отношения. На нея се противопоставя определен стремеж към опознаване. 

Любопитно е, че в Уикипедия най-дългата и най-подробна страница за Бобощица, 

съдържаща основни сведения за историята на селото, както и за историята на 

неговото проучване, е българската. Освен нея, и албанската страница (тя е с 

обичайната за страница на едно село дължина) в Уикипедия има само още две 

езикови страници за Бобощица – на румънски и на книжовната норма в Република 

Македония – еднакво кратки (състоящи се от две-три изречения) и с почти еднакво 

съдържание (Гешев 2012: 470; Гешев 2013: 98). Оказва се, че в електронните медии 

най-голям интерес към Бобощица проявява българската общественост. 

Българските чувства са нещо традиционно за Бобощица. Те се проявяват в 

писмен вид още в спомените на Димитър Цанцо от началото на ХХ в. и са 

специално отбелязани от Андре Мазон (Мазон 1936: 386). 

Слабото взаимно познаване между бобощени и съвременните българи, 

разбира се, се дължи и на изолационистичната политика на диктатурата на Енвер 

Ходжа в Албания, както и на липсата на административни връзки и слабостта на 

образователните контакти с България през ХІХ и ХХ в. Бобощица е едно от 

малкото места на Балканите с автохтонно българоезично население, където през 

последните два века не е присъствала нито българска администрация, нито 

български организации или дружества, нито български църковни или 

образователни институции. До началото на ХХ в. все пак контактите са по-

интензивни, по-интензивни стават и днес, когато някои потомци на бобощени учат 

в България, но като цяло връзките между Бобощица и България остават по-слаби от 

връзките между село Върбник и България, описани в следващата книга, която ще 

представя. 

Преди няколко години български дипломати бяха обещали да заведат 

бобощенските старци да видят България. Ильо Кунешка например споделя 



 

118 

 

възторга си от тази инициатива във видеоинтервютата си. Обещанието обаче остава 

неизпълнено. Ето един несполучлив опит на високо равнище за бобощенско-

българско сближаване с неизвестен за мене ефект върху бобощенското обществено 

мнение. 

Впрочем нищо от току-що изказаните разсъждения върху бобощенско-

българските взаимоотношения не присъства в книгата на Сотир Дамко. 

Разглеждайки „големия разрив“, той засяга всъщност един много по-дълбок и 

общобългарски въпрос – изчезването на държавните традиции и отслабването на 

духовните връзки, на солидарността между потомците на средновековните 

българи. Посочените от него причини и техните следствия имат отношение не само 

към Бобощица – това са събития и явления, засягащи българите и българските земи 

като цяло. 

Авторът вижда причината за „големия разрив“ със средновековната 

българска държавна традиция (и вероятно с идеята за българска държавност 

изобщо) в методите на управление на Османската империя – тя поглъща 

ръководните кадри на по-старите европейски държави (включително и на 

Търновска България – e Bullgarise se Ternoves), които се покоряват и приемат 

исляма, а „които не [го] приемат, биват избити“ (Ata qe nuk pranonim vriteshin) 

(Дамко 2010: 18). 

Освен споменатата загуба на собствената аристокрация, друга причина за 

отслабването на националната идея, според С. Дамко, е загубата на църковната 

независимост. С това той фактически поставя актуалния за историята на целия 

български народ въпрос за погърчването. Авторът подчертава, че загубата на 

църковна независимост води до загуба на социално и политическо сцепление и 

напомня, че по онова време Охридската архиепископия (kryepeshkopate se Ohrit) по 

неканоничен начин (ne menyre antikanonike) е подчинена на Константинополския 

патриарх – неканоничен, защото преди това българската църква (kisha bullgare) е 

автокефална векове наред (prej shekuj). През цялата османска епоха Бобощица се 

намира и териториално, и конфесионално „в зоната, наречена Румелия, т.е. гръцка 

земя“ (ne zonen e quajtur Rumeli, pra e Grekeve) (Дамко 2010: 19). 

За моралното разединение между православните допринася, според С. 

Дамко, и това, че някои от тях са подчинени непосредствено на султана срещу 

обилни привилегии (ne kembin te privilegjeve te majme), докато други са обречени 

на физическо и духовно страдание, несправедливости, репресии, високи данъци, 

невъзможност за полачуване и оказване на помощ. Що се отнася конкретно до 

Бобощица, за автора османската епоха е време, „когато бобощени заплащат скъпо 

битието си на православни“ (kur boboshtaret e paguanin shtrenjt te qenit ortodhoks) 

(Дамко 2010: 19). 

Следват разсъждения за мотивите на хората (включително и на потомците 

на князете Асеновци в бобощенската махала Турцка) да приемат исляма, за това 

как Бобощица остава православна в околност, където половината села са 

мюсюлмански, за това, че бобощени трябва да са благодарни (mirenjohes), че през 

турско време селото им е останало етнически чисто (e lene Boboshticen etnikisht te 

paster) (Дамко 2010: 19). 

На въпроса, който сам си поставя – защо запазените до днес надгробни и 

църковни надписи са само на гръцки – Сотир Дамко отговаря така: защото 
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Османската империя признава единствено гръцкия език като официален за 

християните в Румелия, защото всички се намират под управлението на 

ръководената от гърци Цариградска патриаршия и с подкрепата на Високата порта 

всеки православен е наричан грък (cdo ortodoks e quanin grek) (Дамко 2010: 19). 

Прави впечатление, че относно триъгълника османска власт, гръцка църква 

и български (или конкретно бобощенски) народ С. Дамко разсъждава като задочен 

съмишленик на българските възрожденци от ХІХ в. и на мнозина българи след 

това. Изкушавам се да обобщя, че разподобяването от гръцката национална идея е 

трайна черта на родолюбивите автохтонни бобощени. Липсата на гръцки 

патриотизъм у първия историк на Бобощица Димитър Цанцо е изрично отбелязана 

от А. Мазон, който с известно удивление изтъква, че един гръцки учител и верен 

пасом на цариградския патриарх, какъвто е Цанцо, се подиграва с гръцката идея и 

проявява чувство за принадлежност към географски отдалечения български народ 

(Мазон 1936: 386). Да си припомним също, че Димитър Цанцо е един от 

преводачите на евангелието от гръцки на местния диалект (срв. Мазон 1936: 114 – 

115). Разграничаването от гърците е присъщо на бобощените-кореняци и днес. В 

разговорите си с участници в проекта „Културно-историческо и езиково наследство 

на „съседна“ България“ Елпида Манчо изказа не много ласкаво мнение за гърците, 

защото „те са националисти“. 

 

6. Борба да изразиш етническтата си принадлежност, църковна и 

просветна дейност, самоуправление 

Темата за противопоставянето срещу крайния гърцизъм присъства до 

голяма степен и в следващата подглава, озаглавена Усилия на бобощени да изразят 

етническата си принадлежност (perpjeket e bobshtarve, per te cfaqur percatesine 

etnike) (Дамко 2010: 19). Тук отново се споменава славянският надпис на кирилица 

в църквата „Св. Николай“ (всички останали надписи в селото са на гръцки, Дамко 

2010: 19), както и преводът на евангелието и литургията на езика „Кай нас“, т.е. на 

местния диалект, към края на ХІХ в. (Дамко 2010: 20). 

Преводът на евангелието на бобощенски диалект предизвиква пререкание 

между местния свещеник и Корчанския гръцки владика в бобощенската църква 

„Св. Николай“, споменът за което се превръща в една от местните легенди. С. 

Дамко представя случката по устен разказ на Ильо Кунешка (Дамко 2010: 20). 

Разказът е на албански. Същият разказ на албански е представен и от М. Макарцев, 

който през 2012 г. работи часове наред с г-н Кунешка (срв. напр. Макарцев 2012: 20 

– 21, 30), записва го и го включва в неиздадените си полеви записки. В 

албанскоезичните версии, представени от С. Дамко и от М. Макарцев, Ильо 

Кунешка нарича местния език „Кай нас“. Във видеоинтервю обаче, взето от мен 

при теренни проучвания по проекта „Културно-историческо и езиково наследство 

на „съседна“ България“ през лятото на 2009 г., г-н Кунешка, разказвайки същата 

история на своя койнеизиран идиолект, нарича езика си български. Наричам 

идиолекта му койнеизиран, защото е смес от бобощенски форми с форми от други 

говори, както и от книжовните норми в Република Македония и в България. 

Самият текст на интервюто вече е публикуван (Гешев 2012: 477), а по-подробни 

бележки за идиолекта на Ильо Кунешка, както и предложеното на следващите 

редове сравнение между неговия вариант на историята и описаното у Андре Мазон 
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чакат да бъдат отпечатани в друга публикация. Интервюто е включено и във филма 

на Веселка Тончева и Екатерина Минкова „Наше село ести Бобощица“. Ще си 

позволя да представя и тук разказа на И. Кунешка според теренните материали. 

Разликата между него и представеното в книгата на С. Дамко е главно в езика, на 

който се разказва, и в използваното от г-н Кунешка название на родния език – у С. 

Дамко и М. Макарцев „„Кай нас““, а във видеоинтервюто „български“ (така го 

нарича и единият от преводачите на Бобощенското евангелие – Димитър Цанцо – в 

своите спомени). Позволявам си да включа в изложението си българоезичната 

оригинална версия на Ильо Кунешка, а не просто превод на съвременен книжовен 

български на албаноезичната версия на разказа му, защото предполагам, че първата 

ще е от по-голям интерес за българския читател. 

Бобощени превеждат евангелието на своя диалект през 80-те години на ХІХ 

в. Преводът, представен от А. Мазон (1936: 114–116) в латинска транскрипция, е 

осъществен с гръцки букви и е дело на вече споменатия местен просветен деец 

Димитър Цанцо, на местния свещеник Теодор Икономо и на трима техни 

помощници, чиито имена не са известни. 

Спорът между бобощенския свещеник и корчанския владика се е превърнал 

в местна легенда и С. Дамко не случайно го нарежда сред важните прояви на 

борбата на бобощени „да изразят етническата си принадлежност“. Между варианта, 

разказван от Ильо Кунешка, и варианта у Андре Мазон има съществени различия. 

Вариантът, представен накратко от А. Мазон (1936: 12–13), е вероятно много по-

близък до действителното събитие и е по-малко идеологизиран в сравнение с 

разказа на И. Кунешка. Главни герои са свещеникът Теодор Икономо и гръцкият 

корчански владика. Различията между двата варианта показват, че устният текст е 

претърпял развитие във времето според закономерностите на фолклорно 

предаваното знание. Във версията на А. Мазон владиката е изненадан от това, 

което вижда и чува на място (как негръцкият език на селяните е станал език на 

църквата – le parler des paysans transformé en langue d‟église), а в съвременната 

версия на г-н Кунешка (цитирана дословно и от С. Дамко) той пристига нарочно от 

Корча, за да възспре бунтовното поведение на свещеника и да забрани употребата 

на местния говор в църквата. Според А. Мазон по време на службата единствено 

евангелието е било четено на местния език (което е по-логично), а в разказа на И. 

Кунешка цялата литургия се отслужва на местния език – на „„Кай нас““ или на 

„български“ в различните записи. 

Във версията на А. Мазон реакцията на владиката (епископа) е стереотипна: 

„Какво е това, бре? Да ви обесят ли искате“ (Τι ει̃ναι αστά, βρέ; σεις θέλετε κρεμάσει). 

В разказа на И. Кунешка гневната реплика на владиката е силно идеологизирана в 

духа на войнстващия елинизъм: „Τί είναι αστή η βαρβαρική γλώσσα; Що е той 

варварски язик, що се збору
в
а туа?“. 

За разлика от съобщението на А. Мазон разказът на И. Кунешка е образен, 

изпълнен с подробности и със силни чувства. Показателна е развръзката в него: 

бобощенският свещеник оборва гръцкия владика в спор и защищава правото на 

местния език да звучи в църквата, така че бобощени да разбират божието слово. 

А ето и българоезичната версия, записана през август 2009 г.: 

Г-н Ильо Кунешка показва на участниците в тогавашните теренни 

проучвания надгробната плоча на героя на своя разказ – на известния бобощенски 
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свещеник Теодор Икономо – пред църковните врата. След това влиза в 

полуразрушената църква „Св. Николай“, където се е случило събитието, и започва 

пред камерата своя разказ. Застава на местата на действащите лица, изговаря 

репликите им с чувство, сочи местоположението им и пътя, по който минават, 

жестикулира, изговаря тържествено заключителните думи. Възрастният бобощенец 

пресъздава събитие, едновременно и действително, и легендарно, заредено с 

родолюбив пламък и с идеологическа значимост за него и за общността му. И през 

цялото време нарича езика си български – както езика на земляците си от ХІХ в., за 

които разказва, така и езика, на който разказва и в който изконните бобощенски 

форми се съчетават с форми от други говори и с книжовни форми от Република 

Македония и от България (в представения текст са подчертани ударените гласни): 

Во Корча тогаз, во времето, ешче во турцкото време [ ... ] пискупот 

[„епископът, владиката‟] беше гарк – во га
ъ
рцки язик. Нашите попови имее върнато 

евангелието [„бяха превели евангелието‟] на български язик. И тука во це
ъ
рквата се 

литургисвеше [ ... ] на български язик. Кога разбра той гърчино тамо, шо се туа 

литургисвеше на български язик, той не сакаше то
в
а да се стори и си дойде, без да 

каже некому, си дойде со два-три люди негови, и си дойде и устана тука пред 

порти. Беше во неделята на некой осем часот утрината. И веднаж сви [„всички‟] [ ... 

] кога го видое пискупот, застанае. И веднаж той почна да вика: Τί είναι αστή η 

βαρβαρική γλώσσα; Що е той варварски язик, що се збору
в
а туа? Веднаж Икономо – 

попот нашиот от нашто село – си греде тука [посочва с ръка] тука, тука и пред него 

си устави [„застана‟] тука, и му вели: Господине, вели, ти немаш право да ка
ж
иш 

тоа! Овие люди не зна
й
ат свити гарцки! Я не чина нищо друго, само чина шо да 

разберат зборовите на Ристоза [ ... ] Весио милет [„целият народ‟] [ ... ] почна да се 

зарадви, шо, кога чу така, той – пискупо, гърцки епискуп – си се варна [„върна‟] 

тука, отиде тамо надвор и си влезна на ланданот [„на файтона‟], и [ ... ] си побегна. 

И така се
и
 устави да се литурγиса на [ ... ] български язик. 

Следващата проява на борбите на бобощени „да изразят етническата си 

принадлежност“, която С. Дамко цитира, е писмото на бобощенските старейшини 

до българския екзарх Антим от 26 октомври 1873 г. (Дамко 2010: 20 – 21) 

За автора „това писмо, намиращо се в скромния архив на дружеството в 

Бобощица“ (Kjo leter, e ruajtur ne arkivin modest te shoqates se Boboshtices) е 

„убедителен документ“ (dokument bindes) за усилията на бобощени да изразят 

етническата си принадлежност, въпреки че не се знае дали е стигнало до ръцете на 

Екзарх Антим в Цариград и какъв ефект е имало (Дамко 2010: 21). Предаден е 

целият текст на писмото на езика на оригинала и в превод на албански. 

Показателни за етническото самосъзнание на бобощени са такива изрази в това 

писмо като: „до нашите бракя гето се болгари“, „Татко наш, да ми умилвите наше 

чянда шо се найдве сами во стред люди арнаути“. „Еден чярек от сат далеку от 

селото наше се найдви ешче село болгарцко, Дреновяне со сто кашче и сме кай два 

бракя много близу“. „Сязи две села се найдвиме во Арнаутлъко и поделени от наш 

миллет, кай тас офцата шо вели освйетинато евангелие оти загимна от стадото. И 

во сязи двя села зборвиме сой йезик шо ти  пишиме.“ (Дамко 2010: 21). 

Писмото е подписано от: игуменът на „Св. Николай“ (ту агиу Николау) 

йеромонах Игнатий, игуменът на „Св. Богородица“ (тис панагйас) йеромонах 

Тимотей, Наум Йерас Сакелариоф, Теодорос Йерас Кочов, Никола Цапаров, 
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Кристо Германоф, Никол Кочоф, Димка Мельоф, Йован Дамкоф, Начо Стерйоф, 

Йосиф Вангельоф, Сульо Кунешкоф, Йован Робо, Димко Карпачоф, Кристо 

Грекоф, Никола Германоф, Димко Галоф, Сотири Нестороф, Мито Цанцоф. В него 

пише, че в Цариград ще го предаде Цянко Бобовичко. 

Друг документ на местния говор, който С. Дамко представя (по Димитър 

Цанцо), е надгробна реч от 25 януари 1892 г. с превода й на албански (Дамко 2010: 

22) 

Етническата самобитност и географската изолация за Дамко са фактор, 

който по своеобразен начин допринася за развитието на Бобощица. Според него 

„политическата и духовна изолация“ изисква усилия, а тези усилия водят до 

запазване и усъвършенстване на самоуправлението, „запазване и поддръжка на 

вътрешната инфраструктура от калдъръмени улици, на канализацията, на църквите 

и манастирите“, „установяват се правила за обслужването и управлението на 

земеделието и скотовъдството“ (Дамко 2010: 22). Мога да добавя, че старите 

калдъръмени улици на Бобощица бяха наистина впечатляващи. Спомням си как 

през 2009 г. ходехме по една от тях с Ильо Кунешка и той твърдеше, че калдъръмът 

е от ХVІІ в. Същата улица при следващите теренни проучвания бе вече 

асфалтирана. 

С усилията за изявяване на етническа принадлежност С. Дамко свързва и 

големите успехи на бобощени в църковното и училищното дело през ХVІІІ – ХІХ 

в., когато „вложенията в културата и образованието били приоритет“ (Дамко 2010: 

23) и в подтвърждение на казаното ни запознава с училищното и с църковното дело 

в тогавашна Бобощица. Бобощени издигат училище в селото си през 1850 г., масар 

че в Книгата на Корчанската митрополия е отбелязано, че още през 1725 г. 

бобощени подпомагат изграждането на училище в Корча (Дамко 2010: 23). 

Училището служи и като място за забавления и художествени прояви – в него има 

сцена, всички деца задължително се учат. 

В разглежданата епоха Бобощица има важна роля и в живота на 

православната църква. На 23 юни 1728 г. в единия от бобощенските манастири – 

„Св. Николай“ – се провежда местен църковен събор с 68 делегати, духовници и 

миряни. Цитирани са решенията на събора според Книгата на Корчанската 

митрополия, както и списъка на подписалите ги (Дамко 2010: 23–25). 

Във връзка с цитираните документи С. Дамко подчертава значението на 

религията в тогавашния обществен живот – много проблеми от различен характер 

се решавали, когато миряните се събират в неделя в предверието на църквата 

(Дамко 2010: 23). Посочените факти доказват, че Бобощица никога не е била 

откъсната от околността си и участва активно в живота на областта (Дамко 2010: 

25) и по-точно в живота на местната православна общност. 

В крайна сметка, обобщава авторът, през разглеждания период всички 

усилия на бобощени – административни и политически, са насочени към 

„запазване на идентичността“ (per ruajtjen e identitetit) и към „повишаване на 

благосъстоянието на жителите“ (ritjen e mireqenjes se banorve te  vet), а „стремежът 

към свобода и независимост бил водещ мотив в обществения и политически 

живот“ (Perpjekja per liri dhe pavaresi ishte motive kryesor i jetes sociale e politike) 

(Дамко 2010: 23). 
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Спомената е и ролята на бобощенската емиграция в „Гърция, Тракия, 

Сърбия, Русия, Египет и различни краища на България“ в обществения живот на 

Бобощица, както и изследване на Л. Милетич – в Македонски преглед, ІХ, 1923 – на 

езика и обичаите на бобощени, заселили се в Силистренско и най-вече в село 

Айдемир (Дамко 2010: 23). 

На неномерирани следващи страници читателят може да види факсимиле от 

илюстрована статия за Бобощица в броя от януари 1920 г. на двуезичното 

албанско-френско списание Опинга („опинци, цървули‟), излизащо в Булон, 

Франция, и фотография на сватба в двора на манастира „Св. Николай“ от началото 

на ХХ в. 

 

7. Традиционна култура и традиционен начин на живот в Бобощица 

За всеки любител на старината би било приятно да прочете в книгата на С. 

Дамко подглавата Не искам да пропусна да спомена архитектурата на Бобощица 

(Дамко 2010: 25). Тя извиква богати асоциации и спомени у този, който е 

посещавал Бобощица. Тук можем да прочетем за мостове и големи порти от камък, 

за постлани с калдъръм улици, които служат и за оттичане на водата, за къщи на 

два ката и половина (половината е под равнището на двора и в нея от черниците се 

прави прочутата местна ракия) (Дамко 2010: 25). 

Подробно е описано вътрешното устройство на къщите. На първия кат са 

отопляемите стаи с огнище и с печки, тук се съхранява и зимнината. Често има и 

дълбоки и проветриви помещения за говедата, конете, овцете и козите. До втория 

кат се стига по дървени стълби. Тук е чардакът (cardhaku), осветен от много 

прозорци (Дамко 2010: 25), а по-нататък има голяма гостна стая или кьошк и 

няколко спални според размера на къщата. Стените са каменни и доста дебели. 

Авторът разказва и за таваните, керемидите, огнищата, прустовете, вратите, 

дворовете, розите, люляците, каменните дувари, пещите и т.н. (Дамко 2010: 26). 

На следващи неномерирани страници можем да видим фотография на улица 

от 1936 г. и други подобни фотографии на старинни улици и къщи, на дворове и на 

вътрешното устройство и традиционното обзавеждане на къщите. С. Дамко не 

пропуска да спомене с недоумение и съжаление за разрушени в близкото минало 

бобощенски къщи-паметници на културата. Освен с архитектурата, авторът ни 

запознава и с други особености на традиционния начин на живот и устройство на 

Бобощица. Тук можем да прочетем за това как бобощенските жени измитат 

дворовете и сокаците всяка сутрин, след като изпратят добитъка на паша, как 

къщите са нарочно разположени на неплодородна земя, а не върху земя, добра за 

ниви и градини, за разнообразното архитектурно оформление и декорация на 

„обществените чешми“, доставящи питейна вода и за техните имена: Мелькова, 

Кочова, Кольова, Братско, Бимбарова, Цочова, Гаркова, Цифка, Чифлигарови, в 

девическото училище (ne shkolla e cupave) (Дамко 2010: 26). 

За каналите, отвеждащи мръсните и отпадъчните води, С. Дамко отбелязва, 

че не се знае кога са построени – „Много са стари и има възможност да са били 

прокарани по време на управлението на българските императори“ (Jane shume te 

hershme dhe ka mundesi te jene ndertuar qe ne periudhen e sundimi te perandorive te arta 

Bullgare) (Дамко 2010: 26). Тук отново гордостта от постиженията на бобощени в 
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миналото се съчетава с гордост от това, че произходът им е свързан със 

средновековната българска държава. 

Темата за традиционния начин на живот и традиционната култура на 

бобощени продължава и в следващата глава на книгата – Бобощица през годините 

1800–1900, която започва с думите, че „двете села, Бобощица и Дреново, по онова 

време говорят булгарче“, т.е. „на български‟ (te dy fshatrat, Boboshtica dhe Drenova, 

ne kete kohe, flasin bollgarce) (Дамко 2010: 27) – очевидно особено важна за автора 

тяхна особеност. 

Следват редове, посветени на традиционните празници и обичаи в 

Бобощица и Дреново. Двете села – подчертава С. Дамко – празнуват главно 

християнски празници, но не са се отказали и от някои езически. Езически според 

него е обичаят, описан от Димитър Цанцо – на деня на Св. Апостоли младежите от 

Бобощица и Дреново да се бият с прашки на полето между двете села. Споменат е 

и пролетният празник Росици, както и разказаният от Димитър Цанцо обичай да се 

поставя монета в устата на покойника (Дамко 2010: 27).  

Сотир Дамко ни запознава и с обичая на третата вечер след раждането на 

дете да се приготвят специални ястия, вино и ракия, за да бъдат приети добре трите 

божества-орисници (Klothe, Lakosis и Atrepa, у Цанцо – Клото, Лахесис и Атропа), 

та да могат те да предскажат дълъг и благополучен живот на детето (Дамко 2010: 

27). Същият обичай е разказан и от Димитър Цанцо, но между описанието на Д. 

Цанцо и на С. Дамко има известни разлики, които може би се дължат на 

стогодишната еволюция на обичая от началото на ХХ в. до началото на ХХІ в. Д. 

Цанцо смята, че съселяните му не знаят имената на трите орисници и затова ги 

„наричат на български речницеате [наречниците]“ (Мазон 1936: 384). Ястията са 

по-разнообразни в съвременния вариант на С. Дамко, той дава и повече 

подробности, включително и за използването на медни съдове в ритуала, като 

обяснява същността на символиката им. Според Дамко това са много стари обичаи, 

които говорят за древните корени на местното население (Дамко 2010: 27). 

 

8. Организирана борба на Бобощени да откупят земята си и личната си 

свобода 

Следващото заглавие – Бобощица и Дренова, вписани насила в емляка 

(Дамко 2010: 28) – ни отвежда в началото на ХІХ в., в епохата на Али Паша 

Янински (Али Паша Тепелена). На няколко страници се разказва как Бобощица 

става емляк на самозвания господар на югозападните Балкани, а след 

капитулацията му е конфискувана и се превръща в чифлик на самия султан (Дамко 

2010: 28–30). 

Подглавата „Бобощица като чифлик на османския император 1817–1874“ 

(Дамко 2010: 31) представя на читателя тогавашното състояние на Османската 

империя. Тук се говори и за пробуждането на българите (zgjimin e bullgarve), и за 

„възстановяването на българската национална църква“ (rithemelimin e kishes 

kombetare bullgare) в 1870 г., и за появата на независими държави като Гърция, 

Черна Гора, Сърбия и Румъния (Дамко 2010: 31). Описана е данъчната политика на 

империята и положението на селата-чифлици, каквото тогава е и Бобощица – тежки 

данъци, ренти и такси, конкретните стойности на които са представени по Димитър 
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Цанцо в таблица. Вижда се, че от 10 кг жито за собствена употреба на 

производителя остават само малко над 3 кг (Дамко 2010: 32). 

Преценката на автора е, че в разглежданата епоха селяните водят 

„определено беден живот“ (nje jete ne varferi te skajshme), освен това са и физически 

насилвани, което освен другото предизвиква и масова емиграция на бобощени във 

Влашко, България, Цариград, Гърция, Русия, Египет и другаде (Дамко 2010: 32). 

Цитират се и документи по въпроса от Книгата на Корчанската митрополия (Дамко 

2010: 32 – 33). 

С. Дамко посвещава цели шест подглави на борбата на Бобощени да откупят 

собствената си земя, а с нея и стопанската си и лична свобода. Това за него е много 

важен момент в историята на Бобощица, когато бобощени проявяват способността 

си да се организират, да са солидарни, упорити и изобретателни в борбата си за 

човешки права и за по-добър живот, а оттук и за запазване на своята идентичност. 

В подглавата Борба за освобождаване от емляка научаваме за плана на Яни 

Гераси, насърчаващ емиграцията като изход от тежкото положение (Дамко 2010: 

34), и за няколко опита за половин век, от които четири (през 1819, 1848, 1847–1948 

и 1860 г.) са несполучливи (Дамко 2010: 34–35). Петият, решаващ опит, е 

осъществен по инициатива на Лигор Кунешка през 1873 г. Той успява да 

мобилизира съселяните си, като им разказва в църквата за разговора си насън с 

внезапно появила се и след това изчезнала жена. Тя била окована във вериги и с 

разкъсани дрехи. Представила се като майка Бобощица – „Аз съм вашата голяма 

майка Бобощица“ (Une jam nena jote e madhe Boboshtice) – и със сълзи на очи 

помолила да я освободят от оковите (Дамко 2010: 36). Специалистите по етнология 

и фолклор ще кажат дали това е някакъв типов, повтарящ се сюжет или е породен 

от нуждата сполучлив ход на въображението на борбения бобощенец – аз лично 

бях разтърсен от преразказаната от С. Дамко случка. 

В отделна подглава, озаглавена Пътят към изкупуването на емляка, С. 

Дамко ни запознава с писмото на Александър Хилфердинг (руски изследовател-

славист) до руския посланик в Константинопол. В него четем, че „с това писмо се 

представят някои бобощени и дреновени, да подкрепиш усилията им, защото са 

българи, изолирани в Албания, и са беззащитни“ (mbasi jane Bullgare te vecuar ne 

Shqiperi dhe jane te pambrojtur) (Дамко 2010: 37). Писмото попада в ръцете на 

Никола Цапари, а в Цариград го занася Лигор Кунешка, който обяснява на 

посланика граф Игнатиев тежкото стопанско положение на селото. Граф Игнатиев 

успява да убеди султана да продаде емляка на Бобощица и Дреново (Дамко 2010: 

37 – 38). 

В подглавата Обявяване на търга, процедурата и перипетиите при 

провеждането му е описан търгът, който се провежда едновременно в Корча, 

Битоля и Солун, като връзката по време на процедурата му е по телеграфа (Дамко 

2010: 38). Подглавата Документи по търга съдържа сведения за броя на къщите и 

различните стопански постройки, за количеството земя от различна категория и за 

тяхната оценка, както и за оценката на цялото село (Дамко 2010: 39). Тук 

научаваме и подробности по наддаването (Дамко 2010: 40). Читателят осъзнава, че 

е потопен в епоха, когато не само се продават цели села, но и има господари, които 

се състезават кой да ги купи. И че е трудно да откупиш собствената си свобода при 

такава конкуренция. 
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В подглавата Солидарност с героичната борба на бобощени да откупят 

селото авторът подчертава помощта за откупуването на селото от бобощени, които 

живеят и работят в Румъния (Дамко 2010: 41). Спомоществувателите са изброени 

поименно и е посочено кой каква сума е дал (Дамко 2010: 42). 

Заглавията на следващите две подглави говорят достатъчно красноречиво за 

съдържанието им: Организация, усилия и трудности при погасяване на дълговете 

по изкупуването на емляка (Дамко 2010: 42 – 44) и Поименен списък на платилите 

откупа и на стойността на придобитото имущество (Дамко 2010: 44–51). 

 

9. Още за живота, културата и хората на Бобощица през ХІХ в. 

След като ни запознава с борбите на бобощени за откупуването на 

собственото село и собствената свобода, С. Дамко продължава с една друга тема от 

ХІХ в. – Бобощенският ръкопис – ненапълно потвърдена според него история за 

стара славянска книга, която дъщерята на руския консул в Цариград взима от 

игумена на бобощенския манастир „Св. Богородица“. Първоначално книгата се 

намирала в другия бобощенски манастир – „Св. Николай“. Според друга версия 

ръкописът е изнесен в Русия от самия Зиновиев през 1884–1885 г., като според 

автора не е ясно дали ръкописите не са два (Дамко 2010: 52). 

Следващата подглава – Големи бобощенски семейства и личности от ХІХ 

век (Дамко 2010: 53) – съдържа кратки биографии на Панайот Гераси, Яни Гераси, 

Шомо Гераси, Яни Йорги Гераси (Дамко 2010: 53), Яни Михали, Димитър Кочо, 

(Дамко 2010: 54), Яни Германи, Петро Цапари, Никола Цапари – от княжеския род 

Цапарови (i fisit princeror Caparovi) (Дамко 2010: 55), както и на Димитър Цанцо – 

учител, автор на спомени, които съдържат автентични сведения за миналото на 

Бобощица и за нейните традиции и един от преводачите на Бобощенското 

евангелие (Дамко 2010: 56). 

По-нататък читателят се запознава с Важни събития на века според 

книгата на манастира „Св. Николай“ (Дамко 2010: 56 – 57). 

 

10. Бобощени като дейни участници в албанското национално 

възраждане и в борбата за албанска държавност 

Подглавата Епохата на албанското възраждане и Бобощица (Дамко 2010: 

58) е особено важна за разбиране на новата история на Бобощица. Авторът 

подчертава, че това е период, когато жителите запазват своята култура, традиции и 

език, и същевременно период, белязан от такива важни събития като откупуването 

на свободата на селото през 1874 г. и основаването на Албания в 1912 г. Това е 

период, когато патриотите от Бобощица правят всичко възможно, за да се създаде 

албанска държава, включително предприемат и дипломитически действия в 

Букурещ (Дамко 2010: 58). 

Следващите страници ни разказват накратко за живота и делото на 

Хараламб Кочо: роден в Бобощица, живее в Гърция и в Одеса, учи в българско 

училище в Солун и после в консерваторията в Санкт-Петербург, събира фолклор от 

района на Бобощица, обикаля Тесалия, Македония, България, свързва се с албански 

патриоти в Одеса и Букурещ, издава патриотични брошури в Санкт-Петербург, 

автор е на първата албанска опера (Дамко 2010: 58–59). 
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Научаваме също за живота и делото на Димитър Моле: бобощенец по майка, 

прекарва голяма част от детството си в Бобощица, емигрира в България, където се 

оженва за Наталия „от голямо българско семейсто със синя кръв“ (nga nje familje e 

madhe bullgare me gjak blu), която му помага много в дейността му. Секретар е на 

албанска патриотична организация в София, издава албански книги, включително 

трудове на Наим Фрашъри, връща се в Бобощица и построява къща архитектурен 

шедьовър, която изгаря в пожара през 1943 г., завършва живота си в Корча, където 

е известен и като автор на текстове на песни (Дамко 2010: 60–61). 

Следват страници за Виктор Ефтимиу – румънски писател от бобощенски 

произход, който посещава Бобощица една година преди смъртта си (Дамко 2010: 

61–63). 

Ако към казаното от С. Дамко добавим и факта, че Александър Ставре 

Дренова от съседното на Бобощица българоезично село Дреново е автор на текста 

на албанския национален химн, появил се през 1912 г. като негово стихотворение в 

албански патриотичен вестник в София под заглавието Химн на знамето, ще 

видим, че у бобощени и дреновени албанският патриотизъм се появява много 

преди смяната на езика, че те се борят за създаване на албанска държава, без да 

губят връзките си с България. От прочетеното у Дамко разбираме, че бобощенската 

интелигенция се гордее с албанския си патриотизъм и с приноса си към 

създаването и укрепването на албанската държава не по-малко отколкото с древния 

си български произход. 

Да не забравяме, че през първата половина на ХХ в. областта на град Корча 

е обект на гръцки претенции и неколкократно е във владение и под управлението 

на гръцката държава, така че борбата за създаване и утвърждаване на албанска 

държава е и борба срещу гръцката експанзия. С. Дамко не прави такива уговорки, 

но е видно отрицателното му отношение към политиката на гръцката църква през 

османската епоха, както и одобрението му на местните действия през ХІХ в. срещу 

опитите да се унижи местния език. По-нататък ще видим и неговото неодобрение 

както за италианския експанзионизъм през Втората световна война, така и за 

гръцките етнически претенции днес. Освен това беше споменато, че бобощени са 

активни участници в живота на православната общност в Корчанско (трябва да 

подчертаем, че в нея няма нито един гръкоезичен, въпреки че част от местните 

жители, особено от местните власи са прогръцки ориентирани) В контекста на 

всичко това, прочетеното у Дамко ни помага да разберем защо албанският 

патриотизъм е естествената, а може би и единствената приемлива ориентация за 

автохтонните бобощени през ХХ в. 

В продължение на темата за националното възраждане С. Дамко представя 

списък на учителите, работили в Бобощица (Дамко 2010: 64), след това 

биографични данни за бобощените Тодо Германи – университетски преподавател в 

Тирана, агроном с богата професионална биография (Дамко 2010: 64 – 65) и Герг 

Бубани – икономист по образование, емигрант в Гърция, после в Румъния, 

дипломат в Букурещ и София, журналист, развива патриотична и културна 

дейност, затворник по политически причини след Втората световна война (Дамко 

2010: 65 – 66). Гордостта от земляците, получили високо образование и проявили 

се като добри професионалисти, патриоти и хора, е присъща, както ще видим, и на 

по-нататъшното изложение на С. Дамко. 
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След представянето на съдбите и заслугите на конкретни бобощени авторът 

прави по-общ преглед, озаглавен „Албанска история и политика“ (Дамко 2010: 67), 

в който разказва накратко за историята на Албания от времето на илирите до днес и 

подчертава, че патриотичен дълг на всеки човек е да знае историята на отечеството 

си. Тук можем да прочетем за Албания като мост „между изтока и запада“ (Дамко 

2010: 68), за „Комнините и анжуйците“ (Дамко 2010: 68), за албанските феодално 

родове Топия, Дукагин, Балша, Музака, Спата, Гропа, (Дамко 2010: 69), за турците, 

Скендербей – Георги Кастриоти (Дамко 2010: 70), за Санстефанския мирен договор 

(Дамко 2010: 71), за изказването на Бисмарк, че Албания не е държава, а само 

географско понятие, за Призренската лига, за патриоти от Бобощица и Дреново, за 

обявяването на албанската независимост през 1912 г. (Дамко 2010: 72). 

 

11. „Фолклорното, езиковото и културното богатство на Бобощица на 

езика булгарче („Кай нас“)“ 

След краткия исторически екскурс С. Дамко се връща пак към 

филологическата и етнографска проблематика в VІІ глава, озаглавена 

Фолклорното, езиковото и културното богатство на Бобощица на езика булгарче 

(„Кай нас“) (Pasuria folklorike, gjuhesore e kulturore e Boboshtices ne gjuhen bullgarce 

(kajnas)) (Дамко 2010: 73). 

И тук авторът отново набляга на езиковата специфика на родното си място. 

Според него днес местният диалект – „езикът „Кай нас““ – се говори в Бобощица от 

Елпида Манчо, Ильо Кунешка, Кристак Кочо, Сотир Бамбули, Танас Дамко, Вани 

Папа, както и от други бобощени, които живеят в Корча, Тирана и другаде. 

Цитира (с превод на албански) какво е написала пенсионираната учителка 

Елпида Манчо в архива на селото през 2010 г.: 

Песна е да те каже, 

шо не може устата. 

Песна е да те роди, 

ка да умре устата. 

Песната ести мелем за сърцето наше! 

Со песна живот се чини по-лесен и по-масен, по-убав и по-жив! (Дамко 

2010: 73) 

 

Цитира и песента, изпълнявана и до днес на пролетния празник Росица: 

 

Ми пушти росица 

да ми дате брашйенце, 

да ми дате брашйенце 

да премйесам погача, 

да премйесам погача 

и крестата литурйа 

 

Рристос енаш во година 

кай борзильок во градина. 

 

Зарадване – зарадване! (Дамко 2010: 73) 
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Повече за тази песен, за мястото й в обичая в миналото и днес, за 

българския и албанския вариант на текста, както и за поддържането на обредността 

и днес от Елпида Манчо (с участието на жени-албанки) може да се прочете в 

наблюденията на В. Тончева и М. М. Макарцев върху празника Росица/Русица от с. 

Бобощица (Тончева 2013, Макарцев 2013). 

С. Дамко цитира и други материали от ръкописния етнографски архив на 

местното дружество „Кай нас“: песните „Бйеше ено старче“, „Мамо, кой кльука на 

порти?“ (Дамко 2010: 74), „Воденичаре“, „Невйеста“, „Парстено ти пана, Недо“ 

(Дамко 2010: 75), „Лазарице“, „Шо ми текнало, майко“, „Костандине“ (Дамко 2010: 

76), „Ах мори пусти временьа“, „Дайте ми вино“, „Вино“, „Бильбили ми велиш“, 

„Майко, майчице“ (Дамко 2010: 77), „Бело лице“, „Твойти очи“, „Маре мори, 

Маре“ (Дамко 2010: 78), „Ти на порти стойеше“, „Три године, Кате“, „Моме 

Стойне“ (Дамко 2010: 79), „Магдалена“ (Дамко 2010: 80). Тук читателят може да се 

запознае практически с бобощенския говор и да види, че местната традиция е 

запазила както по-редки тамошни песни, така и варианти на общобългарски 

македонски песни. 

Следват поговорки като „Глад очи нема“, „Кланен конь не му се пуле 

замбити“, „Йазико коске нема, а коске искарши“, благословии като „За много 

године, година нова“, проклятия като „Море не фтасани“, „Море погребени“, 

„Море запалени“ все с превод на албански (Дамко 2010: 80), имената на месеците: 

коложек, сйечко, март, април, май, чйерешник, жентар, аугуст, ставровден, 

митровден, листопад, крачун, дните на седмицата (Дамко 2010: 81). 

Приказката „Коцомийата, шо пана во траната“, започва така „Ни бйеше еден 

стар и ена старица, шо бйейе много работливи“ (Дамко 2010: 81 – 82), а след нея е 

представен и текстът на приказката „Татко умен“ (Дамко 2010: 83). 

Подглавата „Обичаи и традиции на Бобощица“ започва с описание на 

бобощенска сватба („брак“ на бобощенски) (Дамко 2010: 83–84). Следва описание 

на празника на Света Петка (на бобощенски „Сфата Пйетка“). Чества се на хълма 

над съседното село Дворани, където вероятно някога е имало голям манастир 

(Дамко 2010: 84). Авторът описва и други обичаи: Нова година, Ивановден, 

Трифоновден, деня на пролетта на 1 март (цитира и песен, която се пее тогава) 

(Дамко 2010: 84–85), Дордолец (Пеперуда) – обичай за измолване на дъжд (цитира 

обредната песен), ритуал, когато вълк напада добитъка, ритуал, когато в люта зима 

сняг затрупва пътищата (със съответните текстове на песните) (Дамко 2010: 86), 

Рождество Христово, коледари (цитира и коледарска песен) (Дамко 2010: 86–87), 

описва и змийски празник, Игнажден, както и празника, когато малко дете се 

появява за пръв път в някоя къща (Дамко 2010: 87). Част от песните (на Дордолец и 

коледарската) са представени само в албаноезичен вариант, което означава, че 

обредността оцелява и след смяната на езика. 

 

12. Обществен и културен живот в Бобощица 

Темата за дружеството, което се бори за опазване на традиционната култура 

на Бобощица, представя плавен преход от темата за културата към темата за 

обществения живот в това село. Сотир Дамко на няколко места в книгата си 

подчертава, че важна част от усилията на местната общност, и в миналото, и сега, е 
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насочена към изява на културната и езикова самобитност на кореняците и към 

нейното опазване. 

На няколко страници авторът цитира пълния текст на статута на 

дружеството „Кай нас“ във варианта му на местния диалект (Дамко 2010: 87–91). 

Една от основните задачи на дружеството е кореняците бобощени да запазят 

местния език, да го предават на децата си: „Да му зборвиме дома со сой йазик кай 

парвити наши“ („Да им говорим вкъщи на тоя език като предците наши‟) (Дамко 

2010: 89). В началото на статута има дълъг списък на основателите на дружеството 

– 40 души от четири бобощенски махали: Челковене, Братско, Бунар и Попчище 

(Дамко 2010: 87–89). Статутът е подписан от Сотир Дамко, Елпида Манчо, Тодо 

Германи, Рико Богадини, Ильо Кунешка през ноември 2006 г. (Дамко 2010: 90–91) 

и завършва с думите „Статуто ести пишан на йезико „Кай нас“, така кай се 

зборвйеше и се зборви от селйени наш сой йазик стар“ (Statuto esti pishan nа jeziko 

kaj nas, taka kaj se zborvjeshe i se zborvi ot seljeni nash soj jazik star) (Дамко 2010: 91). 

Вероятно за да се спести място, албанскоезичният вариант на статута не е 

представен, което прави текста недостъпен за мнозинството албански читатели. 

На обществените сдружения в Бобощица е посветена подглавата 

Дружествата, традиции и причини за организирането им (Дамко 2010: 91). 

Авторът подчертава, че още в 1725 г. бобощени организират група за построяване 

на училище в Корча. След това те се организират, за да отворят училища в самото 

село, за да откупят емляка. Споменати са и дружествата на бобощенската 

емиграция в Румъния, България, Русия, Америка, както и сдруженията за строеж на 

чешми, мостове и други мелиорации в селото. Представени са и други дружества в 

селото през ХХ в., както и основаното през 2006 г. дружество „Кай нас“ (Дамко 

2010: 91 – 92). Следват неномерирани страници с фотографии, отразяващи 

общесвения живот в селото през годините. 

Следващите страници са посветени на делото на Андре Мазон, който през 

30-те години на ХХ в. работи в Бобощица, събира материали и изследва културата 

и езика на бобощени (Дамко 2010: 93–95). Тук се запознаваме с това, което А. 

Мазон пише за Димитър Цанцо и за Теодор Икономо, за превода на евангелието на 

бобощенски диалект от Д. Цанцо, Т. Икономо и още трима бобощени, за спора 

между Т. Икономо и владиката, за Цанцо и Икономо като силни личности (Дамко 

2010: 94 – 95). Авторът ни запознава с мнението на А. Мазон за изкуственото 

налагане на гръцко училище, църква и култура в Бобощица и с пророческите му 

думи, че в бъдеще бобощени ще се слеят с православните албанци, както и с 

констатацията му, че по време на престоя му в Бобощица една трета от семействата 

в къщи вече говорят главно на албански, а за младежите поради смяната на 

гръцкото образование с албанско, албанският език вече е езикът на културата 

(Дамко 2010: 95). 

Така С. Дамко популяризира делото на А. Мазон и запознава читателя с 

неговите наблюдения и изводи (или му ги припомня). Това е полезно особено за 

албаноезичния читател, като се има предвид, че книгата на А. Мазон излиза (на 

френски) през 1936 г., което я прави сравнително трудно достъпна. Не е 

пропусната и мисълта на А. Мазон за по-доброто стопанско, обществено и 

културно положение на бобощени „от това на другите български села около 
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Преспа“ (mbi ato fshatrave te tjera Bullgare rreth Prespes) и че бобощени са 

своеобразна местна аристокарция (aristokracie lokale) (Дамко 2010: 95). 

В подглавата Бобощенските духовници С. Дамко представя списък на 

игумените на двата манастира в селото – „Св. Николай“ и „Св. Богородица“ – и на 

свещениците в селото. От свещениците първите четирима са бобощени по 

произход, а следващите трима са съответно от Водица, област Кольоня, от Елбасан 

и от съседното село Каменица (Дамко 2010: 96). На следващите неномерирани 

страници авторът публикува фотографии на бобощенски църкви. 

Темата за културната и обществена дейност в Бобощица продължава в VІІІ 

глава на разглежданата книга със заглавие Бобощица през годините 1900 – 1945 

(Дамко 2010: 97). В контекста на присъщия на периода патриотичен подем авторът 

ни запознава с живота и делото на Теодор Кристо Трако, Йован Кристо Кунешка и 

още петима борци за независимост на Албания (Дамко 2010: 99–100). 

 

13. Бобощица в междувоенния период 

Според С. Дамко междувоенният период в Бобощица, вече станала част от 

новооснованата албанска държава, се характеризира главно с участие на бобощени 

в обществения и политическия живот на Албания, с развитие на художествената и 

спортна дейност в самото село и с влияние върху бобощени на революционните 

идеи на времето и участието им в работническото движение в Корча (Дамко 2010: 

101). 

Представени са органите на селското самоуправление и ангажирани с него 

личности от периода (стр. 101–102) и обществени строежи в селото (Дамко 2010: 

102). На неномерирана страница е показана фотография на моста над Мала Рйека, 

построен тогава. 

В продължение на темата авторът ни запознава с участието в междувоенния 

период на много бобощени в комунистически групи и лявоориентирани просветни 

организации в Корча, като са изброени поименно такива участници. В 

организираната левица се включват и бобощени, принадлежащи към елита и 

интелигенцията. Бобощица става „един от центровете на прогресивното за времето 

си комунистическо движение“ (nje nder qendrat e para te levizjes komuniste e 

perparimtare te kohes) (Дамко 2010: 103). 

Този момент от книгата за мен е много важен по две причини. Първо, той ни 

напомня типичните за епохата симпатии на интелигенцията и част от елита към 

левите идеи и тяхната ангажираност с лявото движение. Това е било така не само в 

Бобощица, а и на Балканите въобще, донякъде и в целия свят. У Дамко просто 

намираме нови данни за това. Участниците в тогавашните събития са хора, които 

ще оформят обществените нагласи и ще участват активно в развитието на 

обществото десетилетия след това. Второ, изтъкнатата от автора особеност на 

междувоенния период в голяма степен определя антииталианските и 

антигермански нагласи на бобощени по време на Втората световна война, а отттук 

и тяхната ангажираност с антифашисткото движение и въоръжената антифашистка 

съпротива – фактори, които водят от една страна до трагичните за Бобощица 

събития през 1943 г. (допринесли според Елпида Манчо и за смяната на езика в 

селото), но от друга страна поставят (позволявам си да мисля така) сравнително 

добре бобощени в следвоенната действителност. 
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В подглавата Културна дейност в Бобощица от 1900 г. до началото на 

национално-освободителната война авторът ни запознава с тогавашните 

драматични постановки, музиканти, забави (Дамко 2010: 104). Тук можем да 

прочетем още за местните дружества и за организацията на стопанския живот на 

селото (Дамко 2010: 104–105). 

 

14. Бобощица и бобощени през Втората световна война 

За автора на представяната книга – Сотир Дамко – с Втората световна война 

започва нова епопея в историята на Бобощица – епопея, която „разкрива 

патриотичния и свободолюбив характер на бобощените“ (per te cfakur karakterin 

patriotik e liridashes boboshtar) (Дамко 2010: 105). 

Няколко предварителни пояснения. 

През Втората световна война Албания е окупирана първо от Италия, а после 

от Германия. С. Дамко нарича италианските окупатори фашисти, немските 

окупатори – нацисти, а борбата срещу тях национално-освободителна война. 

Предполагам, че такова е отношението към тогавашните събития на голяма част от 

днешните албанци – във всеки случай авторът не прави никакви уговорки по 

въпроса. Както се вижда от изложението на Дамко, чуждата окупация и лявата 

политическа насоченост на бобощени преди войната правят тяхното поведение по 

време на самата война еднозначно антифашистко и антинацистко. У него липсват 

уговорките, раздвоението и премълчаванията, присъщи на съвременния български 

дискурс относно тогавашните събития. Българският читател трябва да има предвид 

разликата в положението на Албания и България през Втората световна война, 

когато чете следващите редове на книгата на С. Дамко – Албания е окупирана, а 

България е съюзник на Третия райх. 

С италианската окупация в Албания и конкретно в Корчанско се изостря 

идеологическото противопоставяне, проявяващо се и като тенденция младежта да 

бъде привличана във фашистки организации (Дамко 2010: 105). По време на итало-

гръцката война от 1940–1941 г. Бобощица е на фронтовата линия. След оттеглянето 

на гръцките войски в околността остава голямо количество оръжие и боеприпаси, 

които бобощени използват „в освободителната война“ (per luften clirimtare) (Дамко 

2010: 105–106). 

След повторната италианска окупация на Корчанско и нападението на 

силите на Оста над Съветския съюз в Бобощица започва фашистки терор. 

Арестувани са над 20 бобощени, а селото става база на антифашистката съпротива, 

организирана от комунистите (Дамко 2010: 106). 

На периода след итало-гръцката война С. Дамко посвещава отделна 

подглава със заглавие Бобощица – мощна база на антифашистката борба 

(Boboshtica baze e fuqishme e luftes antifashiste) (Дамко 2010: 107). 

Тук той представя поименен списък на бобощени, участвали в 

антифашистката борба през 1941 г. – общо 46 души (Дамко 2010: 107). Изброява 

поименно 29 бобощени – участници в партизански единици през 1942 г., 13 

участници от Бобощица в Национално-освободителния съвет през 1942–1943 г., 16 

жени от Бобощица – участнички в антифашисткото движение през 1942–1943 г. 

(Дамко 2010: 108). Научаваме имената и на 16 момичета – партизанки от селото 

през 1942 г. (Дамко 2010: 109). 
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Посочени са поименно 18 семейства, чиито домове са база на 

антифашистката борба през 1942 г. Авторът твърди, че през следващите години 

цялото село става база на борбата срещу окупатора (Дамко 2010: 109) и представя 

кратки биографии на някои от участващите в нея (стр.110–112). Повечето от тях са 

със средно или висше образование. Тук на неномерирана страница е поместена 

снимка на момичета-партизанки. Следва нов списък на партизани от Бобощица  – 

броят им през 1943 г. нараства до 98 (Дамко 2010: 112–113). 

След представяне на някои подробности за съпротивителното движение С. 

Дамко изброява поименно 12 политически затворници от Бобощица по време на 

Втората световна война, както и 23 бобощени, загинали в борбата срещу окупатора. 

Според него приблизително един от всеки петима партизани от Бобощица загиват в 

нея. През 1943 г. в Бобощица съществува и нелегална печатница (Дамко 2010: 113). 

Според С. Дамко положението в Бобощица става още по-тежко след 

капитулацията на Италия и окупацията на Албания от „немско-нацистките 

завоеватели“ (e pushtusve Germano-naziste) (Дамко 2010: 114). На хълма Поленка е 

построена немска военна база, която контролира цялото движение в селото. 

Случват се парадоксални, но типични за времето си неща: три немски мулета се 

разболяват от преяждане с пролетна люцерна и немците започват тежки репресии в 

селото – залавят мнозина бобощени и ги измъчват, за да признаят кой е отровил 

мулетата (Дамко 2010: 114). 

Във връзка с немската окупация авторът цитира песен на местния диалект от 

онова време, която според него е „последната създадена на езика „Кай нас“ до 

днес“ (e fundit krijimtari ne gjuhen kajnas deri me sot) (Дамко 2010: 114). Добър 

епилог, бих казал, на фолклорното творчество на местния говор. Представен е и 

нейният превод на албански (Дамко 2010: 115). 

 

15. Опожаряването на Бобощица през 1944 г. 

На това важно събитие в  историята на селото Сотир Дамко посвещава 

отделна подглава със заглавие Бобощица на 3 април 1944 г. (Дамко 2010: 115). 

Тук също бих искал да дам предварителни пояснения. В събитията от април 

1944 г., чийто сюжет не е нещо необичайно за Втората световна война, участват 

две политически и военни сили: ляво ориентираната антинацистка съпротива 

(чиято база по онова време е Бобощица) и балистите – дясна националистическа 

републиканска организация, която възниква като противник на италианската 

окупация, но се съюзява с немците през есента на 1943 г. По същото време тя става 

основен противник на ляво ориентираната съпротива както в Албания, така и в 

Косово и Западна Македония, които управлява в съюз с немците. 

Когато през 2009 г. разговаряхме с Елпида Манчо в Бобощица, тя посочи 

като основна причина за смяната на езика именно разрушаването на селото през 

1944 г. Според нея тогава голяма част от местното население го напуска и на 

негово място по-късно се заселват власи-пастири, които стават мнозинство от 

населението. От по-нататъшното изложение в книгата на Дамко става ясно обаче, 

че важна причина за намаляване на коренното население в Бобощица е високият му 

образователен ценз, който го отвежда (в ролята му на висококвалифицирани кадри) 

в различни градове на Албания. 



 

134 

 

За С. Дамко събитията от април 1944 г. са „черен ден за Бобощица“ (dite e 

zeze per Boboshticen) (Дамко 2010: 115). Читателят може да се запознае подробно 

със случилото се, тъй като Дамко цитира източници от първа ръка. Единият 

източник е писмо от 5 април същата година до щаба на национално-

освободителния съвет в Корча. От него научаваме, че на 2 април 1944 г. се води 

около едночасова битка между втора рота на четвърта ударна бригада на 

национално-освободителната войска и една балистка чета, идваща откъм село 

Дворан и навлизаща в Бобощица, която се състои от „башибозук“ под 

командването на Дервиш Бейо (Дамко 2010: 115). От едната страна е убит един 

партизанин, а от другата – командирът Дервиш Бейо и още двама балисти (Дамко 

2010: 116). 

След 24 часа друга чета от над 200 балисти нахлуват в Бобощица. Първо 

обстрелват с картечница селото, а когато разбират, че в селото няма партизани, 

започват да плячкосват (дори дребните предмети), да бият и измъчват до смърт 

населението – старци, жени и деца. Издигат се пламъци и всичко гори, въпреки 

усилията на някои жени да гасят. Изгарят 89 къщи, 20 плевни и много домашни 

животни, над 100 глави добитък. Четирима старци са заклани и главите им са 

хвърлени в огъня, други трима са ранени с нож. Малтретирани са жени и старици 

(Дамко 2010: 116). 

Другият източник е доклад на префектурата в Корча от април 1944 г., който 

изброява престъпленията на балистите и обяснява, че те са отмъщение (per te mare 

hakun) за загиналия главатар Дервиш Бейо и другарите му. Според доклада щетите 

са на стойност около 10 000 000 албански франка (Дамко 2010: 116–117). 

След цитираните документи С. Дамко ни запознава с още подробности 

около събитието и с имената на жертвите (Дамко 2010: 117–118). Той разсъждава 

върху причините за опожаряването на селото. Според него смъртта на 

предводителя на балистите Дервиш Бейо е само повод, а истинската причина за 

трагедията е голямата ангажираност на Бобощица – и организационна, и с жива 

сила, и икономическа – в борбата срещу италианските, а по-късно и срещу 

немските окупатори (Дамко 2010: 118). Авторът обръща внимание и на това кой е 

Дервиш Бейо – беден каменар, който поддържа и поправя плевните и калдъръмите 

на селото. Тук можем да научим още за обективни причини и субективни 

последствия и за престъпността на деянието (Дамко 2010: 118). Цитира и 

сравнително дълга поема за опожаряването на селото, написана от местни патриоти 

на албански език и обнародвана през 1944 г. (Дамко 2010: 119–122). Поемата 

завършва така: 

 

Бобощица наша стара 

за един Бейо, един Дервиш 

гори в огън, гори в пламък – 

по-голямо злодеяние няма 

(Boboshtica jone plake 

Per nje Beo nje Dervish 

Digjet zjar e digjet flake 

Tjeter krim me t‟madh nuk kish) (Дамко 2010: 122) 
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Следват неномерирани страници с 16 снимки на „бобощени, загинали в 

национално-осводителните борби“ (Dëshmorët e luftës Nacionalçlirimtare të fshatit 

Boboshticë) и десетина страници, озаглавени Кратък животопис на бобощените, 

загинали в национално-освободителните борби (против италианските и немските 

окупатори), изготвени по издание на музея на село Бобощица от 1974 г. (Дамко 

2010: 123–130) и фотографии на техния мемориал в селото. 

 

16. Власите в Бобощица 

Следващата подглава – Власите в Бобощица (Vllehet ne Boboshtice) (Дамко 

2010: 131) – е с етнографска насоченост. От нея научаваме, че много от коренните 

бобощенски семейства се изселват и мястото им се заема от влашки заселници. 

Първата им вълна е главно от областта на Пермет. Идват след 1920 г., приети са 

добре и работят като пастири на селските стада (si barinj, per tufat e fshatit). Към 

1933 г. те са 15 семейства. Тогава все още нямат право да притежават земя и да си 

строят къщи. Бобощени ги смятат за „хора добри и православни“ (njerez te mire dhe 

ortodokse). Първоначално се приютяват в изоставени къщи Много от тях 

„възприемат местната култура и дори научават езика „Кай нас““ (perqafuan kulturen 

vendase deri dhe mesuan gjuhen kajnas) (Дамко 2010: 131). 

От 1937 г. в селото започват да идват други власи, „номади по произход“ 

(me origjine nomade). Те купуват къщи от бобощени и заселват махалите Попчище и 

Челковене. През 1960-те години идва трета вълна власи (също номади), които 

купуват къщи и градини и работят в кооператива. Днес те са мнозинство в селото 

(75% от живеещите там семейства). Някои от бобощенските власи също са 

участвали в борбата срещу окупатора през войната (Дамко 2010: 131). 

Под заглавието Кои са власите (Дамко 2010: 131) са представени общи 

сведения за произхода и разпространението на власите (Дамко 2010: 132–33). 

Прави чест на автора, че отдава дължимото на земляците си от друг етнически 

произход. Към темата за бобощенските власи той ще се върне в разказа си за 

настоящето на Бобощица. 

 

17. Бобощица от 1945 до 1990 г. 

На 134 стр. започва ІХ глава на книгата на Сотир Дамко, представяща ни 

Бобощица от 1945 до 1990 г. (Дамко 2010: 134). В нея той със спокоен и обективен 

тон успява да ни внуши контраста между радостта от свободата в края на Втората 

световна война, надеждите за по-добро бъдеще и първоначалния обществен подем 

от една страна и многобройните разочарования и трудности след това от друга 

страна. 

Въпреки спецификата на положението в Албания през разглеждания период 

българският читател вероятно ще направи асоциации и с българския емоционален и 

исторически опит. И в тази най-нова епоха историята на Бобощица продължава да е 

вариант на балканската история. 

За С. Дамко това е период, когато Албания е в ръцете на победителите – 

Америка, Британия и Съветския съюз. Бобощени изпитват „законна гордост“ 

(krenare te ligjshem), че са допринесли за победата, изпълнени са с „оптимизъм за 

нов свободен живот“ (optimizmi per nje jete te re ne liri) и същевременно полагат 

усилия да превъзмогнат катастрофалните последствия от войната. Започва да се 
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съживява културният живот – в селото се формира оркестър (изброени са поименно 

музикантите) и добра театрална трупа (Дамко 2010: 134). 

И тук авторът стига до типичното за епохата изтичане на образовани кадри 

към градовете, съчетано с присъщия на бобощени стремеж към високо образование 

и професионална изява. „Току-що освободената държава се нуждае от ръководни 

кадри“ (shteti i porsa cliruar kishte nevoje per kuader drejtus) и повечето образовани и 

културни бобощени са разпръсват из цяла Албания. Четирима дори отиват учители 

в Косово. От Бобощица има агрономи в Шкодра, инженери в Булкиза, министри и 

директори в Тирана, в Елбасан, Дуръс, Фиер и другаде. Бобощени работят в радио 

Тирана, в театрите и оперите, те са композитори и музиканти, висши военни 

(Дамко 2010: 134). 

Но започват и разочарованията от бързото и рязко прилагане на съветския 

модел. Според С. Дамко аграрната реформа от 1946 г., която дава земя на всички, е 

първият сблъсък на бобощени с новата действителност – те вече са изкупили 

земята си още през ХІХ в. и така са извоювали правото си да е тяхна. Недоволство 

има обаче главно в Корча. Десет години по-късно, пак по съветски модел, в селото 

се създава земеделски кооператив (Дамко 2010: 134). Картината на 

колективизацията, която С. Дамко рисува, започва с колебание и завършва с 

чувство за движение назад. Бобощени, твърди той, подхождат с колебание към 

колективизацията. Обединява се земята, селскостопанските животни, оръдията на 

труда (например плуговете), срещу труда си кооператорите получават продукти в 

натура и малко пари. По-лошото е, че никой не мисли за селото. Никой не се грижи 

за калдъръмите, чешмите, църквите и манастирите, за развалините на изгорелите 

къщи (Дамко 2010: 135). 

За Дамко това е време, когато „селото живее само със славното, гордо и 

непокорно име на бобощени“. След като не пропуска и въведената през 1980 г. 

купонна система и свързания с нея недостиг на храни и други стоки (описан с 

подробности), авторът оценява разглежданата епоха като „регрес“ и отстъпление от 

това, което бобощени „са постигнали с мисълта и потта си през вековете“ (Дамко 

2010: 135). Но „най-грозното събитие“ според него „е унищожаването на църквите 

и манастирите“ (Дамко 2010: 136). През 1967 г. като официална държавна политика 

са забранени религиите. Следва разказ за конкретните църкви и манастири в селото 

през въпросния период – в какво са превърнати и дали и колко са пострадали 

сградите (Дамко 2010: 136–138). 

 

18. Образованост и култура. Бобощенската интелигенция. 

На следващите страници авторът ни разказва за това, с което Бобощица 

може да се гордее не по-малко, отколкото със славното си минало – със своята 

образованост и култура, със своята интелигенция. През следвоенния период в 

селото се развива спортна и художествена дейност, има спортно дружество и 

драматичен състав. Участниците в тях са изброени поименно (Дамко 2010: 138). 

Представени са учителите в Бобощица, някои то тях са изброени поименно (Дамко 

2010: 139). 

Представени са поименно бобощени и бобощенки, завършили висше 

образование – 43 души – строителни, минни, машинни инженери, 

електроинженери, физици, специалисти по телекомуникации, спортни 
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специалисти, стоматолози, политолози, химици, агрономи, психолози, 

палеонтолози, икономисти, специалисти по музика, топографи, фармацевти, 

ветеринари, лекари (стр. 139–140). Завършили са съответно в Албания (19 души), в 

Русия (14 души), във Франция (4), Чехия (2), Румъния (2), Германия (1), Полша (1), 

България (1) (Дамко 2010: 139–140). 

Друга гордост за Бобощица са висшите военни, родени и израсли в нея. И те 

са изброени поименно – 30 души, един от тях генерал. Завършили са образованието 

си в Албания и в Русия (Дамко 2010: 140–141). 

Други поименно изброени бобощени са преподавателите във висши учебни 

заведения – 13 души (от тях един академик – проф. д-р Сотир Кунешка). 

Университетските преподаватели от Бобощица са специалисти по физика, 

електроинженерство, минно инженерство, стоматология, политология, финанси, 

психология, биология, строително инженерство, геология, машинно инженерство 

(Дамко 2010: 141). 

77 на брой са представените поименно дипломирани учители от Бобощица  

(Дамко 2010: 141–142), като авторът ни предлага биографични данни за някои от 

тях на няколко страници (Дамко 2010: 142–144). 

Добрите и топли думи за бобощенската интелигенция завършват с непълен 

списък (съдържащ 23 имена и завършващ с „и т.н.“) на заслужили личности от с. 

Бобощица от периода след 1945 г. (Дамко 2010: 144) и с животописни данни за 

някои от тях: Тодо Манчо, проф. Сотир Михал Кунешка, Мильо Кирко и Виктор 

Чапрази, Костандин Трако, Андреа Кристак Манчо, ген. Сотир Филто и Павло 

Кочо, проф. Сотир Темо, Кристо Кочо, Петрика Кочо, Вангел Германи, Петрак 

Филто, Герги Цанцо (Дамко 2010: 145–155). 

Впечатляващ е броят на висшистите, на академичните кадри, на 

многобройните специалисти в различни области, които Бобощица е дала. 

Образоваността и обществената ангажираност на бобощени са най-голямото им 

богатство – сякаш в мистично съзвучие с болярския им произход от легендарната 

цивилизована страна на техните прадеди, в която те (или поне Сотир Дамко, 

авторът на разглежданата книга) вярват. 

За българския читател образоваността и професионалната кариера на 

бобощени са впечатляващи не само защото са съзвучни с българския възрожденски 

идеал за напредък чрез просвещение, но и защото наистина много малко села могат 

да се похвалят с толкова многобройна интелигенция. 

 

19. Бобощица днес 

Бобощица днес също е вариант на Балканите днес, в който българският 

читател може да разпознае (поне малко) и себе си. Последната, десета и най-кратка 

глава на краеведсктата книга на Сотир Дамко е озаглавена Бобощица днес (Дамко 

2010: 156). Тя съдържа както обективни данни, така и авторови размисли и оценки 

за съвременното състояние на селото и за перспективите пред него. 

Днес Бобощица има 178 къщи с около 1150 жители, но – подчертава авторът 

– само според статистиката. В действителност в селото пребивават от 180 до 230 

жители, останалите (главно в активна възраст) „живеят и работят в емиграция, 

предимно в Гърция“ (Дамко 2010: 156). 



 

138 

 

Следват любопитни данни за етническия състав на Бобощица и за 

местожителството на бобощени днес. От бобощенските семейства 42 са 

автохтонни, а 136 са придошли, предимно влашки. В Корча живеят 225 семейства 

от стар бобощенски произход, в Тирана – над 50 семейства, в Дуръс – 15, в Елбасан 

– 10. Много бобощенски семейства живеят „по местата на старата бобощенска 

емиграция като Румъния, България, Гърция, САЩ и другаде“. Според 

изчисленията на автора „днес над 8500 души имат бобощенска кръв“ (Дамко 2010: 

156). 

Основното занимание на днешните бобощени е овощарството. Напоследък 

селото се превръща в привлекателно място за туризъм благодарение на културните 

и историческите му забележителности (Дамко 2010: 156). Тук – закономерно – 

авторът говори и за бобощенските таверни (от които и аз лично имам добър 

спомен). 

Въпреки нерадостната представа на С. Дамко за бъдещето на Бобощица (за 

която ще стане дума след малко), данните за стопанската дейност в нея ми се 

виждат значително по-добри от състоянието на много села в днешна България. В 

Бобощица към 2010 г. има птицеферма, две кравеферми с по около 100 глави 

добитък, два млекопреработвателни центъра, месарски цех, два продоволствени 

магазина (Дамко 2010: 156). От юли до септември всички жени са заети със 

събиране на прочутите бобощенски черници и приготвяне на черничева ракия. 

Край селото има над 20 хектара овощни градини, главно ябълкови. Строят се и 

много нови вили, но – със съжаление подчертава авторът – с модерна архитектура, 

а не в традиционния строителен стил на селото (Дамко 2010: 156). В илюстрация на 

казаното са представени снимки на част от споменатите къщи и сгради. 

Авторът ни разказва и за пътните връзки на селото, за улиците в него, за 

ремонт и подновяване на много пътища и улици (Дамко 2010: 157). Мога само да 

добавя, че моето, както и на другите участници в теренните проучвания, 

впечатление от състоянието на пътищата в Корчанско е много добро и че лично 

видяхме как се работи по тяхната поддръжка и обновяване. 

След представянето на редица оптимистични данни за днешното състояние 

на Бобощица С. Дамко преминава към размисли, анализи и прогнози, чийто дух 

може да се обобщи с думите му „плурализмът и демокрацията не са лекарство за 

всички злини“ (Дамко 2010: 157). След като разсъждава за процента обработваема 

земя в селото – 40%, за възприемането на нови идеи като начин да се запази 

своеобразието и идентичността му, за емиграцията като основна свобода (liri 

substanciale), С. Дамко си поставя въпроса каква оценка да даде на днешното 

състояние на Бобощица, като посочва такива периоди на напредък в нейното 

развитие като ІХ–ХІІ в. и от ХVІІІ до началото на ХХ в. (Дамко 2010: 157). 

Според него положителни явления днес са изчезването на бедността, 

възможностите за икономически напредък, самоуправлението на основа на 

демократично самоопределение, доброто състояние на обществените грижи. 

Неговите пожелания обаче към бобощени – „да се осланят на родната земя, на 

долините и планините, за чиято принадлежност няма никакво съмнение“, да 

емигрират, без да се поддават на експанзионистичните интереси на страните, които 

са ги приели, да решават сами по какви правила ще развиват самоуправлението си, 
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да разрешават колегиално най-важните въпроси (Дамко 2010: 157) – ни насочват 

към проблемните зони, където се крият и отицателните явления. 

Сега има свобода на словото и на движението – казва Дамко, – но какви са 

резултатите – 75% от активното население на Бобощица емигрира предимно в 

Гърция, 2 – 3% от тях се връщат в селото и предприемат някаква стопанска 

дейност. Още по-малък процент се занимават с незаконни дейности и биват 

осъждани и дори унищожавани физически. Трета – най голямата – част работят за 

единия хляб. Това са непосредствените резултати, а по-далечните очаквани от 

автора резултати са „неизползвани плодородни земи, западащи къщи, 

неосъществени инвестиции“ (Дамко 2010: 158). 

„Свободата е необходима – разсъждава авторът, – за да даде на човек 

правото на успех и на провал, но преди всичко заради възможностите, които дава 

на обществото, в нашия случай, за подобряване на условията в селото“. С усилията 

и потта си бобощени издигат нови къщи, предприемат производство и услуги, но 

подемът е по-осезателан до 1995 г., след това настъпва застой (Дамко 2010: 158). 

Неочаквани за българския читател са причините, предизвикали този застой. 

Според С. Дамко това са: „Решението на гръцката държава да даде гръцко 

гражданство на жителите на Бобощица от влашки произход“ (Vendimet e shtetit 

Grek per tu dhene kombesi greke, banorve boboshtare me origjine vllehe) и 

„Предоставянето на пенсии за старост на власите до 300 евро при условие, че 

прекарат голяма част от живота си в Гърция“ (Дамко 2010: 158). Виждаме, че тези 

две явления е имал предвид Сотир Дамко, когато пожелава на съселяните си да 

емигрират, без да се поддават на експанзионистичните интереси на страните, които 

са ги приели. 

Изкушавам се да видя в тези думи на Дамко традиционната бобощенска 

съпротива срещу гръцкия експанзионизъм, но нашият съвременен български опит 

показва че, хората напускат страната ни, в повечето случаи без да имат никакво 

желание да се връщат, независимо дали им дават някакви привилегии там, където 

отиват, или не. Процесът е глобален, бих казал, а гръцката държава само го 

използва. С. Дамко е прав обаче, като го нарича експанзионизъм – този момент от 

книгата му ми помогна да осъзная още по-добре, че съвременният експанзионист 

не идва да вземе земята ти, а взима хората ти. А земята е безпомощна без хора. 

И оттук иде черногледото предсказание на автора за последствията от 

сегашното положение. Така изглежда близкото бъдеще на Бобощица според него, 

ако нещата продължат по същия начин: „Нови необитаеми къщи в селото, 

неосъщесвени инвестиции, закрит бизнес, нулев социален принос към 

благосъстоянието на селото“ (Дамко 2010: 158). 

Новата ситуация донася и неочакван развой на етническите съотношения в 

селото: „По-голяма част от селяните, които не са емигрирали, са семейства със стар 

местен произход“ (Pjesa me e madhe e fshatarve, qe nuk ikur ne megrim jane familje 

me origjine te lashte vendase) (Дамко 2010: 158). Нито авторът обаче, нито пък някой 

друг се радва на това, защото обезлюдяването е налице. 

Последната страница от последната глава на книгата на Сотир Дамко 

съдържа размисли за причините за бедността. Те са според автора „недостатък на 

приходите поради ограничените възможности на индивида и недостиг от средства 
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за разкриване на индивидуалните способности.“ Той смята, че в тая област се 

работи много слабо (Дамко 2010: 159). 

Това му дава повод да се върне още веднъж към темата за неизползваните 

земи и други свързани със селското стопанство проблеми, за възможните начини да 

се помогне на селото. Засяга се отново и темата за свободата. Главата завършва със 

стихове на Уилям Купър за роба, който, колкото и да е доволен от живота си, не 

може да опознае свободата (Дамко 2010: 159). 

 

20. Епилог и библиография на книгата на Сотир Дамко 

Последното заглавие в книгата на Дамко е Епилог. То въвежда две страници 

с лирични размисли и далечни асоциации върху темата на книгата и върху 

написаното в нея (Дамко 2010: 160–161). 

Накрая се представя и самият автор – „Това съм аз, Сотир Танас Дамко“. 

Той обяснява, че „Фамилията Дамко, от езика „Кай нас“, се превежда на албански 

като lis („дъб‟)“. Представя рода си от потомствени бобощени и родителите си 

(Дамко 2010: 162), представя и себе си и съвременните си роднини. Завършил е 

висше образование – зоотехника, работил е в различни предприятия и институции, 

включително и като директор, през деветдесетте години емигрира за кратко в 

Гърция. От 2000 г. работи частно и живее в Корча, там има книжарница, семеен е, 

има деца (Дамко 2010: 163). 

След дълго и подробно „Съдържание“ (Дамко 2010: 164–165) книгата 

задършва с Библиография, която съдържа 25 позиции и включва и устни източници 

на информация (Дамко 2010: 166). Сред авторите на писани текстове тук можем да 

намерим Карл Гримберг, К. Наумов, А. Димитров, Б. Бобев, Фердинанд Шевил, П. 

Бузмали, Антонио Балдучи, Ажейкъб Шърман, Хуго Бернацик, Оресте Мандлари, 

Идро Монтанели, Димитър Цанцо, Елпида Манчо, Амартя Сен, Тодо Гушо, Петрак 

Пепо, Васил Пашко. Сред източниците на устна информация – Петрак Греко, Ильо 

Кунешка, Танас Дамко, Елпида Манчо, Сотир Бамбули, Кристак Кочо. Използвани 

са също архивите на музея „Димитър Цанцо“ в Бобощица, на местното дружество 

„Кай нас“, данни от вестник „Опинга“, от кадастъра на област Корча, от 

гражданския регистър на област Корча и от Книгата на Корчанската митрополия. 

 

21. Книгата на Лазо Нестори за Върбник 

Заглавието на книгата на Лазо Нестори е Върбник, каквото е името на 

родното му село, за което се разказва в нея. На съвременен книжовен български 

името на селото обикновено са изписва като Връбник. Така е и на неговата 

българоезична страница в Уикипедия, която (подобно на страницата за Бобощица) 

е най- дългата и най-подробната (англоезичната страница е по-кратка, а страниците 

на албански и на книжовната норма в Република Македония съдържат само по едно 

изречение; варианти на други езици няма). Въпреки това, в по-нататъшното си 

изложение ще запазя местната форма Върбник – тя се изговаря така на местния 

говор, така се и пише навсякъде от Л. Нестори – Vërbnik. Така ще избегна и 

евентуално раздвоено изписване на името в авторския си текст и в цитатите. Що се 

отнася до прилагателното от Върбник, ще го пиша върбнишки, което е компромис 

между местната форма върбнички и българската книжовна връбнишки. 
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Книгата е отпечатана през 2012 г. в печатница „Иляр“ в Тирана. Страниците 

й са разположени водораво, а не отвесно и затова текстът често е отпечатан в две 

колони. Отпечатан е – с изключение на някои цитати и надписи под илюстрации – 

с декоративен курсив. Това заедно с диалектния език, цитатите от народна и 

авторова поезия, изобилието от илюстраци и декоративните графични елементи на 

някои страници, създават орнаментално впечатление при общуването с книгата. 

Илюстрирана е с архивни фотографии и с факсимилета от книги, вестници, 

статии (често от автора на книгата), документи и карти. Разнообразена е с цитати 

от поезията на автора на местен говор и с цитати от народната поезия. 

Илюстрациите, които са само с обяснителна бележка и без допълнителен текст, 

най-често не са включени в общата пагинация на книгата, следователно книгата е 

много по-обемна от обозначените 335 страници. 

Екземплярът, с който разполагам, е надписан собственоръчно от автора на 

албански: „С много обич и уважение на добрия ми другар и приятел Раки Бело! 

25.08. 2012“ 

Авторът е представен в самото начало на книгата. Роден е във Върбник през 

1955 г. Учи в родното си село и в близкия град Билища (Bilisht). Завършва албански 

език и литература през 1984 г. Още от гиназиалните си години пише и публикува 

поезия и проза. Член е на литературен клуб и на редакционния съвет на местен 

вестник в Билища, където и живее. Известно време е и директор на едно от 

местните училища (Нестори 2012: 1). 

Следва предговор от проф. д-р Димитър Бело, за когото трябва да уточним, 

че също е от Върбник. Предговорът също е написан на местен диалект и на 

албанска латиница. В него можем да открием изречението, което, струва ми се, 

може да обясни духа и същността на цялата книга: „Во свите страници врие 

вековната историйа на еден културен и голем народ“. 

Подобно на Сотир Дамко и Лазо Нестори започва авторския си текст с 

преклонение пред родното място. Но ако Дамко набляга на значението на родното 

място за формирането на характера на човека и на неговите ценности, Нестори 

набляга на любовта – не само на любовта към родното място, но и на любовта и 

разбирателството между земляците, които ще им помогнат да запазят на първо 

място езика си и заедно с него идентичността си: 

„Льубовта за родното место е една от наи големите вистини койа живи во 

човековите сърца. Таа се родва заедно со човекот и остава жива во мемориата на 

бесбройните генерации. 

Драги мои върбничени! 

Сакатейсе еден со друг без кавга и омраза! 

Чувайтего нашиот убав език, не соборлив знак за нашиот идентитет! 

Секой од нас е дел от православйето и тоа е наша национална гордост“ 

(Нестори 2012: 2) 

Виждаме, че и за Лазо Нестори (както и за Сотир Дамко) родният език, 

традиционният диалект на селото е основна ценност и предпоставка за запазването 

на културната и етническата идентичност както на мястото, така и на хората, чиито 

корени са в него. Опазването на родния език не е единствената грижа на автора. За 

него е важно да извлече „от заборавот на времето спомените и реалноста от нашето 
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минато. Ово скромно дело нека остани за идните генерации како жив сведок за 

нашиот економски, културен и национален идентитет“ (Нестори 2012: 6). 

Желанието да победиш забравата на времето и да оставиш на потомците 

спомена за миналото и за идентичността на прадедите им се съчетава със страх от 

разрушителната за малките селища сила на глобализацията и с повик да се пази 

родното огнище: „Страх ми е дека овой глобален свет ке го потопи селото, и ако 

имаме желба да стани противното. Затова, со най добрите намери сакаме ова 

монографиа да остане не само сведок туку и йак повик до свите наши върбничени: 

„Како и да е развитокот на историата, чувайтеги нашите стари огништа“.“ (Нестори 

2012: 4) 

 

22. Езикът на книгата на Лазо Нестори 

За разлика от бобощени, върбничени продължават да използват активно 

местния говор и общуват помежду си изключително на него (лично съм бил 

свидетел на това). Това дава възможност на автора на книгата за Върбник да 

предприеме стъпка към неговото опазване, като напише самата книга на него. 

Самият той обяснява това си решение с комуникативни съображения, но не е 

изключено причините да са повече, сред които и недоизказани: „Целиот текст на 

монографиата да го напишиме надвор от литературниот език, отдържувайки се на 

секойдневниот върбнички говор, за подобро комуницирание со преставените 

докази и историски факти“ (Нестори 2012: 3) 

Така книгата на Л. Нестори е един от сравнително редките образци на 

литература на некодифициран местен говор. Явлението е интересно от гледна 

точка на типологията на езиковите ситуации, а самият език на книгата е любопитен 

от гледна точка на взаимодействието между диалект и тавтоглосни книжовни 

норми – в случая между говора на с. Върбник и книжовните норми в Република 

Македония и в България. 

Цялата книга е отпечатана на албанска латиница. Авторът обосновава това 

си решение с невъзможността на част от върбничени да четат на кирилица 

(Нестори 2012: 3). Действително след Втората световна война в селото е открито 

начално училище на майчин език (в случая на книжовен македонски), което обаче 

през 2008 г. е закрито заедно с детската градина поради обезлюдяването на селото 

и липсата на деца. Образованието на върбничени извън това училище (и във 

възрастов, и в географски смисъл) е албаноезично. 

Цитатите от книгата на Нестори представям в кирилска транслитерация, 

като използвам следните буквени съответствия: ë → ъ; c → ц; ç → ч; gj пред 

предни гласни → г, в други позиции → гь; h → х; j → й; ll → л; l пред предни 

гласни → л, в други позиции → ль; nj → нь; q пред предни гласни – к, в други 

позиции – кь; sh → ш; х → дз; xh → дж; y → ю; z → з; zh → ж. При цитиране 

запазвам пунктуацията и разделението на думите според оригинала. 

Доколкото в една книга (и дори в един по-нюансиран разговор) е необходим 

по-широк кръг от абстрактна и друга съвременна лексика, каквато не срещаме в 

традиционната култура, съвременният човек, дори когато говори или пише на 

диалект, взаимодейства с различни книжовни норми в зависимост от образованието 

си и от контекста на общуване. И в езика на книгата на Л. Нестори особеностите на 

родния говор са смесени – по-малко с албански и повече с форми от тавтоглосните 
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македонска и българска книжовни норми. Някои от тях вероятно са станали част от 

всекидневните изразни средства на върбничени – нормално е книжовните езици да 

оказват влияние върху говорите дори и в такава езикова ситуация като 

върбнишката. 

Вариантите, свързани с двете тавтоглосни книжовни норми, често се 

употребяват без някаква функционална разлика. Така на едни места (например на 

стр. 4) четем положба (книжовна форма в Република Македония), на други 

(например на стр. 7) положение (книжовна форма в България). Пак на стр. 4 

срещаме и формата расвитиа (=развитиа), но и развитокот – първата съзвучна с 

книжовната в България, а втората с книжовната в Македония. Един от най-често 

използваните български и славянски изобщо предлози се пише по-често от (както 

в България), но понякога и като од (както в Република Македония). По-често се 

пише път, както е върбнишкото произношение и книжовната българска форма, по 

понякога се пише пат, каквато е книжовната форма в Република Македония. 

Думата също, използвана традиционно във Върбник и съвпадаща с книжовната 

българска, се употребява по-често, но все пак успоредно с македонската книжовна 

форма исто. Думи, използвани в книгата, като претежно („предимно‟), водовод 

(„водопровод‟), неповолна („неблагоприятна‟) или слика („снимка‟) могат да звучат 

странно за българския читател, но те са се наложили исторически в македонската 

книжовна норма поради политически зададената (при основаването й след Втората 

световна война) ориентация към сръбския и хърватския език, а оттам – съвсем 

естествено навлизат и в езиковата практика на хората, които я ползват или са 

повлияни от нея. Но в езика на книгата са приети и такива книжовни български 

форми като съдържание, въпрос (в Република Македония содржина, прашање). 

Наличието им освен друго отразява и факта, че съвременните върбничени имат 

интензивни връзки не само с Република Македония, но и с България. 

Важна особеност на върбнишкия говор, която често е отразена в езика на 

книгата, е честата употреба на буквата (и съотвенто на звука) ë [ъ], която 

транслитерирам на кирилица с буквата ъ. В местния говор звукът ъ се появява 

главно като наследник на старобългарската голяма носовка във форми като път, 

съшто, ръка или като гласна, появила се пред някогашните сричкотворни р и л във 

форми като сърце, вълна. Среща се и в предлога към/къму (на книжовен 

македонски кон). Понякога обаче вместо върбнишките форми с ъ срещаме 

съответните книжовни македонски форми (волна, рака и др.), а в книжовния 

македонски изобщо няма буква ъ и (поне нормативно) трябва почти да не се среща 

и звукът ъ. 

Нормалното за всеки писмен език нежелание да отразява изпадането на 

звукове е присъщо на локалния (и по функции, и по произход) език на книгата на 

Л. Нестори. В него практически не срещаме синкоп на гласните окончания пред 

членната морфема, иначе много чести в местното произношение. Така на стр. 7 

срещаме формите планините и жителите, а не евентуално планинте и жительте. 

Членуваните форми за мъжки род, единствено число, обикновено са със запазена 

съгласна т накрая, например нашиот роден край или развитокот на историата на 

стр. 4. Много по-рядко се срещат типичните за местния говор форми, завършващи 

само на о като дукьано (илюстрация след стр. 15), трапо (илюстрации след стр. 5 и 

6). Запазването на краесловната съгласна т като белег на писмения езиков стил е 
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присъщо и на други две морфологични категории в книгата на Л. Нестори – при 

съществителните от женски род, които завършват на -ост и при окончанията на 

глаголите за трето лице множествено число сегашно време. В местното 

произношение това -т се изпуска, но то се изговаря (и най-вече се пише) в 

книжовните норми и в Македония, и в България. Запазването на краесловното -т в 

разглежданата книга е проява на стилистичния усет на автора, разграничаващ 

писмената от устната реч дори когато писменият текст е на местен говор и с 

локално предназначение. 

За външния читател, разбира се, най-голямото езиково богатство в книгата 

на Лазо Нестори са своеобразните върбнишки форми като къшйа (на книжовен 

български къщи, къщя, в Република Македония куќи), лапка (книж. бълг. ябълка, 

книж. мак. јаболка/јаболко) и названията на етнографски реалии и други атрибути 

на традиционната култура (срв. също списъка на върбнишки думи представен 

факсимилно от автора – Нестори 2012: 23–27). 

 

23. Описанието на Върбник у Лазо Нестори 

В сравнение с Бобощица Връбник е относително ново селище. Глава 1 – 

Околу основаньето на селото и неговото име – започва с местното предание за 

основаването на селището. То е свързано с епохата на насилствена ислямизация – 

очевидно съществуваща в съзнанието на местните хора въпреки споровете между 

историците в съвременна България имало ли я е или не – и с обяснение защо селото 

е наречено именно така: „Одожувайки се на раскажуваньата на постарото 

население, на наши дедовци и предедовци, първите жители на селото дошле кон 

средата на 16 век во време на турската империа. Бегайки от насилната исламизациа, 

окулу 15 фамилии от Билишта се населиа на исток, во едно тесно гърло нашумено 

со върби, 6 км далеку от Билишча. Имайки наокулу само върби, новите жители го 

нарекоа Върбник.“ (Нестори 2012: 5) 

Темата за православието и за ислямизацията се появява първа в изложението 

на Л. Нестори и тя е много важна за него (срв. и вече цитираните му думи „Секой 

од нас е дел от православйето и тоа е наша национална гордост“ Нестори 2012: 5). 

Тя е важна и за автора на книгата за Бобощица – Сотир Дамко – и можем да 

заключим, че е основна съставка на самосъзнанието на техните земляци. Що се 

отнася до върбите, дали име на селото, авторът ни ги представя на снимка на 

местността пред чешмата Кучунари. 

Л. Нестори цитира и още една легенда за основаването на Върбник. Тя е с 

по-сложен сюжет и е разказана по Андре Мазон. В нея заселническите вълни са две 

и първоначално е имало две отдалечени една от друга махали, които обаче се 

обединяват, след като башибозук плячкосва и опожарява едната (Нестори 2012: 5–

6). Наистина, един типичен за времето си сюжет. 

Л. Нестори намира доказателства, подкрепящи разказа на Мазон, в местната 

топонимия. Споменатият от А. Мазон извор Мармурец наистина се намира в 

местност, която върбничени и до днес наричат Горна мала („горна махала‟) 

(Нестори 2012: 6). На неномерирана следваща страница авторът ни представя 

фотография на местността Горна мала. 

Глава 2 – Географско положение – започва с думите: „Село Върбник 

(варианти Връбник, Върник) се намерва во околиата Девол, во планинска местност, 
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и наи источната точка на Албаниа до границата со Гърциа, 40
о 

30′ 40″ северна 

ширина, и 21
о
 1′ 26″ източна дължина. 

Надморската височина е 900 – 1000 м. Расположено е в малка котлина, 

обиколена от планините Висок вър, Стрънта, Лайца, Припор и кориата. (Нестори 

2012: 7). Следват данни за отдалечеността на селото от близкото градче Билища 

(изписвано у Нестори и като Билишта, и като Билишча) – 7 км, за разстоянието до 

Костур (40 км) и Лерин (50 км) в Гърция, с които е било тясно свързано в 

миналото, както и от Охрид (80 км). Върбник се намира на 32 км от областния 

център Корча и на 10 км от Малкото преспанско езеро. Съседни села са Въмбел (на 

гръцка територия), Капештица, Заградец, Тренти и Битинцко.“ (Нестори 2012: 7) 

Приложена е и подробна географска карта. 

Следват глава 3 Комуникации – пътишта (Нестори 2012: 8), глава 4 Релиев 

(Нестори 2012: 10) и глава 5 Хидрографиа (Нестори 2012: 11–15), като най-

подробна е третата от тях. В нея научаваме за съществуването, поддържането и 

преустройството на няколко чешми в селото, които са източник на питейна вода за 

населението, но служат и за водопой на добитъка и напояване на градините. 

Приложени са и техни фотографии. 

Освен чешмите, Върбник е богат и на подземна вода: „Ката къшча има 

бунар, со студена вода, койа се употребува за миенье и ваденье“ (Нестори 2012: 

15). 

Глава 6 – Клима – ни запознава с прохладния планински климат на Върбник. 

Тя завършва с разказ за зимната изолация на селото в миналото: „Надморската 

височина носи дълга и остра зима. Во поранешните години снегот носеше 

парализациа и окинуванье на селото от урбаните средини“ (Нестори 2012: 16). На 

следваща неномерирана страница можем да видим изглед от потъналия в сняг 

„Върбник во зимен период“. 

В главата Минерални богатства научаваме, че селото се намира върху 

недоразработено находище от желязо и никел (Нестори 2012: 17). 

 

24. Населението на Върбник 

В главата Население научаваме, че „най старите родови во Върбник се 

Грозданови, Аргирови, Фильови, Апостолови, Камбурови и Мужови“ и че „след 

балканските войни некой жители на селото се населиа во Българиа, и во 

костурскиот дел на Гърциа“ (но има и обратни случаи – родовете Шанови и 

Шемкови например са дошли от близките села Въмбел и Смърдеш, останали на 

гръцка територия) (Нестори 2012: 18). Необходимо е пояснение: границите след 

Балканските войни отделят Върбник от Костурския край, към който традиционно 

принадлежи – Костурският край тогава попадна в територията на Гърция, а 

Върбник в Албания. 

Следва цитат от книгата на Михаил Огнянов Македония преживяна съдба, 

който описва Върбничени и въобще жителите на Костурския край: „Костурчани и 

по диалектот, и по физички облик се разликуваат од другите, по високи, по силни и 

по развити. Имаат по расвйено Българо-Македонско чувство, и ги чуваат како най 

скъпи и драги спомените за освободителните борби, во кой и некой од нив 

участвал“ (Нестори 2012: 18). Представени са по Васил Кънчов и данни за броя на 
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жителите на Върбник: в края на ХІХ в. около 600 души, а в 20-те и 30-те години на 

ХХ в. между 330 и 700 души. 

В главата Върбничкиот брак авторът ни разказва как са се правели и как се 

правят днес сватбите в селото, за ритуалите, свързани с тях, за това как и къде 

младите се харесват. Научаваме също, че до 70-те години на ХХ в. браковете се 

сключват преди всичко в рамките на селото, а едва след това върбничени все 

повече си взимат външни невести – по-често християнки, но също и мюсюлманки 

(Нестори 2012: 19). Темата е илюстрирана с няколко фотографии от брачни 

церемонии от различни години, както и с други семейни снимки на върбничени. 

 

25. Говорът на село Върбник 

В главата Говор Лазо Нестори запознава с някои особености на родния си 

диалект, с неговия географски обхват и със своето виждане за неговия произход и 

същност. Главата започва с думите: „Автентичниот говор на жителите на Върбник 

спагьа къму краините йугозападни Македонски-Български говори, и е свързън со 

останатите Костурски говори“ (Нестори 2012: 20). Според автора по подобен начин 

говорят в селата Въмбел, Смърдеш, Брезница, Габреш, Дреново, Поздивишча, 

Косинец, Лабаница в Гърция. В Албания така са говорили в „градчето Билишта и 

селото Височишта, Брачени, Добрани, Ситнишча, Божиград, Видомо, Очишта, и 

други кой денес се албанизирани но йа имаат дочувано православната вера“ 

(Нестори 2012: 20). 

Подвижното ударение в говора според Нестори „показува дека той е 

Старомакедонски-Български език или Кирило-Методиевски“ (Нестори 2012: 20). 

Представените на стр 23–28 костурски диалектни думи (с превод на книжовен 

македонски) от сбирката на Сократ Пандовски според Лазо Нестори са илюстрация 

за сходството на костурския и върбнишкия говор „со свите стари елементи на 

кирило-методиевскиот език“ и „покажуваат специфичноста на нашиот език како 

жив елемент од старо българско-македонскиот говор“ (Нестори 2012: 20). 

Говорът, разбира се, както всичко родно е уникален, но е и еднакъв, 

идентичен, „съшт“ със старобългарския език: „Во поглед на йазикот можи да се 

кажи дека върбничкиот говор е уникален за све што е зачувано до денденес от 

неговата структура. Той е съшт со свите елементи на старо българскиот език и 

представува жив доказ меижду асимилираниот деволски гуовор и костурско-

леринскиот диалект.“ (Нестори 2012: 21) 

Фонетичните особености, които авторът изброява (Нестори 2012: 21), 

наистина са най-често архаизми, доближаващи диалекта на върбничени до 

старобългарския му първоизвор, и само понякога нововъведения, като и 

архаизмите и нововъведенията разподобяват говора от книжовната норма в 

Република Македония. Изборът на такива особености не е случаен, защото най-

силно впечатление в един диалект правят формите различаващи го от книжовния 

език (в случая от книжовния македонски). По стечение на обстоятелствата част от 

тези особености сближават върбнишкия говор с книжовния български език. 

Изброените от Лазо Нестори фонетични особености са (за улеснение на 

читателя в кавички оставям дословните цитати от Нестори 2012: 21, а в квадратни 

скоби добявам мои пояснения): 
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- запазване на назализма на континуантите на старобългарската малка 

носовка: „говендо, чендо, прендено“ [в повечето диалекти, както и в книжовните 

норми в България и в Република Македония в такива думи имаме чиста гласна е, 

неследвана от съгласна н] 

- ъ [за разлика от македонската книжовна норма] не преминава в а: „мънгла, 

мъска, мъка, рръка, гъмба, тръмба“ [в много от случаите върбнишкото ъ произлиза 

от старобългарската голяма носовка и затова често след него има съгласна н или м, 

каквато не срещаме в тавтоглосните македонска и българска книжовни норми и в 

повечето диалекти, като проява на запазения в говора старобългарски назализъм] 

- „рефлексите от -шч- и -ж- от старобългарскиот говор: лешча, свешча, 

къшча, врешче, шчипка, межа, вежа, сажи“ [върбнишките рефлекси са еднакви или 

много близки до най-ранните и незасвидетелствани писмено старобългарски *шч′ 

и *ждж′; в старобългарските паметници и в съвременния книжовен български език 

в такива думи обикновено имаме шт/щ и жд, а в книжовния македонски най-често 

ќ и ѓ] 

- „развойот на групата -чър-: чърно, чърньацка, чървено, чърпи“ [на 

старобългарски групата се изписва като чрь/чръ; в съвременния книжовен 

български в такива случаи обикновено имаме звукосъчетанието чер, а в книжовния 

македонски най-често цр] 

- старобългарското [евентуално сричкотворно] л преминав в ъл: „пълна, 

мълза, кълна, сълза, вълна“ [тук върбнишкият рефлекс съвпада напълно с 

книжовния български; в книжовния македонски в такива думи имаме съчетанието 

ол] 

- вмъкване на й между е и а: „седейа, велейа, бейа, плетейа“ [в такива форми 

в книжовния македонски между гласните няма нищо, а в книжовния български има 

х] 

- вмъкване на съгласни м, т: „умбре“, „фамбрика“, „страм, стреда, стретна“ 

[такова вмъкване не е присъщо на тавтоглосните книжовни норми] 

- употреба на групата дй: „ливадйа, попадйа“ [на книжовен български 

ливада и попадия, на книжовен македонски ливада и попадија] 

Сред изброените от Лазо Нестори „Белези от областа на морфологиата и 

синтаксата“ можем да прочетем „Употребуваньето на -от- како типичен български 

израз: От кое село си? Бабами е от Смърдеш. Невестата се върна от вода“ (Нестори 

2012: 22). 

На няколко страници Л. Нестори представя диалектни думи от сбирката на 

Сократ Пандовски с превод на книжовен македонски и с добавена от Нестори 

транскрипция на албанска латиница (Нестори 2012: 23 – 28). Въпреки че формите 

са подбрани заради фонетичното, словообразувателно или лексикално различие от 

съответните македонски книжовни форми, списъкът е интересно четиво и за 

любителите на диалектна лексика от България. 

На следващата неномерирана страница е публикувано факсимиле на 

ръкопис и снимка на млад официално облечен мъж. Авторовата обяснителна 

бележка към тях е следната: „Дел от дневникот на Кристо Пинко, печалбар во Perth 

– Австралиа. Дневникот е напишан чисто на български език. Авторот е жив сведок 

за неговото школуванье на български език во селцкото училиште. Свичките думи и 

кажуваньа за патуваньето от Perth до Върбник покажуваат за еден интелигентен 
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човек. Погоре покажуваме дел от дневникот. Белешките датираат от 9 април 1960 

до 28 април 1960 година“. 

Това е първото място в книгата на Лазо Нестори, когато се подхваща темата 

за съществувалото някога във Върбник селско училище на (книжовен) български 

език. Вижда се, че и авторът, а вероятно и други върбничени се гордеят с тази 

страница от миналото на селото си – с разпространеността на българската 

образованост. Върбничени се гордеят не само с българската си образованост в 

миналото, но и с вниманието на съвременна България и в частност на българските 

учени към тях. На следващи неномерирани страници авторът представя факсимиле 

от заглавната страница и от увода към книгата на Евдокия Христова. Българска реч 

от Албания. Говорът на село Връбник. Благоевград, 2003, Университетско 

издателство „Неофит Рилски“, както и факсимиле от списъка на „жителите на село 

Върбник кой помогнаа за даванье информации окулу книгата на Евдокийа 

Христова „Говорът на село Връбник““, а също и факсимиле от стр. 114 на същата 

книга със снимка с надпис „Борис Ендриков – живата памет на българщината в с. 

Връбник“. 

Както е видно, Л. Нестори нарича езика си едновременно македонски и 

български, като обикновено обединява двете понятия, като ги свързва правописно с 

дефис. Старобългарските или старомакедонско-българските корени на родния език 

изобщо не се поставят под съмнение. В по-нататъшното изложение се срещат и 

други примери, които изразяват авторовата гордост както от българското минало 

на общността, към която принадлежи, така и от съпричастността й към съдбата на 

Македония – както на историческата област Македония, така и донякъде на 

съвременната държава с това име. 

 

26. Историята на Върбник у Лазо Нестори 

Разказът на Лазо Нестори за историята на Върбник е наречен Малка 

историа (Нестори 2012: 30). Тя започва с припомняне на традиционните връзки на 

селото с останалия след Балканските войни в Гърция град Костур, както и на 

традиционните му връзки със съвременните му административни центрове Корча и 

Билища в Албания: „Во почетокот на 20 век селото е част од Билицкиот локалитет 

и Корченската каза, но во духовно отношение е част от Костурската епархиа“ 

(Нестори 2012: 30). 

Разказът е лаконичен, но казва най-важното. Включва участието на 

върбничени в национално-освободителните борби на страната на ВМРО: „Во 

крайот на 19 и почеток на 20 век жителите на Върбник се включват во национално-

освободителни борби во Македониа, каде действуваат и четите на ВМРО“ 

(Нестори 2012: 30).  

Авторът съобщава и за въоръжената четническа борба, и за Илинденското 

въстание: „На 28 март 1903 селската чета на Върбник се прикльучи на помош на 

обиколените во село Смърдеш, на четите на Борис Сарафов и Иван Попов кой 

заедно со четата на Въмбел удират во гърб турската войска. През йули и август 

1903 година жителите на селото масовно зеват участие во Илинденското востание. 

На 29 йули 1903 година башибузуци и войска от Билишча го ограбиа и го изгориа 

насилно селото“ (Нестори 2012: 30). Към думите на автора няма какво да се добави 

– ясно е, че върбничени имат големи заслуги към борбите на македонските българи 
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в десетилетията от Берлинския конгрес до Балканските войни и че са пострадали от 

ответните действия на турците. 

Заедно с въоръжената борба върви и борбата за освобождение от гръцкото 

духовно върховенство, „преку 1903–1904 година жителите од селото е исфърлиа 

гърцката патриаршиа и е препознаваат българската екзархиа“ (Нестори 2012: 30). 

Л. Нестори подчертава и силния стремеж на върбничени към просвета и 

училищно дело, проявил се още по време на национално-освободителните борби: 

„За разлика от голема част от селата на север, на мала Преспа, до Балканските 

войни во Върбник функсионира българско училиште“ (Нестори 2012: 30). 

Балканските войни са време на големи геополитически, демографски и 

културни сътресения за крайните югозападни български краища. Съдбата на 

Върбник тогава е малко по-особена и авторът на разглежданата книга е благодарен, 

че след повече от десет години гръцка власт селото все пак попада в Албания и 

това го спасява от погърчването, на което са подложени неговите съседи от 

Костурския край: „След балканската война, Върбник е в териториа на Гърциа до 

1924 година кога е вкльучено во албанска граница. Благодарение на таа поделба, 

селото е запазено от гърцизациа, койа остро е поставена во соседните Костурски 

села Въмбел, Смърдеш, Косинец, и други.“ (Нестори 2012: 30) 

Привилигерованото положение на селото – да попадне в основаната наскоро 

албанска държава – му помага да запази българския си дух и след Балканските 

войни и да помага на сънародниците, останали в Гърция и Югославия: „Преку 

втората половина на 20 тите години на 20 век Върбник е почетничка база на четите 

на ВМРО кой действуваа во вардарска и беломорска Македониа“ (Нестори 2012: 30 

– 32). 

Лазо Нестори започва разказа си за историята на Върбник от турско време, 

когато е основано и самото село. Въпросът за средновековието не се поставя 

отделно, но това не отменя въпроса за произхода на върбничени. За да отговори на 

него, авторът включва в книгата си две големи българоезични карти, под които има 

следните обяснения: „Областа „Девол“ како дел от първата българска държава 681–

1018 година“ (Нестори 2012: 31) и „Областа „Девол“ како дел от втората българска 

държава 1187–1396 година“ (Нестори 2012: 33). 

И на двете карти името на тогавашния град Девол (днес това е име на 

административна единица в Албания), разположен между Костур (в днешна 

Гърция) и Белград (днешния Берат в Албания) е оградено от автора, за да се види, 

че то заема средищно място в тогавашните югозападни български краища – в 

областта Кутмичевица. Оказва се, че както Сотир Дамко свързва произхода на 

Бобощица със средновековната българска държава и с почти легендарния (според 

неговите описания) град Девол, така и Лазо Нестори поставя като начало на 

историята на върбничени средновековна България и същия средновековен 

български град, дал името на областта, в която днес се намира Върбник. 

Кратката, но съдържателна глава за историята на селото включва и 

лаконични данни за училищното дело в него след Балканските войни, когато то 

попада под гръцка власт, а по-късно е включено в територията на албанската 

държава: „След 1913 година училиштето во селото функционира на гърцки език, а 

от 1925 на албански. 
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До 1929 година жителите на селото три пъти подаваат молба до албанската 

власт за обучуванье на българскиот език во училиштето, но бараньето им беше 

отфърлено. Преку 1939 година кога районот беше завладен от Италиа жителите на 

Мала Преспа и Върбник се обвърнаа към българските власти со молба за 

употребение на българскиот език во училиштата и църквата. Но поради не 

прийатната политичка ситуациа, въпросот не е решен. 

След 1944 во духот на македонизмот во селото како и во целиот район 

започна да функсионира македонско училиште и жителите во овие области се 

обйавени како македонско малцинство.“ (Нестори 2012: 32) 

Виждаме, че за автора иституционализираният македонизъм се появява във 

Върбник в определен исторически момент и дава възможност на върбничени да 

устояват самобитността си, като са признати за етнически различни от албанското 

мнозинство и като изучават един от книжовните варианти на родния си език. От 

други източници знаем, че след Втората световна война албанските власти се 

обръщат първо към България да изпрати учители във Върбник и Мала Преспа, но 

България, провеждаща тогава заедно с Югославия политика на македонизация на 

българите, отказва. Тогавашната политика на сближаване с Югославия определя и 

малцинствената политика на Албания. Официалният македонизъм обаче е 

последователно антибългарски и отрича каквато и да било общност между 

Македония и България и между понятията македонец и българин, докато у хора 

като Л. Нестори, автора на разглежданата книга, не откриваме нищо подобно. 

 

27. Топонимията като стожер на идентичността 

Главата Топоними в разглежданата книга е сравнително дълга (Нестори 

2012: 34–39). Докато Сотир Дамко, представяйки бобощенската топонимия, делово 

подчертава, че тя е „много характерна“, т.е. че е съзвучна с етническия произход на 

селото, за Лазо Нестори топонимията на Върбник е константата, която надживява 

неблагоприятните исторически обстоятелства – „разни робства“ – и която пази 

„нашиот стари българо-македонски език“: „И ако срет историата на нашето село 

има разни робства, во разни периоди, можи да се кажи дека езикот и топонимиата 

останаа до ден денес не променливи. Тиа звучат на нашиот стари българо-

македонски език, съшто како во времето на рагьане на таа топонимиа. “ (Нестори 

2012: 34) 

Засегнат е и въпросът за географския обхват на местната „българо-

македонска“ топонимия: „Топонимиата на Върбник има двойна върска – първата е 

свързуваньето со славйанскиот език и менталитет на целата териториа останата во 

гърцка граница, до Солун. Втората върска е со албанските територии, како 

например областа Девол, во койа именуваньето на селата и топонимиата се и ден 

денес на български език.“ (Нестори 2012: 34) 

В цитираните думи е загатната и темата за богато застъпената българска 

топонимия в Корчанско, общо взето на територия, където се говори предимно 

албански (евентуално и влашки), но която е свързана със средновековна България и 

с използването в по-далечно или по-близко минало на български език от част от 

местното население. Теренните проучвания установиха, че местната славяно-

българска топонимия е предмет на гордост за хората с български или 

българофилски чувства там (срв. също Гешев 2012; Гешев 2013). Що се отнася до 
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топонимията на Върбник, за Лазо Нестори тя е доказателство за „славйанската 

аутоктониа на жителите и самото село Върбник“ (Нестори 2012: 34), което пък ни 

отвежда към още една тема – темата за чувството за автохтонност като  повод за 

гордост и важна съставка на самосъзнанието на човека. 

Авторът има и още един подтик да събира и представя местната топонимия 

– да не я заличи забравата на времето: „Во ова монографиа, сакаме покрай другите 

работи, да ги напишиме и локалните именишча на върбницките простори, за да не 

ги избриши заборавот на времето“ (Нестори 2012: 34–35) 

Следва списък от 103 микротопонима, сред които Орей, Габро, Камено, 

Дъмбо, Рудиньа, Горни превали, Говендарнико, Плочки, Брезойте, Силишче, 

Мармурец (Нестори 2012: 35 – 38). Приложени са няколко фотографии на 

върбнишки местности. 

 

28. Селищно устройство и архитектура 

Главата Урбанистичко уредуванье и аркитектура започва с панорамна 

снимка на селото от 2003 г. От няколкото изречения на същата страница, може би 

най-подходящо за снимката е следното: „Свите къшйа се ориентирани къму исток и 

от источна височина се гледа како мало градче, направено под системно 

урбанистичко уредуванье.“ (Нестори 2012: 40) 

В главата можем да прочетем и за урбанистичното и обществено значение 

на селския площад „Срет село“, и за училището и културния дом, и за ширината на 

улиците – нещо, от което може да се поучат органите за местно самоуправление в 

съвременна България: „Селцките сокаци се широки над четири метра, кой му 

даваат на селото урбан поглед и слободно движенье“ (Нестори 2012: 42). 

Описана е и традиционната архитектура: „Пред Илинденското востание, 

къшйата се изградени со типична славйанска аркитектура, свите на два ката со 

големи чърдаци“ (Нестори 2012: 43). През втората половина на ХІХ в. Върбник 

става „търговски кърстопат“ и придобива „солидна урбана физиономиа“, което 

води до промени в начина на живот и в архитектурата (Нестори 2012: 44). Селото е 

снабдено с добра питейна вода, изградени са няколко обществени чешми. През ХХ 

в. архитектурата се модернизира още повече, така че Л. Нестори отделя три 

периода в нейното развитие. Главата за архитектурата и селищното устройство на 

Върбник завършва с гордата констатация за неговото урбанистично превъзходство 

над останалите села в областта Девол: „Племните изградени отнадвор селото, и 

целото иманье надвор от амбйентот за живеенье, чистите и варосани сокаци, 

послани со камена калдърма, му даваат на селото еден цивилизиран поглед, кой му 

завиждаа свите деволски села и по широко.“ (Нестори 2012: 44) 

Цялата глава (Нестори 2012: 40–47 и няколко неномерирани страници) е 

илюстрирана с многобройни фотографии, по-стари и по-нови, на селото, на 

отделни сгради и площади, често на фона на важни обществени събития, а също и 

скици и планове на стари върбнишки сгради. Присъстват също и снимки на сватби, 

на хора в празнично облекло и др. 

 

29. „Генетските стебла на селото Върбник“ 

Значителна част от обема на книгата си Лазо Нестори посвещава на 

родословието на върбничени (Нестори 2012: 48 – 100), което, вижда се, е изследвал 
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подробно и упорито. Той представя в графичен вид родословни схеми на местните 

родове („семейства“), които нарича Генетските стебла на селото Върбник 

(Нестори 2012: 47–48), както е и озаглавена тая част от книгата. 

Отделните схеми, заемащи по една цяла страница, са придружени от 

коментари, например: „По 90-тите години братйата Ставро и Коста направиа къшча 

нова и се преселиа да живат во Тирана. Драга се омъжи во Кукъс, а Костандина се 

омъжи во Тирана.“ (Нестори 2012: 48) 

В различните схеми са отразени от 4 до 6 поколения. От коментарите към 

тях виждаме, че по-младите поколения живеят например в Билища, в Корча, в 

Тирана, в Гърция, в Америка, във Великобритания, в София, в Скопие, както е при 

„семейството Несторови“ (Нестори 2012: 52). 

Представените схеми са и ценен източник по антропонимия. Покрай по-

съвременните и етнически по-малко маркирани имена срещаме и такива като 

Кърсто, Трайко, Славо, Милан (Нестори 2012: 71), Донка, Цана, Кольо, Лазо, 

Веселина (Нестори 2012: 67), Стоян, Райна, Донка, Милан (Нестори 2012: 66), 

Крумо, Търпа, Стойна, Таня, Надя, Ванчо (Нестори 2012: 64), Дичо, Борис, Ванчо, 

Търпена, Нада (Нестори 2012: 78), Кърсто, Димана, Стойна (Нестори 2012: 77). 

 

30. Къщи, улици, домашно устройство, ономастика 

Главата Распоред на селцките къшйа съдържа списък на 76 къщи и 

собствениците им и няколко снимки на върбнишки улици-сокаци: Шемковскиот 

сокак, Несторовскиот сокак, Поповскиот, Мужовскиот, Аргировскиот, 

Фильовскиот, Темелковскиот и др. (Нестори 2012: 101–108). 

Главата Домашно уредуванье во старите времиньа (Нестори 2012: 109–112) 

започва със снимка с надпис „Стари дървени и бакърни предмети за домашна 

употреба“ и съдържа подробности относно традиционното устройство и 

обзавеждане на къщата, както и фотографии на старинни предмети за домашна 

употреба. 

Главата Ономастика (Нестори 2012: 113–114) започва с висока оценка за 

албанската политика към езика и именната система на славянското население в 

сравнение с гръцката: „Со задоволство мои да се кажи дека во топонимиата 

ономастиката и во употребуванье на майчиниот език немаше никакви 

шовинистически дейности на албанската държава за потопуванье на славйанските 

кореньа на селото Върбник, како што се случи со гърцката остра политика за 

гърцизациа на македонскиот егейски дел.“ (Нестори 2012: 113) 

Следва изразена гордост, че традиционната именна система се е запазила 

във Върбник и до днес въпреки различните завоеватели: „И ако историата 

препознава многу окупатори различни по своето етничко и верско потекло, 

личните славйански именишча се задържале и зачувале до последните години от 

постоенье на селото.“ (Нестори 2012: 113) 

Авторът изброява типични за Върбник мъжки и женски имена, но не 

пропуска да отбележи и тенденцията към даване на нови модни и „чужи“ според 

него имена, която, струва ми се, не одобрява и окачествява като отстъпление от 

славянството: „Но треба да се спомни дека последните години некой од 

родителите, губейки йа свойата славианска гордост ги напуштаат предедовите 
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коренйа, давайки им на свойите деца чужи лични именишча, чие значение и самите 

не го разберват.“ (Нестори 2012: 113) 

 

31. Верски сгради и празници 

Главата Верските градби и неговата историа започва със снимка с надпис 

„Църквуле кое се намерва окулу 400 м на северниот дел от селото, изградено от 

селцки верници 1816 година, на левата страна от Задгратцкиот път“ (Нестори 2012: 

115). Следва разказ за селската църква и за двата параклиса в селото. 

Църквата „Св. Георг“ според автора е стара колкото селото. По времето на 

режима на Енвер Ходжа е превърната в тютюнев магазин. Сега отново изпълнява 

ролята на „главен верски центер во селото“ (Нестори 2012: 115–116). Отношението 

на автора към антирелигиозната политика на диктатора е определено отрицателно 

– той я нарича „нечовечната политика от страна на режимот на Енвер Ходжа“ 

(Нестори 2012: 115). 

Параклисът („църквулето“) „Св. Нестор“ е по-стар от църквата според 

местното предание. В селското гробище наскоро е построен параклисът „Св. 

Петър“. (Нестори 2012: 116–117). 

Главата е илюстрирана с множество фотографии на верски обекти и на 

свещеници, служили в с. Върбник (Нестори 2012: 115–120 и няколко неномерирани 

страници). Има и снимка, която отразява „стредба на професори от Софискиот 

университет со група интелектуалци от село Върбник заедно со школски деца прет 

селцката църква „Свети Герг“ 1994 година“ (Нестори 2012: 116). На снимката се 

виждат 17 възрастни и 25 деца. Можем да добавим, че тя илюстрира две важни 

характеристики на периода след 1990 г. – възраждането на религиозния живот във 

Върбник (и в цяла Албания) и възраждането на взаимоотношенията между 

Върбник и България, традиционно много силни, прекъснати за дълго време и 

(както ще видим в по-нататъшното изложение) все по-интензивни напоследък. 

Глава Верски празници (Нестори 2012: 121 – 128 и неномерирани страници) 

съдържа фотографии на празнуващи хора (извън селото, на Срет село, в църквата, в 

къщи, понякога играещи хоро), кратки цитати от народната поезия и списък на 

празниците. Тя започва с кратко описание на Крачун (Божик, Коледа): „Крачун – 

Целиот народ оди во църква. Попо държи литургиа за Кристовото рагьанье. 

Жителите се поздравуваат со „Ристос се роди“ а одговорот е „Вистина се роди“.“ 

(Нестори 2012: 121) 

Ето и включените в списъка празници: Крачун, Василици, Водици, Свети 

Йован, Лазора, Гергиден, Петровден, Павлоден, Свети Илиа, Митровден, Свети 

Никола, Свети Танас, Свети Петка, Първи март, Арапини – Дено на Василица, 

Сурова 23 Декембри, Коленда 24 Декембри, Простенье (Нестори 2012: 121–122). 

 

32. „Върбник во ослободителните войни и движениа“ 

Така е наречена (Нестори 2012: 129) глава, която обхваща последните 

десетилетия от турското владическтво и годините до 1944. 

Действително докато бобощени водят въоръжена борба единствено срещу 

италианските и немските окупатори по време на Втората световна война, 

върбничени са в почти постоянно състояние на партизанска война през целия 

период, описан в главата. Според автора документите и записаните спомени, които 
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засягат Върбник, са сравнително малко, но все пак и от тях личи, че „върбничени 

како дел од костурскиот край имале активно участие во тиа движениа“ (Нестори 

2012: 129). 

Л. Нестори подчертава връзките между Върбник и България в 

освободителните борби към края на османския период – тогава от една страна 

„главните идеи во поглед на ослободителните движеньа течеа од Софиа и 

Пловдив“, а от друга страна „много фамилии и дейци... наидваа засолниште во 

Българиа“ (Нестори 2012: 129). 

В изложението можем да открием и някои подробности за събитията, 

свързани със село Върбник, преди, по време на и след Илинденското въстание: за 

подготвителното заседание на местните ръководители на въоръжената борба в 

костурското село Косинец през октомври 1902 г. (Нестори 2012: 129); за участието 

на върбнишката чета заедно с четите на Васил Чакаларов и Пандо Кляшев в 

нападението срещу градчето Билища през самото въстание (Нестори 2012: 130); за 

геройската смърт на В. Чакаларов по време на партизански действия в тила на 

гръцката армия през Междусъюзническата война; за войводите от Костурско, 

Пандо Кляшев и Митре Влахов, убити в сражение с турците съответно в 1908 и 

1907 г.; за върбнишкия войвода Нако Грозданов, заловен след Илинденското 

въстание от турските власти и успял да избяга, ранен през Балканската война, 

емигрирал в Канада, където през 1936 г. става „претседател на македоно-

българската православна църква „Свети Кирил и Методий“ в Торонто“; за 

войводата върбниченин Ставро Грозданов, ранен по време на Илинденското 

въстание, станал след въстанието войвода на българо-албанска чета; за друг 

войвода върбниченин – Ляки Дельов – който за пари започва да сътрудничи на 

турците, а след това минава на страната на гърците, осъден за предателството си и 

убит от ВМРО, сега той е национален герой на Гърция и в Костур е издигнат негов 

паметник (Нестори 2012: 131 и неномерирани страници). 

Тук освен разкази за битки и събития, има и много снимки на чети, войводи. 

Прави впечатление многобройността на някои чети, включително и на 

върбнишката чета на Нако Грозданов. Има и снимка с надпис: „Нако Грозданов 

заедно со свите костурски войводи, пред паметникот на „Цар освободител“ в 

Софийа“. 

Л. Нестори споменава накратко и за някои събития по време на Първата 

световна война и Гръцко-италианската война. През Първата световна война много 

върбничени са мобилизирани от французите, за да строят укрепителната линия на 

фронта, а през Гръцко-италианската война върбничени напускат селото и когато се 

връщат, го заварват опустошено и ограбено (Нестори 2012: 132 – 133). 

Тревожната историческа обстановка и традициите във въоръжената борба 

поставят върбничени еднозначно в редиците на борците против италианския и 

немския окупатор. Авторът на разглежданата книга оценява това изцяло 

положително и го свързва с илинденските традиции на селото: „Фтората светска 

война го найде Върбник тотално определен към антифашистичкиот блок. Многу 

младинци бес дилемма со оружие в рака се найдоа во редовите на албанските 

ослободителни чети. Со желба за национална слобода, верни на илинденските 

традиции на своите дедофци и прадедофци, група младинци и младинки во 1943 
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година се найдоа во редовите на албанската народна ослободителна борба.“ 

(Нестори 2012: 133) 

Л. Нестори изброява поименно 20 партизани от с. Върбник (Нестори 2012: 

133 – 134) и прави следното интересно наблюдение: „Еден интересен момент шо 

треба да се подвърди е фактот дека от Върбник и од другите кристиански села во 

областа Девол [никой] не се фърли во редовите на балистите, кой беа десна рака на 

фашизмот.“ (Нестори 2012: 134) 

Видно е, че според двете разглеждани книги през Втората световна война и 

Бобощица, и Върбник се включват много активно в ръководената от левицата (от 

Енвер Ходжа) въоръжена съпротива първо срещу италианските, а по-късно и срещу 

немските окупатори на Албания. Лазо Нестори ни ориентира допълнително, като 

подчертава, че християнските села подкрепят изцяло левицата, а от разказа на 

Сотир Дамко научаваме, че сътрудничещата си с немците десница – балистите – е 

наричана от противниците си „башибозук“. По време на теренните проучвания на 

въпроса ни кои са балистите, получихме отговор – мюсюлмани националисти. 

Натъкваме се на нещо, повтарящо се често в историята – едно противопоставяне, 

особено важно в дадена епоха, се препокрива с ново противопоставяне в следваща 

епоха. Религиозното противопоставяне, което е било структурообразуващо през 

османската епоха, е относително слабо в независима Албания, но се преобразува 

отчасти в противопоставяне между левица и десница, съответно между противници 

на немците и техни съюзници през Втората световна война. 

Лявата антифашистка ориентация на бобощени и върбничени е свързана 

както с недоволството от тежките условия в Албания при италианската и немската 

окупация, така и с принадлежността им към православната общност в Корчанско. 

От друга страна тя ги поставя сред победителите както в световната война, така и 

във вътрешноалбанската борба по това време. 

В продължение на темата Л. Нестори споменава, че в борбата срещу 

окупатора загиват върбничените Дичо Петровски и Васил Попов, а върбниченинът 

Кърсто Темелько е сред най-близките сътрудници на ръководителя на 

антифашиската и антинацистка съпротива Енвер Ходжа (Нестори 2012: 134). 

След края на Втората световна война Върбник се включва активно – като 

гранично и като етнически единно с Костурския край селище – в гражданската 

война в Гърция (която, както знаем от други източници, мнозина възприемат и като 

борба на местното славянско население за автономия и дори независимост). Л. 

Нестори представя Върбник като база за възстановяване на четите на гръцката 

левица, като път, по който до нея достига „помошта од демократцките страни“, 

като място, където на ранените партизани от левицата се оказва първа помощ, след 

което те се откарват за лечение в Корча (Нестори 2012: 135). 

Темата за Втората световна война и за гражданската война в Гърция е 

илюстрирана с многобройни фотографии и с факсимилета от печатни материали. 

Има и списък с 22 бойци от албанската антифашистка съпротива от с. Връбник 

(Нестори 2012: 136) 

Следват снимки на подразделения от съпротивата и на борци от съпротивата 

от с. Върбник с данни за тях – Ташко Мужо, Поликсени Темелько, Кърсто Йани 

Темелько (отстранен в следвоенна Албания от политическия живот като 

симпатизант на Тито) (Нестори 2012: 137 и неномерирани страници). 
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Във връзка с темата за Кърсто Темелько, Л. Нестори представя факсимиле 

от книгата на Михаил Огнянов Македония преживяна съдба – страница, 

разказваща за Кристо Темелко (Кръстьо Темелков, самоопределящ се като 

македонски българин), генерал от албанската освободителна армия, ръководил 

освобождението на Тирана от немците, по късно министър на отбраната на 

Албания (Нестори 2012: 141). На представената факсимилно страница четем: 

„Иначе той се самоопределяше като македонски българин, за такъв го смятаха и 

албанците, включително и когато стана партизански генерал. Участваше активно и 

в нашите празници – Св. св. Кирил и Методий, Илинден, даже водеше хорото.“ 

Следващите страници са посветени на друг върбниченин участник в борбата 

срещу окупатора и същевременно голям български патриот – Кольо Пандовски. 

Тук е представена снимка с надпис „Кольо Пандовски заедно со многу други 

православни българи честейки го Кирил и Методий во Тирана 1941 година“ 

(Нестори 2012: 142). На следваща неномерирана страница намираме снимка на 

Кольо Пандовски със следния текст: „До крайот на животот го бранеше со голем 

фанатизъм българското дело. Бил близок соработник и прийател на Михаил 

Огньанов, български интелектуалец и писател, кой работал во Тирана во 1940-тите 

години. Имал голйама желба, епитафот на неговиот гроб, да е напишан на неговиот 

сакан български език. Таа желба му е исполнаа темните синови.“ 

Следва снимка на обелиск на загиналите в борбата срещу окупатора 

върбничени Дичо Петровски и Васил Попов и серия от фотографии и текстове, 

които представят други участници в същата борба. Това е и своего рода преход към 

следващата глава, защото тук научаваме и за съдбите на отделните личности в 

следвоенната епоха. Повечето от тях играят важна роля в изграждането и 

управлението на следвоенна Албания. Кристо Калфа например е градоначалник на 

Билища през 60-те години, Никола Калфа – директор на единствения в Албания 

захарен комбинат в градчето Малик, Василь Темелько – кооперативен бригадир и 

т.н. (Нестори 2012: 143 – 150 и неномерирани страници). 

 

33. Върбник от 1945 до 1990 г. 

Главата Върбник от 1945 до 1990 започва с важното за селото затваряне на 

границата и изолация от Костурския край в Гърция, към който то принадлежи 

езиково, културно и духовно. Върбник остава „единствено село, со различен език и 

култура, во споредба со другите села во Деволта, кой и тиа некогаш биле славиани, 

но сега потурчени и албанизирани“ (Нестори 2012: 151) 

Подобно на С. Дамко, и Л. Нестори говори за ентусиазъм и нови надежди 

след края на Втората световна война: „Еуфориата за победата над фашизмот, и 

некой от реформите на албанската влада за подобруванье на животот и 

економската положба како што беше аграрната реформа и други, ги пренудиа 

жителите на селото да се помирад со неговата судбина.“ (Нестори 2012: 151) 

Младежки бригади участват в „изградба на пътишча, железни линии, и 

бонификации“ (Нестори 2012: 151). Започва да функционира „училиштето на 

македонски език“ (Нестори 2012: 151–152) и културният дом в селото. „Со 

формираньето на държавните претприатйа во град Билишча, много мъжи от селото 

се вработиа во държавни работи“. Но идват и разочарованията – през 1959 г. се 
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създава земеделски кооператив и, както казва Л. Нестори, „и тука почнова дългата 

голгота на албанскиот народ, така и за жителите на Върбник“ (Нестори 2012: 152). 

Виждаме, че и Л. Нестори, подобно на С. Дамко, оценява крайно 

отрицателно времето след колективизацията в Албания. Интересно е, че той смята 

скъсването на отношенията с Югославия и с Русия през същата епоха за голяма 

морална загуба за върбничени: „Во 1948 година се разрушиа односите со 

Йугославиа. Во 1960 исто така со Русиа. Овие две големи славиански държави беа 

еден вит гордос и покреп и за върбничени, кой сега во душевен план останаа сосем 

сами.“ (Нестори 2012: 152) 

Други събития, които авторът не одобрява, са закриването през 1966 г. на 

църквите и джамиите и задълбочаването на колективизацията през 1980 г.: 

„Селцката църква се претвори во тутунски магазин. Празниците от църковен 

карактер се забраниа. [...] Во 1980 година во цела Албаниа се случи тотална 

колективизациа на иманьето, овци, кози, крави, самарити правда под 

псеудосоциалистички пароли и измами.“ (Нестори 2012: 153) 

Положението все повече се влошава. Въведена е купонна система, „Селото 

страдаеше за леп, месо, млеко и благота“. Под лозунга за „остра класова борба“ 

правителството издига пояс от бодлива тел по цялата граница (Нестори 2012: 155). 

Появяват се първите несъгласни с диктатурата и борци против нея, които авторът 

представя – Коста Джоко, Спиро Лазо Шемко, Йован Ендрико, Ристо Мужо 

(Нестори 2012: 155–156). 

Но Л. Нестори е справедлив към диктатурата на Енвер Ходжа и цялата 

следвоенна епоха. Той ѝ  признава най-голямата според него заслуга към 

върбничени – че не ги е подлагала на асимилационен натиск и не е преследвала 

езика и културата им: „Искрено треба да се потвърди со еден чесен поглед върз таа 

45 годишна историа и да се кажи дека, и ако Върбник живеел окулу пек декади во 

диктаторна държава, от албанската влада немаше никогаш официална политика за 

асимилациа на македонското население и език.... Той е найголем подарок за многу 

генерации върбничени от страна на албанските власти.“ (Нестори 2012: 157) 

Целият период е илюстриран богато с много фотографии от всекидневието и 

от празниците (повечето на неномерирани страници). И тук, както и в цялата книга, 

между илюстрациите са вмъкнати откъси от народни песни. Ето един такъв откъс: 

 

... мор невесто, убавица, 

кога одиш ти по вода, 

дал си бела гулабица... 

како твойа всичка рода? 

 

Око твойе морйе сино, 

а гърлото бело дульбен, 

момче пие руйно вино... 

зъш во тебе той е вльубен... 

 

От илюстрациите се вижда, че трудът в земеделската кооперация е ръчен (с 

помощта на коне, волове) поне до 1978 г. Има и снимки на обществени сгради от 

епохата, превърнати в по-ново време (след демократизацията) в плевни, обори и 
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складове. Показателен е текстът към една от тях: „Кооперативскиот магазин, 

изграден во 1960-тите години. На сликата се гледа главниот дел на влезот. От 

левиот пенджер се продаваше лебот за селцките жители, до 1990 година, а на 

десниот пенджер беше службената държавна канцелариа „Roje operative“ заедно со 

селцкиот телефон.“ 

 

34. Образование и култура във Върбник. Дипломирани върбничени 

Стигаме може би до най-впечатляващата глава в историята и в настоящето 

както на Бобощица, така и на Върбник – огромния брой образовани хора и високо 

квалифицирани кадри, които двете българоезични села са давали и продължават да 

дават на Албания и на света. 

В книгата на Л. Нестори главата Образование и култура става най-дълга, ако 

я обединим с дългите списъци на дипломирани върбничени, които я следват 

(Нестори 2012: 161–234). 

Главата започва с изтъкване на „желбата за образование“ като черта, 

присъща на върбничени през всички исторически периоди. Подчертава се връзката 

на селото с Охридската архиепископия, която „беше барикада за муслиманизиранье 

на той славиански народ, и фторо беше против фанариотската идеологиа за 

создаванье еден необизантиски менталитет во балканот“ (Нестори 2012: 161). 

След това се изтъкват пет неща, с които очевидно върбничени (или поне 

авторът на книгата) се гордеят – че училището във Върбник е много старо; че 

образованието в него е славянско, т.е. на кирилица; че е православно; че селото не 

се е ислямизирало; че не се е погърчило: „ ... не се знае кога датира отвораньето на 

първото училиште во селото. Но [...] едно се знае. Се учеше на кирилица и се 

зборуваше на езикот на православието. [...] Върбник ниту се муслиманизира, ниту 

се погърчи. Тоа остана чисто славианско село, со стар език, обичаи и култура.“ 

(Нестори 2012: 161) 

В конкретните подробности от историята на образованието във Върбник 

виждаме връзките му с останалите българи: „...от жителите се раскажува дека 

първата учителка во селото беше Теодорка Накова, българка от селата на 

Благоевград, койа работаше како учителка во селцкото училиште от 1907 до 1912 

година.“ (Нестори 2012: 161) 

След като отминава с мълчание периода от 1912 до 1924 г., когато Върбник 

е под гръцко управление, авторът представя списък на учителите в селото след 

1924 г., т.е. когато Върбник е вече част от Албания (Нестори 2012: 163), за да 

стигне до мрачната дата на края на училищното дело в селото, предизвикан от 

неговото обезлюдяване: „Во 2007 година се задвориа вратите на основното 

училиште дека немаше ученици, от причина на масовната емиграциа во разни 

балкански и европски държави.“ (Нестори 2012: 163) 

И тук се сблъскваме с проблема, който и С. Дамко поставя относно 

Бобощица: глобализацията и най-вече свободата на придвижване обезлюдяват 

селата и застрашават тяхната култура и традиции, включително и езика им. 

Относно Върбник, Л. Нестори си пожелава времето да не заличи селото, за да 

остане да съществува и майчиният му език: „Екзистенциата на майчиниот език е 

свързана со судбината на самото село. Времето нека го реши на позитивен начин 

погорниот въпрос!“ (Нестори 2012: 163) 
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На следваща неномерирана страница виждаме две фотографии на млади 

жени с обяснението: „Първите учителки во селото Върбник, кои се памтат от 

народната меморийа, се Теодорка Сливенова и Дана Шопова от Благоевград – 

Българийа, 1907–1912 година.“ 

Можем да приемем това като една от многобройните в книгата на Л. 

Нестори илюстрации на връзките между Върбник и България. Но през 1907–1912 

г., когато двете жени са водели ръката на малките върбничени да пишат първите си 

букви, и Благоевград, както и Върбник са били в Османската империя – български 

екзархийски селища в историческата област Македония, с еднаква съдба и неясно 

бъдеще. 

Следват снимки на учителите в селото и от училищния живот, от дейността 

на детската градина. Сред илюстрациите има и откъс от поезията на Лазо Нестори 

на родния му диалект. Такива откъси срещаме и другаде в книгата и те са в пълно 

съзвучие с народното творчество: 

 

събрали ми се момите, 

срет село оро да вийат, 

ах, море либе Еленке, 

очите льубов ти крийат, 

в сърцето дзвезди ти спийат... 

 

Въпреки че си има отделно заглавие – Дипломирани върбничени во поле на 

науката, текниката, уметноста и политиката (Нестори 2012: 165) – темата за 

многобройните образовани и високо квалифицирани върбничени е неразривно 

свързана с предходната тема за училищното дело в селото. Л. Нестори с право 

посочва уникалността на явлението и с право се гордее с него: „Една посебна слика 

на Върбник, койа представува гордост за свите жители, е големиот брой 

дипломирани души во разни гранки на науката и текниката. По 1945 година, во 

албанските села окулу Върбник, се броейа со пърст тиа шо завършуваа осмолетни, 

стредни и после университески студии. А върбничени сто процентни од младите, 

търгнаа по пътот на школуванье, во тешки економски услови, барайки по нози до 

Билишта во непредвидени временски услови. Можа да направиме една голема 

пофалба за младинците и младинките од селото, да си ги покажат своите 

интелектуални способности и афинитети спрема науката и уметноста.“ (Нестори 

2012: 165) 

В този цитат се говори за непредвидими метеорологични условия, защото 

във Върбник училището (докато го е имало) е било само начално, а за следващите 

степени на образование децата е трябвало да ходят всеки ден пеша през планината 

до съседното градче Билища. 

Лазо Нестори подрежда страните според броя на дипломираните в тях 

върбничени: „Се разбира, най голем брой се дипломираните во Албаниа, после во 

Българиа, Македониа, Италиа и Турциа.“ (Нестори 2012: 165) 

Градацията на страните, в които върбничени се дипломират, е показателна 

за тяхната образователна ориентация, в която България е на второ място след 

Албания. Любопитно е, че все още няма върбничени, дипломирани в Гърция, 

въпреки че това е страната, в която много от тях работят. 
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Авторът представя поименен списък на върбничени, дипломирани в 

Албания – 101 души висшисти, мъже и жени (Нестори 2012: 167–180). 

Следват десетки страници със снимки и биографични данни на върбничени 

– прокурори, учители, дерматолози, професори по математика, директори на 

училища, университетски преподаватели, лекари, хирурзи, стамотолози, 

ветеринари, инженери, летци, професори по история и география, по английски, по 

руски, по биохимия, по физкултура, агрономи, офицери, депутати, адвокати, 

фармацевти, специалисти по агробизнес, бизнес-мениджъри, композитори. 

Представени са също факсимилета от техни публикации, както и снимки от учебни 

заведения, свързани с образованието на върбничени – от старата и новата гимназия 

в Билища до университета в Тирана (Нестори 2012: 167–207 и неномерирани 

страници). Макар че не всички върбничени-висшисти са представени еднакво 

подробно, читателят се докосва до съдбите им, а оттук и до съдбата, историята и 

настоящето на самото село. 

Л. Нестори ни запознава и с висшистите-върбничени „дипломирани во 

Българиа“. Това са 22 души (сред които много жени) – писатели, учители, 

университетски професори, спортни специалисти, икономисти, правници, 

специалисти по социални дейности, по социална педагогика, по специална 

педагогика, по информатика, журналисти, психолози, политолози (Нестори 2012: 

216–217). Тук можем да намерим и две фотографии с надпис „Група деца от 

Върбник, како семинаристи во духовната семинариа „Иван Рилски“ Софиа“ 

(Нестори 2012: 217), които илюстрират взаимоотношенията между Върбник и 

България в областта на средното и на духовното образование. 

Специално място е отделено на българския писател Бончо Несторов – 

върбниченин, преселил се със семейството си в България през 1914 г., издател и 

редактор, преследван заради антифашистка дейност (Нестори 2012: 218). Л. 

Нестори ни представя 16 заглавия на негови произведения, заглавни страници на 

негови книги и фотография на родната му къща във Върбник (Нестори 2012: 218–

220 и неномерирани страници). 

Следват фотографии на върбничени, завършили в България, с данни за тях, 

на сцени от българския академичен живот с главни герои от Върбник (защита на 

научна степен доктор на Алкета Пашоли и на Раки Бело), факсимиле от книги на 

върбниченина Димитър Бело, завършил и защитил докторска степен в България, 

понастоящем професор в университета в Тирана, както и снимки на още двама 

младежи и две девойки, които към времето на написване на книгата следват в 

университети в София, Пловдив и Русе (Нестори 2012: 223–231 и неномерирани 

страници). Последните илюстрират не само миналото и настоящето, но и, надявам 

се, бъдещето на отношенията между Върбник и България. 

Сред изброените илюстрации откриваме и една любопитна фотография с 

обяснителен текст: „Дворо на Герго Шано, прет малото къшчуле. Коленье йагне за 

чес на български гости от Софийа, професори на Софискиот университет 1998 

година“ 

Авторът ни представя и върбничените, дипломирани в Македония (четири 

жени), Турция (един човек) и Италия (един човек) (Нестори 2012: 232–234). 

 

35. Традиционна култура и бит на Върбник. Фолклорно богатство 
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Няколко глави в книгата на Лазо Нестори ни въвеждат в така 

формулираната проблематика. 

В главата Фолклорно богаство авторът подчертава, че „ ... говорот, ората и 

песните имаа и денденес имаат карактеристичните Старо-Български и Македонски 

елементи, кои се живи и фактични за таа популацийа“ (Нестори 2012: 235). Тук той 

говори и за носията, която от 50-те години на ХХ век вече не се носи, но още се 

пази в сандъците: „Во многубройните фолклорни фестивали шо се организираа во 

Билишта и по широко, народната носиа на върбничени, со свойата фина преработка 

и богатиот колорит, представуваа голем интерес и убавина“ (Нестори 2012: 235) 

Частите на женската носия са представени с описание и илюстрации, 

например „Прегачо [„престилката‟] – изработен от ткаено вълнено платно, украсен 

со ширити со чървена бойа или кадифе“ (Нестори 2012: 236). Тук има и 

фотография с надпис: „Девойка от Върбник облечена во народна носийа. Шкепе на 

главата, шайак, пендолири, прегач, чорапи вълнени и пинци от бише [„опинци от 

прасе‟, „свински цървули‟].“ 

Подобно описание има и на мъжката носия – например „Пойаси – ткаени 

или плетени от вълнено прендено со различна дължина“ (Нестори 2012: 237) 

Можем да добавим, че в такива описания на традиционни битови реалии 

най-пълно се проявява местният говор. 

Следват многобройни илюстрации, включително снимки от фолклорни 

фестивали, както и авторова поезия в духа на народната, например: 

 

Мори моме, лице бело, 

ти на оро слънце грееш, 

в очи йунак гледаш смело, 

над рамена коси вееш... 

 

Под една от типичните илюстрации четем: „Млад ерген облечен во народна 

носийа. Кадифена капа, бела кошульа, чърн елек, копринен пойас, панталони от 

шайак, вълнени чорапи и пинци от бише.“ (Нестори 2012: 240) 

Главата Музички инструменти и народни песни започва с думите: 

„Върбничени, како славиани йа сакаат песната и орото. Старите печалбарски 

песни, испеани во дует или група, пренесуваат големо духовно чувство пренесено 

от една генерациа до друга.“ (Нестори 2012: 241) 

Следва кратка история на музикалните инструменти в селото и на селските 

оркестри (Нестори 2012: 241–242), която обаче има следния тъжен край, свързан с 

урбанизацията и обезлюдяването му: през 2000 г., когато един от последните млади 

инструменталисти заминава да учи в София, „селото остана глуво, без никаков 

оркестар. Културниот дом лежи со кльуч на вратата, „срет село“ живи само со 

спомените на песните и ората. Навистина тажна слика, но найтешко е за тиа шо 

лично го познаваат културниот дух на селото, ората, песната и веселбите“ (Нестори 

2012: 242). 

Авторът предлага класификация на песните, които се пеят във Върбник и 

списък на някои от тях (Нестори 2012: 243). Следват илюстрации – снимки на 

оркестри и празненства, на форклорни фестивали (Нестори 2012: 244–250 и 

неномерирани страници). 
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Главата Развитокот на рачните работи во Върбник започва с думите: 

„Рачните работи создаваат една богата традициа за нашето село. Пред се тийа 

работи се правеа за секойдневна употреба, по постепено тийа се претвориа во израз 

на душата и чуствата на девойките, невестите и жените на Върбник.“ (Нестори 

2012: 251) 

Авторът изброява асортимента на върбнишкото домашно производство и 

уточнява неговото предназначение: „Рачните работи се правеа за облека, а после и 

за декоративна употреба на внътрешпоста на къшйата“, както и мястото му в 

традиционния начин на живот на върбничени – „Во секойа къшча имаше разбой и 

свите девойки, невести и жени знаат да работат чудни декоративни работи, килими, 

патеки, постилци...“. Тук научаваме и за популярността на ръчните изделия на 

върбниченки в цяла Албания, дори в „Америка, Канада и Австралиа“ (Нестори 

2012: 251). Приложени са и снимки на дантели и покривки, изработени от 

върбниченки (Нестори 2012: 252–254). 

Във връзка с темата за домашните занаяти е и следващата глава в книгата на 

Нестори – Преработка на вълна: „Како и во другите околни села и во Върбник 

преработката на вълната беше и е една от найпознатите занимливости. От вълна се 

плетеа свите долни и горни пльачки и цела друга покъшнина, покривачи, черги, 

патеки и до разнобройните хубави килими.“ (Нестори 2012: 255). Следва разказ за 

сезонната хронология и технологията на обработката на вълна. Подчертава се 

масовостта на това занимание: „Секойа фамилйа е познава целокупната 

примитивна текнологиа за производство от вълна до ткаенина“ (Нестори 2012: 

255). Главата завършва с думите, отнасящи се за жените на Върбник: „Со едно 

развийено чуство за естетика ги шареа платната со стотици фолклорни елементи, 

кои во денешнио време имаат уметничка вредност [„художествена стойност‟] на 

една хубава таписериа, со знаци на еден славйански идентитет.“ (Нестори 2012: 

255) 

Главата е илюстрирана със снимки на преработка на вълна и на вълнени 

изделия (Нестори 2012: 256–258 и неномерирани страници), сред тях снимка с 

надпис „Офчарска гуна, ткаена от козина, во койа не пребива дождот. Е носеа 

офчарите во дождавите и студените месеци“ или снимка с надпис „Ръчен чикрик, 

направен от дърво, со кой се прендеше вълна, за ткаене на разбой или претенье“. 

Впечатляващи са и снимките на килими (подобни на чипровските), с които главата 

приключва. Личните ми впечатления от теренните материали от с. Върбник  

напълно потвърждават казаното от Л. Нестори за художествените умения на 

върбниченки. Впрочем впечатленията ми от чергите, одеалата и покривките в 

къщата на Елпида Манчо в Бобощица ме карат да мисля, че и бобощенки 

заслужават подобна похвала. 

 

36. Още за Върбничени и за традиционните им занимания и дейности 

В главата Карактеристични белези на върбничени Л. Нестори ни представя 

интересна оценка за моралния облик на своите земляци. След като ни запознава с 

техния физически облик, той заявява: „Во катаденскиот живот върбничени не 

показуваат агресивност, затова не се паметват тешки караници и физички 

пресметки, а наймалку убиства. По своето етничко потекло беа и останале 

славйани со христианска православна вера. Чесноста и искреноста се найважни 
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карактерни белези на върбничени. Се коректни во комуникациа со другите и 

уживаа доверба от секого. [...] И денденес върбничени каде работат и живеат во 

светот се примерни грагьани, работливи, дисциплинирани, уважувани и добро 

прифатени во държавите каде што живеа.“ (Нестори 2012: 259) 

Авторът не пропуска да отбележи и приятелските отношения между 

върбничени и околните албанци, с които те се сродяват и работят заедно: 

„Върбничени во себе немале омраза на национална и верска основа. И аку со 

декади време живееле и живеат со албанците, имаат голем брой прийатели и 

сватовници. Дойдените невести бъргу се интегрирале со новата средина.“ (Нестори 

2012: 259) 

Следват архивни снимки на върбничени от различно време – от 1916 г. до 

1992 г. (Нестори 2012: 260–268 и неномерирани страници), например. 262 стр. 

„Баба Търпена Фильофска, седната на грендата прет Фильофскиот сокак, 1975 

година“ (Нестори 2012: 262). 

От главата Селцки органи (на управление и самоуправление) научаваме, че и 

върбничени, подобно на бобощени, са разчитали в своята история на вътрешното 

си самоуправление и самоорганизация: „Во текот на целата историа на постоенье 

[„на съществуване‟] върбничени знаейа да се самоорганизираат и да 

функционираат како компактна и сложна човекова заедница“ (Нестори 2012: 269) 

Традиционните „коджобашии“ на селото се избират с общ устен консенсус 

и без мандат. В междувоенния период например селски коджобашия, уважаван и 

полезен за селото, бил Герго Шемко: „Герго Шемко – храбар и развит човек кой 

дълго време бил селцки коджобашийа. Чуството како хуманист той го показал 

работейки бес умор като народен лекар“ (Нестори 2012: 269). 

Изброяват се някои от известните селски коджобашии. Обяснява се, че „во 

времето на комунизмот“ названието на селския ръководител се сменя (пак там). 

Приложени са няколко портрети на селски коджобашии. 

Главата Сточарство е посветена на животновъдството във Върбник, което е 

било основно традиционно занимание на населението – „ ... до 1945 година во 

селото се броейа со илиадици брави офци и кози, и стотина крави...“ (Нестори 

2012: 270). Споменава се и изборната, но платена длъжност „Селцки полйак“ – това 

е пазачът на нивите, пасищата и горите и на границите на селото (Нестори 2012: 

271) 

Под заглавие Активности и заниманиа. Земиоделие Л. Нестори ни запознава 

с традиционното и по-ново земеделие във Върбник. Освен основните разлики 

между частното и кооперативното земеделие, тук научаваме и различни 

подробности като например че „До 1960 година земйата во селото се работеше со 

зевгари [„волски впряг‟], и копанье рачно, наречено „стрем“ (Нестори 2012: 271). 

Орането с волски впряг съответно е илюстрирано с фотография от 1995 г. 

В кооператива (бих казал както по принцип в човешката история) жените и 

воловете работели, а мъжете и кравите се наслаждавали на живота – обобщение, 

породено от чувството за хумор на върбничени: „Найтешките работи во 

кооперативата ги правеа жените, особено со копанье стрем, саденье и беренье 

тутун. Со смеа [„със смях‟] селаните велеа дека „во кооперативата само жените и 

воловите работаат, а мъжите и кравите уживаат“.“ (Нестори 2012: 272) 
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Обяснява се как е организиран кооперативът, изброяват се поименно 

бригадири, агрономи, ветеринари, отговорници за кооперативния магазин и за 

културния дом от онова време (Нестори 2012: 272). 

На следващата страница авторът отново се връща към темата за воловете 

като работна сила: „От старо време до 1995 година земйата во Върбник се има 

работано со волови. [...] Со зевгарите се ораше, се вършеше, се фърлаше гной 

[„тор‟] по нивйата, се носеше каменьа за къшйата, се носеа снопйа от рамните 

нивйа, се транспортираше житото и други.“ (Нестори 2012: 273) 

Забележително е, че след приватизацията на воловете в началото на 

демокрацията, с тях се случва същото, каквото се случва и с бившите кооперативни 

животни в България по същото време: „По 1990тите години, кога се разрушиа 

земйоделцките кооперативи, како и цело друго иманье, и дзевгарите станаа дел от 

приватниот сектор... Тиа беа стари волови, и така нътре во 5 – 6 години свите 

пцовисаа или се заклаа за месо во саламериите.“ (Нестори 2012: 273) 

В главата Селцките занаетчии Лазо Нестори представя поименно известни 

върбнишки „шивачи“, „готвачи“, „челари“, „воденичари“, „стисачи (дзидари)“ 

(Нестори 2012: 274), „дърводелци“, „кафеани“, „дукьанджии“, „самарджии“, 

„саатчии“ (Нестори 2012: 275). 

Следват десетки снимки и кратки сведения за върбнишките занаятчии и 

техници както от изброените професии, така и „електричисти“, „фурнеджии“, 

„майстори за оружие“, „за изваванье плочи“, „меканичъри“, „геолози“ (Нестори 

2012: 275–277 и неномерирани страници). 

Главата Върбничка маса запознава с върбнишката трапеза в миналото и 

днес. Тя представя една позната ни и от други описания картина на патриархално и 

йерархично присъствие около софрата в традиционния бит на българина: „Во 

многу рани години утрината, обето и вечерата се йадеа на софри, околу койа се 

редеа членовите на фамилйата според возраста, а гостите се клаваа на най 

угледното место. Лебот го кършеше главата на фамилйата, и го делеше по 

членовите расенати окулу софрата.“ (Нестори 2012: 278) 

Описано е менюто и от по-късни времена. Набляга се на традиционните 

„хубави погачи, саралии, зелници, първальаке, млечник и други месенини“ и 

особено на прочутия върбнишки бюрек: „Дека навистина беа прочуени 

върбничките готвеньа, особено бурекот, можи да се потвърди и от комитската 

песна „Што ми е мило ем драго“ койа е пеейа костурските чети: 

„Косинско вино да пийам, 

върбницки бурези да йадам, 

смърдецка вода да пийам, 

въмбелцки овни да печам““ (Нестори 2012: 278) 

Последният цитат ни връща към славните времена на национално-

освободителните борби и към мъжката тема за въоръжените чети. 

На също така мъжка тема е посветена главата Ловот и ловжиите. Тук 

можем да прочетем за вълците и граничната телена мрежа, за мечките и щетите, 

които те нанасят на животновъдството. Научаваме също, че „други животни, што 

можи да се сретнат во върбцките планини се дивите бишки [„дивите прасета‟], 

лисицата, заекот, йазовецот, куначката, арамбицата [„яребицата‟] и многу брой 

птици.“ (Нестори 2012: 279) 
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Изброяват се поименно известни ловджии във Върбник. Накрая авторът 

изразява загриженост поради липсата на правила за ловуване в най-ново време: 

„Можи да се спомни, дека по 1990тите години се лови бес никакви критериуми, и 

бройот на животните изчезнува от ден на ден.“ (Нестори 2012: 279). Темата за лова 

и ловджиите постепенно води по пътя от традиционния към съвременния Върбник. 

Същото може да се каже и за следващите няколко глави. 

 

37. От традиционния към съвременния Върбник 

В главата Емиграциа и миграциа се говори за процес, едновременно и стар, 

но и актуален за Върбник, породен според Л. Нестори от „ограничениот простор на 

работната земйа и намножуванье на жителите“ (Нестори 2012: 280). 

В миналото емиграцията е най-мощна в края на ХІХ и началото на ХХ в. 

Тогава тя е насочена най-вече към Южна Америка и по-малко към Северна 

Америка и Австралия. Характерно за тогавашното време е, че емигрират предимно 

млади мъже, които обаче се завръщат (Нестори 2012: 280). 

За Лазо Нестори емиграцията след 1990 г. е съвсем различно и 

катастрофално за селото явление: „Ако во 1900 до 1945 година емигрираа претежно 

само мъжи и млади, оставайки ги жените и старите дома, во ова нова емиграциа са 

случи спротивното. Свите младинци, от 14 – 15 години нагоре, и свите женати от 

20 години и нагоре, фамилйарно го напуштиа Върбник и го оставиа селото глуво и 

немо, без плаканьето и радоста на децата и младите. Во овие години започна 

вистинската деградациа на селото, и не се знае до дека ке стигни.“ (Нестори 2012: 

280). 

Емиграцията днес е главно в Гърция и по-рядко в Западна Европа, 

доуточнява авторът. Л. Нестори засяга и въпроса за емиграцията чрез брак. Според 

него още преди края на комунистическата епоха миграция към градовете чрез брак 

(„со брачно соединение“) става разпространено явление. То е свързано и с 

превръщането на Върбник от ендогамно в екзогамно селище: „Ако во първите 

години, беше страмно, едно дете или девойка да се женеше или мъжеше надвор от 

селото, во тиа години той феномен стана нормален. Така, во разни градови на 

Албаниа, почни от Билишта до Тирана, можи да стретнеш многу такви бракови.“ 

(Нестори 2012: 280) 

Вътрешната миграция към различни градове на Албания продължава и след 

смяната на политическия режим: „...по 1990тите години многу фамилии го 

напуштиа Върбник и се населие во разни градови на Албаниа, во кой беа свързани 

со държавна работа или мал бизнес. Така само во градчето Билишта можи да се 

бройат над 50 фамилии от Върбник, исто така и во Корча, Елбасан и Тирана.“ 

(Нестори 2012: 280) 

И главата за емиграцията е илюстрирана със снимки и пояснителни текстове 

към тях (Нестори 2012: 281–283 и неномерирани страници). Под една от тях има 

текст „Льубо Ендрико, емигрирал во Австралиа, и таму умрел. Во Върбник остави 

две шкерки и еден син: Доно, Софа и Мила“ (Нестори 2012: 281). Това са все 

снимики на емигранти в Австралия и Америка от първия период. Представени са 

обаче и съдби на емигранти, работили тогава в България. До една от фотографиите 

четем: „Михалакь Шкреко – Стариот (дедо Миха) Во стредата на сликата се гледа 

дедо Михо, еден от големите майстори на работи со камен. От 1880тите години, 
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той работаше во Софийа, Пловдив и Варна, заедно со група други върбничени, 

правейки стис со делкан камен, и разни украси на фасадите. Завърши основното 

образование на български език во върбското училиште. Бил културен човек, по 

аутодидактен път, кой читал многу книги и разна литература. Имаше скромна 

библиотека, во койа и денденес, мнуците ги чуваат книгите на Ботев, Вазов, 

Костандинов и многу други преводи от чуени светски писатели на български език. 

Умрел пролетта, 1959 година, во дворот на свойата къшча со весникот „Труд“ во 

ръка, кой бил абониран во Софийа. Почина по 102 години живот.“ (Нестори 2012: 

283). Това е освен съдба на гурбетчия, и съдба на голям български патриот от село 

Върбник, който е предал част от любовта си към България на своите потомци. 

От главата Градинарство и овоштарство (и лозарство) научаваме, че 

[въпреки голямата надморска височина] във Върбник е развито и градинарството, и 

овощарството, и лозарството. Така например в местността „Градинйата“ „се сади 

кромид, прас, къртули, домати, пиперки, зелки, пачки, тикви“, а в местността 

„Лозйата“ „од старите времиньа беше посадено лозийе, со многу благо грозйе“, но 

и „черешни, лапки [„ябълки‟], сливи, бадени, къстици, круши“ (Нестори 2012: 284) 

В главата Здраствена дейност е засегнато народното лечителство във 

Върбник, здравните работници в селото, народната ортопедия (Нестори 2012: 285). 

Темата Търговиа и бизнис е представена единствено върху неномерирани 

страници с кратък текст и десетина фотографии на стари (реституирани след 1990 

г.) и нови дюкяни и кантори главно на чаршията в близкото градче Билища 

(Нестори 2012: неномерирани страници след 285). 

Внимание е отделено и на Спортот во селото. Футбол в него се играе от 

1920-те години. Селският отбор печели купи, а върбничени са запалянковци 

„особено на свите славиански екипи“. Професионални футболисти от селото играят 

в отбора на Билища. От 1970-те години освен футбол се играе и волейбол, 

баскетбол, атлетика. В междуселските състезания се включват и жените. 

Върбничени печелят купи (Нестори 2012: 286). Темата е илюстрирана със снимки 

на отбори и играчи от Върбник. Тук можем да видим и как върбничени в най-ново 

време се забавляват със зимен спорт в местността Дъмбо край селото. 

 

38. Върбник след 1990 г. 

Главата Върбник по 1990 години ни въвежда в най-новата история на селото. 

Като всяка нова епоха и тази започва с надежди и оптимизъм: „Свите върбничени, 

особено младото поколение со бес търпение чекаа вкльучуванье во демокрацките 

реформи на иднината“ (Нестори 2012: 302) 

Едно от големите тогавашни събития е отварянето на границата. През 1991 

г. пада бодливата тел – „пойасот от дзупльав тел“ – и върбничени за пръв път след 

толкова години се срещат със своите сънародници от останалите в Гърция 

костурски села. Те се срещат първо с жителите – познати и непознати – от 

съседното село Смърдеш, като особено се вълнуват по-възрастните, които помнят 

времето, когато като съседи и роднини са общували интензивно: „Старите 

върбничени со голема носталгиа чекориа по неговите спомени на младоста и 

вързуваньата со въмблени и смърдешени како братйа со съшта кърв.“ (Нестори 

2012: 302) 
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Виждат с очите си и това, за което само са чували: че другото комшийско 

село – Въмбел – е превърнато в развалини по време на гражданската война в 

Гърция и не е възстановено: „За първ път со нашите очи го видовме Въмбел 

претворен во гурмада, каде съмо църквата стоеше на нози и таа без покрив.“ 

(Нестори 2012: 302–303) 

По същото време в селото се осъществява поземлена реформ – „...поделбата 

на работната земйа според бройот на жителите...“, с която се ликвидира и 

кооперативната система. Започва и стопанското използване на отворената граница 

– трансгарнична контрабанда, в която върбничени изнасят предимно ръчно 

изработена покъщнина, както и наемане на работа в съседното село Смърдеш: 

„Започна и селцката гранична търговйа со гърцки контрабандисти, претежно со 

куверта и друга покъшнина, во размена со телци и йагнишча. Исто така голем брой 

селани работаа во село Смърдеш како офчари, майстори и други земйоделски 

работи.“ (Нестори 2012: 303) 

В средата на 90-те години започва масовата емиграция от Върбник – всички 

работоспособни хора го напускат, а в него се връщат да живеят само по-

възрастните, които вече не се занимават активно с професията си: „Во 1995–96 

година се случи голем екзодус от млади деца барайки подобър живот во Гърция и 

други европски държави. Постепено, нътре во една декада, свите млади семейства 

заминаа во странство а старите се прибраа во старото му село со старите къшйа.“ 

(Нестори 2012: 303) 

Тук на четири неномерирани страници авторът ни представя списък с 50 

забележителни събития – Ретки случуваньа во селцкиот живот. Списъкът започва 

така: 

„1 – Църквата „Свети Герг“ е два пъти изгорена. Таа шо е денес, е направена 

1915 година. 

2 – Първиот поп шо се памти во селото е Лазо Петров. 

3 – Първото сколие
3
 во селото се отвори во 1864 година, на български език.“ 

Следват първите учителки в селото, първият генератор за електрическа 

енергия, първият върбниченин с научна степен, първият велосипед, първата шевна 

машина в селото, първата мандолина, първият фотоапарат, първият комита от 

Върбник, първият партизанин в антифашистката борба, първият дюкян, първият 

писател от селото, първото радио, първият телевизор, първият магнетофон, първият 

хладилник, първата хидравлична помпа, първото футболно игрище във Върбник, 

първият частен трактор, първият министър от селото. 

В главата Върбнички стредби Л. Нестори ни запознава с организационния 

живот на върбничени, които са се заселили в близкото до Върбник градче Билища. 

Те, както и върбничени, работещи и живеещи в различни държави, се събират през 

ваканциите и за големите празници в селото, проявяват солидарност и добри 

чувства един към друг и разговарят помежду си на родния си език, което според 

автора е най-важното:  „Свите върбничени се крепат еден со друг, се почитуваат 

между себе, и найважното си говорат на майчин език, во разни ситуации на 

секойдневийето.“ (Нестори 2012: 304) 

След 1990 г. във Върбник е основано Македонско егейско друштво, а през 

2006 г. от върбничени, живеещи  в Билища, е създадена секция на Македонска 
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алианса за европска интеграцийа – партията от политическия спектър на Република 

Македония (Нестори 2012: 304). Като илюстрация е приложена снимка на плакат с 

текст „Секогаш со македонскиот народ“ и герба на Република Македония. 

Но най-важното събитие, дало и заглавие на материала, са редовните 

годишни срещи на върбничени от цял свят, осъществяващи се в Билища: „На 24 

декември 2007 година, во ресторанот на Дони Калфа, се одържа първата средба на 

върбичени, со голем брой участници. Со песни и со ора, ова средба се върна на 

една голема трибуна на славйанството во областа Девол. Така, 24 декември, го 

бележи денот на върбничките средби, кои се одържуваат секойа година на съштиот 

ден.“ (Нестори 2012: 304) 

Темата е илюстрирана с няколко снимки от върбнишките срещи. 

Като тъжен епилог звучи Върбник денес – последната глава от книгата на Л. 

Нестори. Тя започва с думите: „Денес, во ноември месец 2011 година, во селото се 

бройат 39 фамилии, во кой живеат само по два стари, над 70 години. Во септември 

месец 2008 година, во селото се затвори детската градинка и основното училиште. 

Тоа покажува дека селото влегло во годините на свойот край, или по право речено 

хисториска смърт.“ (Нестори 2012: 308) 

Тук също наблюдаваме съзвучие между мислите и чувствата на двамата 

представяни автори – Сотир Дамко и Лазо Нестори. Разликата е само в степента на 

песимизъм. С. Дамко като че ли допуска (макар и, както казват англоезичните, с 

половин сърце) и светъл сценарий за бъдещето на Бобощица, докато Л. Нестори 

като че ли се надява по-скоро на чудо: „Му се молиме на господ, селото да ни 

остане живо, како сведок за нашиот идентитет, заедно со свойата богата душевна 

историа, език и култура.“ (Нестори 2012: 308) 

И у двамата автори върху естествената за всеки чувствителен човек 

носталгия към родното място и към спомена за живото му минало се наслагва 

дълбока загриженост дали ще оцелее неговата история, език и култура. Може да се 

каже, че съзнанието за езиковата и културна самобитност на Бобощица и Върбник 

задълбочава песимизма на техните синове относно бъдещето им. Това е песимизъм 

относно бъдещето на собствената идентичност. Подобни мисли и чувства изрази и 

бобощенинът Ильо Кунешка във видеоинтервю с Веселка Тончева по време на 

теренните проучвания през 2010 г.: 

„То се умам све, но... Моите люди, шо се тука, на мойта старос, на мойта 

годин – колку са мойте години – най-много ке живееме, да речиме, десет-петнайсе 

години [ ... ] тука нема да има ни еден, що да зборува язико наш. [ ... ] Тога ми е зле, 

много зле Бобощица да изгуби тази... тие... тоз язик [ ... ] този минатот.“ 

Така или иначе явлението е почти универсално или поне общобалканско – 

урбанизацията и глобализацията водят до обезлюдяване на села и градчета и оттук 

до заличаване на традиционни ценности и локални особености, но не всички 

възприемат това така трагично и не всички го наричат историческа смърт, защото 

ненавсякъде е налице съзнание за културна и езикова самобитност. Що се отнася 

до разликата в степента на песимизъм у двамата автори, тя може да има и 

обективна основа. Бобощица е много близо до сравнително големия град Корча и 

част от землището й е плодородно равно поле, докато Върбник е чисто планинско 

село, близко до сравнително малкото градче Билища. 
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Не можем да кажем обаче, че и у Л. Нестори няма поне малко оптимизъм. 

Той изрично отбелязва, че във Върбник днес някои къщи се рушат, но някои 

емигранти „си ги одържуваат своите къшйа, како вид носталгийа за старите 

огнишча“ (Нестори 2012: 308), т.е. селото (подобно на Бобощица) постепенно се 

превръща във вилна зона и така животът се завръща поне за малко в него: „Во 

летниот период, и во некой празнични дена, селото пофторно се пълни со дечки, се 

пълни со живот. По завършуваньето на летото, селото повторно е почнува тажната 

слика на самотийата.“ (Нестори 2012: 308) 

Старият поминък и старият начин на живот обаче безвъзвратно си отиват. 

Почти са изчезнали козите и овцете, няма вече нито един вол или крава. Но най-

лошото е, че си отиват и хората и това според Л. Нестори е краят, тъжният край и 

на самото село: „От ден на ден иманьето се намалува, и от месец на месец, старите 

си умираат, клавайки му кльучот на портите. Навистина тажен край за едно 

вековно и весело село.“ (Нестори 2012: 308) 

А ето какво е написал авторът под снимка на разрушила се къща: „Старите 

селцки къшйа останати без грижа от стопаните се намерват во тажниот мрак на 

растурванье“ (Нестори 2012: 309). 

 

39. „Чувайтеги нашите стари огништа“ 

Книгата на Лазо Нестори съдържа и подробно Ресюме (Resyme) (Нестори 

2012: 310–333). В началото си то повтаря дословно част от увода към нея и започва 

с думите: „Драги мои Върбничени! Ова монографиа е плод од свите ваши 

рраскажуваньа за старата историа на нашиот роден край. Со голема мака се 

потрудивме да ги извлечиме от заборавот на времето спомените и реалноста от 

нашето минато. Ово скромно дело нека остани за идните генерации како жив 

сведок за нашиот економски, културен и национален идентитет.“ (Нестори 2012: 

310) 

Тук авторът повтаря повика си до върбничени от стр. 4: „Страх ми е дека 

овой глобален свет ке го потопи селото, и ако имаме желба да стани противното. 

Затова, со най добрите намери сакаме ова монографиа да остане не само сведок 

туку и йак повик до свите наши върбничени: „Како и да е развитокот на историата, 

„чувайтеги нашите стари огништа““ (Нестори 2012: 310) 

И веднага след повика идва оптимистичното „Да веруваме дека така ке 

биде!“ (Нестори 2012: 310). 

Книгата завършва със списък на използваната литература, включващ 

трудове на Бойка Соколова, Михаил Огнянов, Сократ Пановски, Андре Мазон, 

Димитър Гоцев, Димитър Талев, Евдокия Христова, Деян Турдаков, Анета Котева, 

както и Енциклопедия България, т.е. предимно трудове на български автори, и с 

подробно Съдържание (Sëdërzhanie). 

 

40. Заключение 

Постарах се да представя сравнително подробно две появили се наскоро 

автохтонни краеведски изследвания от Корчанския край в Югоизточна Албания – 

книгата на Сотир Дамко Бобощица, вариант на история (2010 г.) и книгата на Лазо 

Нестори Върбник (2012 г.). И двамата автори описват родните си села, тяхното 

минало и настояще, език, традиции и съвременни перспективи. И двете книги са 
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богато илюстрирани с архивни материали, предимно фотографии, а за написването 

им са използвани разнообразни писмени и устни източници. 

Сотир Дамко и Лазо Нестори пристъпват с романтично преклонение към 

миналото на родния си край, към традиционния начин на живот и фолклорното 

богатство. Те с възхищение изтъкват големите успехи и заслуги на земляците си в 

обществените борби, в професионалното осъществяване, в науката и културата и 

гадаят с тревога неясното бъдеще на родните си места на фона на масовата 

емиграция и обезлюдяването им. 

В съдържанието на двете книги и в подхода на авторите към 

проблематиката – в емоционалната и мисловната им нагласа – има много общо, 

което в голяма степен се дължи на общото минало, общия произход и географската 

близост на двете села. Общо е и това, че в дадени исторически моменти първо 

едното, а после другото се оказват езикови острови в албанско (християнско и 

мюсюлманско) обкръжение. Еднаква е и днешната им съдба като част от 

албанското общество и като потърпевши от неукротимия порив към емиграция и 

лавинообразното обезлюдяване на селските райони. 

В двете книги има много общи моменти. Ето някои от тях: 

1) И двамата автори се гордеят със стария български произход на селата си и 

на тяхното население. 

2) И двамата търсят корените си в средновековната българска държава и по-

конкретно в почти легендарния стар български град Девол, който е бил 

средновековно културно и административно средище на родния им край. 

3) Родния си език двамата автори смятат за стар български език по 

произход. 

4) Съзнанието, че и други села в Корчанско и Деволско в миналото са били 

българоезични, което доказва автохтонността на Бобощица и Върбник, на техния 

традиционен език и култура и оттук автентичността на правото им върху родната 

земя. 

5) Особеното значение на родния език като отличителен белег на местната 

идентичност и като основна културна ценност, която трябва да се запази. 

6) Гордост от борбеността на бобощени и върбничени през османската 

епоха. 

7) Гордост от непреклонното устояване на православието, независимо от 

трудностите, с които е свързано това. 

8) Гордост от способността на бобощени и върбничени да се 

самоорганизират и самоуправляват. 

9) Гордост от заслужаващата възхищение склонност у жителите и на двете 

села към образованост, висока квалификация и добро професионално 

осъществяване. 

10) Гордост от масовото участие и на Бобощица, и на Върбник във 

въоръжената съпротива срещу италианските и немските („фашистките“ и 

„нацистките“) окупатори през Втората световна война. 

11) Гордост от участието на бобощени и върбничени в изграждането на 

албанската държава и общество. 

12) Отрицателно отношение към повечето мероприятия на диктатурата на 

Енвер Ходжа. 
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13) Отрицателно отношение към различни по време и по форма прояви на 

гръцкия експанзионизъм. 

14) Болезнено разочарование и загриженост за бъдещето на двете села, 

което изглежда особено черно на фона на глобализацията, урбанизацията и 

свързаната с тях масова емиграция и обезлюдяване. 

Между съдбите на двете села има и някои различия, които – естествено – са 

отразени и в книгите на Сотир Дамко и Лазо Нестори: 

1) Българският език в Бобощица се нарича и „„Кай нас““, т.е. „като нас‟, с 

течение на времето все повече и повече. Днес той се говори само от неколцина 

души и активната му употреба сред по-младите е под въпрос. Освен това през 

последните десетилетия нови заселници от влашки произход стават мнозинство в 

селото, но пък именно те го напускат по-масово след 1990 г. Във Върбник местният 

диалект е в активна употреба и освен български се нарича и македонски, в самата 

книга на Лазо Нестори двете названия често се използват заедно, свързани с дефис. 

2) И бобощени, и върбничени имат училище още от ХІХ в. Бобощенското 

училище обаче е гръцкоезично, но местната интелигенция превежда евангелието на 

местния говор и се противопоставя на крайностите на гръцкия експанзионизъм. 

Училището във Върбник от самото начало е на български език, а в началото на ХХ 

в. селото преминава към българската екзархия. Когато и в двете села успява да се 

наложи албанска власт (в конкуренция най вече с гръцката – Корчанският край е 

част от окупираната неколкократно от Гърция спорна област „Северен Епир“) 

училището става албаноезично. След Втората световна война в началното училище 

във Върбник се въвежда книжовният македонски като майчин език, а върбничени 

са признати за македонско национално малцинство. Нищо подобно не се случва в 

Бобощица. 

3) В началото на ХХ в. бобощени взимат дейно участие в албанското 

национално възраждане и в борбите за основаване на албанска държава, а след това 

за отстояване на новата албанска държавност. По същото време върбничени 

участват масово в национално-освободителните борби на македонските българи – в 

четите на ВМРО и в Илинденското въстание. По време на Втората световна война и 

след това обаче и едните, и другите участват дейно във въоръжената борба срещу 

италианските и немските окупатори и в следвоенното възстановяване и развитие на 

Албания, като дават десетки висококвалифицирани и ръководни кадри на страната. 

Това между другото също е една от причините за обезлюдяването на двете села. 

4) В условията на съвременното обезлюдяване на селата Бобощица има като 

че ли малко по-големи възможности за стопанско оцеляване – малка част от 

емигрантите в активна възраст се връщат в селото и развиват селскостопански и 

преработвателни дейности (въпреки че С. Дамко оценява това като недостатъчно), 

докато във Върбник със стопанска дейност се занимават само намаляващ брой 

възрастни жители. Има тенденция и двете села да се превърнат във вилни зони, 

като и в това отношение преспективите пред Бобощица като географски много 

близка до Корча са по-добри. 

5) Връзките между Върбник и България са традиционно много силни и след 

мъртвия период на Желязната завеса отново стават все по-интензивни, като 

България е предпочитано място за младите върбничени да получават образование, 
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особено висше. Връзките между Бобощица и България традиционно са по-слаби, но 

в съвременна България учат и някои млади потомци на бобощени. 

За българкия читател, струва ми се, книгите на Сотир Дамко и Лазо Нестори 

могат да имат значение и в още две посоки: 

1) За обезсърчения съвременен българин, отчаян от трудностите, с които 

българското общество не може да се пребори, и недоволен от управленските 

решения и практики в собствената си страна, е интересно да види, че и други 

страни са изправени пред трудности и проблеми, предизвикани от глобализацията, 

урбанизацията, масовата емиграция и обезлюдяването. За него може би ще е 

любопитно и дори неочаквано, че хора, които се сблъскват с такива трудности, се 

гордеят със своя български произход и особено с високото културно, техническо и 

административно равнище на средновековната българска държава или пък с 

българското образование, което част от дедите им, а днес и част от децата им имат 

възможността да получат. Е, наистина – може да възрази читателят – това са хора, 

които за  разлика от нас не зависят от съвременната българска действителност и 

могат да си  позволят да идеализират България или българите. Но въпреки това, те 

може да са прави във високата си оценка си за общото ни по-далечно или по-

близко минало, за общите ни културни традиции и общата ни склонност към 

образование и личностна изява. 

2) Българският интелектуалец може да се поучи от бобощени и върбничени 

в лицето на авторите на разгледаните книги и в едно друго отношение. Бобощени 

му показват, че могат едновременно да се гордеят с българския си произход, с 

традиционния си български език и култура и с албанския си патриотизъм, с 

участието си в албанското национално възраждане, в основаването на албанската 

държава и отстояването на нейната независимост, в изграждането, напредъка и 

кадровото осигуряване на албанското общество. Върбничени пък се гордеят както с 

българския си произход и с традиционните си връзки с българщината и с България, 

така и със съпричастността си към съдбата на Македония – както към географската 

област Македония, така отчасти и към днешната държава с това име. И те, както и 

бобощени, се гордеят с участието си в борбите за отстояване на независимостта на 

Албания и в изграждането, напредъка и кадровото осигуряване на албанското 

общество. 

Не знам какво впечатление биха направили двете книги на някой убеден 

македонист. Във всеки случай на нито една от техните страници няма и следа от 

антибългаризма, присъщ на официалния македонизъм и възпитаващ омраза и 

отчуждение към съвременна България и съвременните българи. В края на 

краищата, след като читателят ги прочете, сам може да реши кой е големият и 

културен народ, за който говори в предговора си към книгата за Върбник проф. д-р 

Димитър Бело. 

И накрая: мислите, чувствата и разсъжденията на Сотир Дамко и Лазо 

Нестори за съвременното състояние на родния им край още веднъж ни убеждават, 

че в нашата епоха има и хора, за които въпреки всичките трудности емиграцията от 

родината е право на отделния човек, но не и задължителен модел на поведение, а 

още по-малко някаква абсолютна стойност или висша ценност. Страниците на 

книгите им ни подсказват, че привързаността към родния край може да се съчетае 
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със стопанска инициативност и да се намери изход, спасителен за земята и 

приемлив за хората. 
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Abstract 

 

Two contemporary books from South-Eastern Albania are presented in this paper 

– Sotir Dhamko‟s Boboshtica, a Variant of History (2010) and Llazo Nestori‟s Vërbnik 

(2012). These are books about the native villages of both authors, studying their history, 

traditional culture and present-day situation on the basis of written documents, 

publications and oral data of legendary, folklore or memoir character. The books are 

illustrated by a number of photographs and other materials and contain valuable 

ethnographic and linguistic data (provided that one of them is thoroughly written in the 

local dialect). There is much in common in the mental and emotional disposition of the 

authors and in the historical fate and contemporary situation of their native villages, 

hence a certain number of loci communes in both books. Both authors define the 

traditional language of their villages as Bulgarian or Old Bulgarian, in addition S. 

Dhamko calls it Kajnas, which means „ours‟, and L. Nestori uses names like Bulgarian-

Macedonian, Macedonian or Mother‟s tongue. The authors unanimously connect the 

origin of their fellow countrymen with the medieval Bulgarian state and, concretely, with 

the legendary medieval Bulgarian town of Devol, now non-existent, which was the 

cultural and administrative centre of the present district of Korce. In the first half of the 

twentieth century people from Boboshtica took a prominent part in the Albanian national 

revival and in the struggle to establish an Albanian state and later to defend it. At the 

same time people from Vërbnik fought in the ranks of the Internal Macedonian 

Revolutionary Organization for the Bulgarian national cause in then Ottoman and later 

Yugoslav and Greek Macedonia. Both villages actively participated in the armed 

resistance against the Italian and German occupiers during World War Two and in the 

post-war restoration and reconstruction of Albania – a great deal of the young people of 

Boboshtica and Vërbnik got higher education and provided managerial and leading 

cadres for the country. Both authors strongly disapprove of the various manifestations of 

the Greek expansionism in the district for the last two centuries. Because of the high 

educational rate of the people coming from Boboshtica and Vërbnik and the unlimited 

possibilities of emigration both villages become progressively depopulated which evokes 

pessimistic prognoses and sombre mood in both Sotir Dhamko and Llazo Nestori. 


