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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛАТА В ОБЛАСТТА ГОЛО 
БЪРДО, АЛБАНИЯ, В МИНАЛОТО И ДНЕС1 

 
Веселка Тончева 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
 
В този текст ще се опитам да представя селищата от областта Голо Бърдо, които 

се намират на територията на днешната Република Албания, от гледна точка на 
актуалното им състояние. Мотивът за подобен опит за актуализиране е, че през късния 
ХХ в. такова не е правено и в българския обществен и научен дискурс се борави с една 
сравнително остаряла информация. Възможността за диахронни сравнения с данни от 
втората половина на ХІХ в. и началото на ХХ в. илюстрира различните прочити и 
произношения на имената на селищата в различните източници, както и различни, в 
някои случаи дори противоречиви, данни за броя и състава на населението. Интерес 
представлява динамиката в числеността на популацията, миграциите, промяната в 
структурата на селищата и т.н. 

Този опит за актуализация е възможен, благодарение на теренната работа, 
осъществена през юли и август 2012 г.2 в голяма част от селищата на областта Голо 
Бърдо на територията на Република Албания (с. Тучепи, с. Ладомерица, с. Пасинки, с. 
Малестрени, с. Радоеща, с. Оржаново, с. Лешничани, с. Койовци, с. Големо Острени, с. 
Вормица, с. Требища, с. Гиневец, с. Кленье, с. Себища, с. Стеблево и махала На камен), 
което от своя страна означава, че „снимката” е моментна. Днес, през 2014 г., вероятно 
някои от селищата имат вече променен профил, тъй като протичащите процеси са 
много динамични. В колективната руска монография „Голо Бордо (Gollobordë), 
Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН и СПбГУ 2008-2010 г..” под 
редакцията на А. Н. Соболев и А. А. Новик, публикувана през 2013 г., също се откриват 
данни за някои от селата, в които екипът работи (Требища, Кленье и Вормица). Ясно е, 
че числеността на голобърдци е няколко хиляди, но точна информация не може да се 
посочи. Редакторите на руския сборник подчертават, както и аз бих отбелязала, че и 
последното преброяване на населението в Албания, осъществено през октомври 2011 г. 
(чиито резултати бяха публикувани едва през 2013 г.), не внася яснота относно 
числеността и състава на населението от Голо Бърдо. Анализът на предходни 
преброявания в Албания дава възможност на авторите Дж. Юли и К. Щайнке да 
изчислят примерна бройка на жителите на славяноезичните села – към 1989 г. те са 
около 10 000 човека (Ylli, Steinke 2008: 20). Този текст ще се опира на сведения, дадени 
от местните хора, ще се „чува” „гласът” на събеседниците и тяхната гледна точка към 
демографските промени, настъпили в региона. 

В различни публикации в диапазон 1873 г. – 1940 г. могат да се проследят 
различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските 
селища (вкл. и селищата, които са на територията на днешната Република Македония, 
които след 1912-1913 г. попадат в границите на Кралство на сърби, хървати и 
словенци). В сравнителен план източниците, които съм подбрала, са следните: 

1. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г., 
Македонски научен институт, С. 1995 (с. 173-175); 

                                                        
1 Значително по-кратък вариант на този текст е представен като доклад на Седмите 

царшишманови дни, организирани от Асоциация за етнология, антропология и фолклористика „Онгъл“, 
Самоков, 4-6 октомври 2013 г. 

2 Теренните проучвания са извършени в периода 10-19 юли, 2-10 август 2012 г. в рамките на 
проект „Песента като маркер на общностната идентичност: два частни случая“, финансиран от ФНИ 
(ДМУ 03/65), базова организация ИЕФЕМ – БАН, ръководител доц. д-р Веселка Тончева. 
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2. Васил Кънчов, Македония. Етнография и статистика3, С., 1900 (с. 261-
262); 

3. Димитър Гаджанов, Мюсюлманското население в новоосвободените 
земи. – В: Научна експедиция в Македония и Поморавието – 1916, С., 1993, с. 231-283; 

4. Светлозар Елдъров, Българите в Албания 1913-1939. Изследване и 
документи, С., 2000 (Докладите на Сребрен Поппетров от 1925-1931 г.); 

5. Стамат Стаматов, Град Дебър и неговото основаване. Първо 
приложение на периодичното списание “Дебърски глас”, С., 1938; 

6. Миленко Филиповић, Голо Брдо. Белешке о насељима, пореклу 
становиштва народном животу и обичаjима, Скопље, 1940. 
Македония и 
Одринско – 
1873 

В. Кънчов – 
1900 

Д. Гаджанов 
– 1916 

Сребрен 
Поппетров 
– 1925-1931 

Стамат 
Стаматов – 
1938 

Миленко 
Филиповић 
– 1940 

 Требища Требища Требища Требища Требище 
(Требишче) 

Острение 
(Острене) 

Острени 
Големо 

Големо 
Острене 

Големостра
ни 

 Големо 
Острене 

Мало острение Острени 
Мало 

Мало 
Острене 

Мелестрани Мало-
Острени 

Мало 
Острене 

Гиневиц 
(Гинец) 

Гинеец Гиновец Гиноец Гинеец Гиновец 
(Гиневец, 
Джиновец) 

Вербница 
(Върбница) 

Върбница  Върбица Вормица 
(Върмица) 

Врбница 
(Врмица) 

Владомирица 
Владомирово 

Радомирица Владимирица Владимирци  Владимирица 
(Ладимирица 
Ладомирица) 

Пасинка Пасинки Посинки Пасинки Пасинки Пасинки 
(Пасинке) 

Клене Кленье Клене Кленйе Кленье Кленье 
Стеблео Стеблево Стеблево Стеблево Стеблево Стеблево 
Радовища 
(Радияни) 

Радовеща Радовища Радовиш  Радовиште 
(Радоешта) 

Заборие Заборье     
Тушшепи Тучепи Тучене Тучепи Тучепе Тучепи 
Лешница Летен? Лешничане Лешничани  Лешничани 
Отишани Отишане Отошани Отишани4   
Жетища Джепища Джепища5    
Дренок Дренок     
Модрич Модрич     
Ябланица Ябланица Ябланица    
Себища Себища  Себища  Себище 

(Себишча) 
Борово Борово Борово Боров  Борово 
 Забзун Забзун Забзун  Забзун 
 Сопот     

                                                        
3 Трябва да се отбележи, че в този източник селата Дренок, Модрич и Ябланица са посочени като 

принадлежащи към Дрим Кол; Горица и Тополяни – към Грика Вогл (Мала Река); Смолник и Люблеш към 
Грика Маде (Голяма Река), а останалите към Голо Бърдо. 

4 Според Хаджи Васильевич към 1939 г. Отишани е селище с над 300 жители, повечето от 
които са мюсюлмани (Хаџи Васиљевић 1939: 16). 

5 През 1939 г. Джепища е селище с 300 жители – наполовина християни и мюсюлмани (Хаџи 
Васиљевић 1939: 15). 
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Вирчища Вичища    Вичища 
(Вичишча, 
Вичишче) 

Голеища Голеища    Голеища 
(Голеща)6 

Сепетово  Серпетово   Српетово 
(Серпетово) 

Торбаче 
Торбатовище 

Торбачи Торбаче Торбач  Торбачи 
(Торбаче, 
Трбач) 

 Търново7     
 Миреши     
Окщон 
(Окщун) 

 Ошкун Окщун  Окщун 

  Селище    
 Люблеш Любелаши   Люболези 

(Люболеш)8 
Коювци ?  Косовец   Косовац 
Смолница 
(Смолник) 

Смолник  Смолница  Смолник 
(Смолница) 

     Извор 
(Извири) 

 Горица    Горица 
     Черенец 
     Дряново 
  Марише, 

Мала Кастра, 
Трепчаница и 
др. 

   

 
През 1892 г К. Шапкарев публикува български приказки от Дебърско, някои от 

тях записвани в голобърдските села, с така посочени от записвача имена: Себища, 
Малестрени, Дренок, Гьинее’ць, Стебле’о (Шапкарев 1892: 1-29). 

През 1904 г. Ястребов пише за Дибърски окръг, като дава информация за всички 
селища в областта Колоборня (Голо бърдо) относно броя мюсюлмански и християнски 
села. Като важни села в областта посочва Коджаджик (със старо име Янбори) и 
Модрик (второто днес на територията на Република Македония), тъй като първото е 
свързано с конкретни исторически обекти и събития – крепост, битки, Скендербег, 
Свети град и др. (Jастребов 1904: 120-129). 

В най-новата литература за областта Голо Бърдо (от началото на 90-те години на 
ХХ в. насам) у български автори и автори от Република Македония също се забелязват 
разминавания както в изброяваните селища, така и в наименованията им. Тази 
вариантност в имената се коментира от А. Светиева: „За Мал Острени може да се чуе и 
Малестрени, Острене Маецко, Мало Острене, Острене, за Пасинки – Пасенки, за 
Стеблево – Стеблоо, Стебло, Стеблово, за Ладимерица – Ладомерица, Владимерица, 
за Койовец – Койовци, за Гиновец – Гинеец, за Требища – Требишча и др. (Светиева 

                                                        
6 Хаджи Васильевич споменава селото с името Головиште (Хаџи Васиљевић 1939: 16). 
7 Това селище е споменато и от Хаджи Васильевич през 1939 г. под името Трново с почти 600 

жителище мюсюлмани. Представители на това село са записани в Поменика на манастира Св. Йован 
Бигор, което означава, че там е живяло и християнско население (Хаџи Васиљевић 1939: 16). 

8 Хаджи Васильевич цитира името на селото като Люболеж и през 1939 г. отбелязва, че то е 
„арнаутско“ (албанско) селище (Хаџи Васиљевић 1939: 16) 
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2006: 14-15). Като „македонски” села на територията на Албания Светиева посочва 
Стеблево, Гиневци (Гинеец), Кленье, Себища, Окщун, Лешничани, Големо Острене, 
Мало Острене, Требище, Тучепи, Радовище (Радоеща), Пасинки, Владимирица 
(Ладимирица), Српетово (Серпетово)9, Торбач (Трбач), Люболези (Люболеш), Горица и 
Врбница (Врмница), а според проучванията от 2003 г. „македонски” език се говори в 16 
села: Стеблево, Кленье, Гинеец, Требища, Ворница, Големо Острене, Ржаново, 
Радовеш, Лешничани, Койовци, Мало Острене, Тучепе, Ладомерица и Пасинки 
(Светиева 2006а: 7, Светиева 2006б: 11-1210). 

У нас Е. Миланов посочва имената на голобърдските села, уточнени с А. Чауши 
и Ф. Ибраими, произхождащи от Голо Бърдо – Стеблево, Гиноец (Генеец), Кленье, 
Требище, Големо Острени (Големи Острени), Малестрени (Мало Острени), Ворница, 
Тучепи, Пасинки, Радоеща, Извири, Ладомерица, Голеища11, Койовец, Лешничани, 
Оржаново, махалите Тръбчанище, Камен и Заборйе. Според този автор със смесено 
българско и албаноезично население са селата Себища и Смолник (Миланов 2001: 17-
18). 

Най-големите и жизнени села в Голо Бърдо (към 2012 г.) са с. Големо Острени и 
с. Требища, те са и центрове на общини – Ostreni и Trebisht (алб.). Община Острени 
обхваща следните селища: Големо Острени, Малестрени, Оржаново, Радоеща, 
Койовци (Койовец), Лешничани, Тучепи, Ладимерица (Ладомерица), Пасинки, Окщун 
(Голям и Малък), Торбачи, Орешня. През 2002 г. общината има 1322 фамилии с ок. 4585 
регистирани жители, от тях само 8 фамилии са ортодоксални християни. По данни от 
преброяване от 1989 г. жителите на тази община са 5494 (Ylli 2008: 103). Община 
Требища обхваща 4 селища (Требища, Кленье, Вормица, Гиневец) и през 2002 г. 
жителите им са общо 1145 (Ylli 2008: 103). Третата община, към която принадлежат 
голобърдски села, е Стеблево – Steblevë или Stebleva (Стеблево, Себища, Забзун, 
Борово (Borovë), Ланга (Llangë), Моглица (Moglicë) , Продан (Prodan)). До преди 
няколко години третата община в Голо Бърдо е Студено, обхващаща селата Стеблево, 
Забзун, Борово, Себища и Ланга с 1666 жители (2002 г.), които през 1989 г. са били 
1037 (195 семейства). През 2012 г. единствената гимназия в областта е в с. Големо 
Острени, училища до 9 кл. има в с. Требища, Малестрени, Кленье (в близкото минало 
също до 12 кл.) и Лешничани, а до 4 кл. в Оржаново, Пасинки, Ладимерица, Койовци, 
Радоеща, Себища. В Гиневец училището също е било до 4 кл., но днес вече не 
функионира. 

Кои са селищата, които местните хора считат за спадащи към Голо Бърдо, и 
какво е тяхното население към 2012 г.? Като изцяло „нашенски” (български) се 
дефинират селата Големо Острени, Малестрени (Мало Острени), Оржаново, Радоеща, 
Лешничани, Койовци (Койовец), Тучепи, Ладимерица (Ладомерица), Пасинки, Требища, 

                                                        
9 Към 1939 г. според Хаджи Васильевич Серпетово има 150 жители (Хаџи Васиљевић 1939: 

16). 
10 Сведенията, които дават македонските изследователи, са резултат от теренна работа на екипа 

през 2003 г., но са базирани и на дефинираната като „библия” за Голо Бърдо публикация на Миленко 
Филипович (цитирана по-горе). Учените от Република Македония изтъкват липсата на други релеванти 
източници със сведения за областта. В България съществуват редица публикации още от втората 
половина на ХІХ в., както и от началото на ХХ в., в които се съдържа информация за Голо Бърдо. В тях 
обаче тази общност е разглеждана като българска, а това влиза в противоречие с концепцията за 
етническата принадлежност на голобърдци, прокарвана в македонската научна литература. 

11 За селата Вичища и Голеища В. Кънчов пише, че в началото на XIX в., преди 30 години са били 
наполовин български, а сега са заселени от арнаути, които идват от Горица и от други по-северни 
арнаутски селища (Кънчов 1900: 90-91). Пред 1939 г. Хаджи Васильевич споменава селото с името 
Головиште и също отбелязва, че от 100 години то е „чисто арнаутско, мюсюлманско“ село (Хаџи 
Васиљевић 1939: 16). 
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Кленье, Вормица, Гиневец, Стеблево, махалите На Камен и Заборгье12. Със смесено 
българо-албанско население са селата Окщун13, Себища, Смолница (Смолник), Торбачи, 
Любелеши14. Днес с изцяло албанско население са селата Вичища, Голеища, Забзун, 
Борово, Извири, Гьорица и Сърпетово. Според А. Ю. Русаков албанофонни села на 
територията на Голо Бърдо са Голям Окщун (Оkshtuni i Madh), Малък Окщун (Olkshtuni i 
Vogël), Орешня (Oreshnja), Търбач (Tërbaç), Забзун (Zabzun), Борова (Borova), Себища 
(Sebisht) и Ланга (Llanga). Авторът обаче отбелязва, че този списък следва да се 
възприема като отчасти условен, така както условно се определят от етнографи и от 
местните жители самите граници на Голо Бърдо (Русаков 2013: 217). Така например 
според него съществуват и албанофонни села като Зерчан, които по-рано традиционно 
са се отнасяли към Голо Бърдо, но сега не се включват в състава на областта нито от 
славянските, нито от албанските изследвователи. Не винаги е ясен статусът на някои 
населени пунктове, които понякога се разглеждат в качеството им на отделни села, а 
понякога като махали на по-големи села – например отношенията между Голям и 
Малък Окщун, Орешня, Продан и Муглица (Русаков 2013: 217-218). Русаков дава 
конкретен пример за това, че нерядко местните хора от Борово (Борова) отричат 
принадлежността на селото си към Голо Бърдо поради албаноезичието. Важно 
заключение, до което достига авторът, е свързано с наблюдението, че албанофонните 
села заемат на територията на Голо Бърдо крайно, периферно положение. При това 
особено концентрирано маркират западната и югозападната част на областта (Русаков 
2013: 218). 

Разглеждането в диахронен план на голобърдските селища освен броя на 
жителите им обхваща и делението по религиозен принцип – християни (каури) и 
мюсюлмани (турци, мохамедани, помаци, торбеши), тъй като съотношението на двете 
групи в края на ХІХ в., началото на ХХ в. е едно, а в началото на ХХІ в. – съвсем друго. 
Днес мюсюлманите са значително по-голям процент като резултат от силни 
миграционни процеси на християнското население през целия ХХ в. А. Н. Соболев, 
член на руския изследователски екип от Санкт-Петербург, също посочва голобърдските 
села (имената на селищата са цитирани на албански), населени с торбеши – 
ортодоксални мюсюлмани-сюнити, „носители на местния славянски диалект”: Gjinovec, 
Kojavec, Lejçan, Lladomerica, Orzhanova, Ostreni i Madh, Ostreni i Vogel, Radovesh, 
Trebisht, Tuçep, Sebisht, както и тези села, в които има и православно християнско 
население: Klenja, Pasinka, Stebleva, Vërnica (Соболев 2013: 25). 

В последващото изложение ще представя голобърдските села с опит да приведа 
съществуващата (за мен достъпна и позната) информация за тях – различните 

                                                        
12 Това са точните имена на махалите, а махала Тръбчанище не се споменава самостоятелно, тъй 

като е част от с. Радоеща и голобърдци извеждат етимологията й от името на Тръпчо (Трепчо), живял 
там, т.е. би следвало да се изпише Тръпчанище (Трепчанище). 

13 Според Н. Шатрай от с. Пасинки: „Извири и Окщун арнаутски зборет” (Нада Шатрай, р. 
1940 г. в с. Пасинки, обр. основно, християнка, земеделие; с. Пасинки, 11.07.2012, зап. В. Тончева), но 
сред повечето информатори се регистрира мнението, че Окщун е все още българо-албанско селище, 
докато в Извири вече няма „наши”. През 1939 г. Хаджи Васильевич пише, че Окшетин е село с над 
800 жители, които са „наши“ мюсюлмани. Поради близкия контакт на югозапад и север с арнаутско 
население, хората са се поарнаутили. Знае се, че в това село до преди 80-90 години са живели 
християни – например родовете Смиловци и Матевци, които са се изселили в Дебър (Хаџи Васиљевић 
1939: 12). 

14 За Торбачи местните хора казват: „Има мало наши”, а за Любелеши: „Имало троха наши”. 
Според Хаджи Васильевич към 1939 г. Торбачи има 176 жители славяноезични мюсюлмани (Хаџи 
Васиљевић 1939: 16). 
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споменавания са допълнени и с моите наблюдения върху селата от 2012 г., както и със 
сведения от различни събедници15. 

 
Големо Острени (алб. Ostreni i Madh) 
1873 г. – с. Острение (Острене) е записано като село с 163 домакинства – 315 

помаци и 108 българи (Македония и Одринско 1995: 172-173); 
1900 г. – 530 жители българи в с. Острени Големо – 30 християни и 500 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – Големо Острени има 16 българи екзархисти (Brancoff 1905: 1520153); 
1911 г. – в Мало и Големо Острени има 14 български екзархийски и 230 

помашки къщи (в. „Дебърски глас“, 3 април 1911 г., година 2, брой 38, стр. 2); 
1916 г. – 997 помаци и 5 българи в Големо Острене (Гаджанов 1993: 260-262); 
1925 г. – Големострени има 2 къщи и 10 жители българи (Рапорт от Петричкия 

народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – Гол. Острене е село с 220 къщи, част от които православни българи 

(Поверителен рапорт №54 на Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 222-223). 
1939 г. – Големо Острени има над 500 жители, от които 28 християни, 

останалите са мюсюлмани (Хаџи Васиљевић 1939: 15). 
Църквата „Св. Мария” се е намирала „средсело”, където днес е мегданът, но 

съществува силен спомен за съществуването й, джамията е възстановена след 
демократичните промени и днес функционира. 

 
Малестрени / Мало Острени (алб. Ostreni i Vogël) 
1873 г. – Мало острение е село с 90 домакинства – 155 помаци и 103 българи 

(Македония и Одринско 1995: 173-175); 
1900 г. – Острени Мало има 478 жители българи – 78 християни и 400 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – в Мало Острени има 120 български екзархисти (Brancoff 1905: 152-

153); 
1916 г. – в Мало Острене живеят 494 албанци и 70 българи (Гаджанов 1993: 260-

262); 
1925 г. – Малестрени има 12 къщи и 69 жители българи (Рапорт от Петричкия 

народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – Мал. Острене е отбелязано като село със 100 къщи, част от които 

православни българи (Поверителен рапорт №54 на Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 222-
223); 

1939 г. – Мало Острени има над 500 жители – 1/5 християни и 4/5 мюсюлмани 
(Хаџи Васиљевић 1939: 12); 

1939 г. – от името на 14 къщи в Мало Острени Петре Новов подписва Молба от 
българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

През 1950 г. християните в Ostreni i Vogël са 12, а през 1998 и 2008 г. вече няма 
жители християни, според К. Бедули (Вж. Beduli 2008: 12). 

Малестрени се посочва от местните хора като преобладаващо християнско село 
в миналото: „Овде имало църкви на секо село – Малестрени празнувахме Свети 
Никола”16. По информация от Д. Ибрахими църквата „Св. Никола” се е намирала в 

                                                        
15 Цитатите от местни хора в текста са оформени графично чрез отбелязване на ударените гласни 

не чрез ударения, а чрез Bold (почерняне) на съответната ударена гласна. 
16 Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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махала Ишкофци, църква е имало и в махала Мущовци (Ибрахими 2006: 109), а по 
сведения, записани от мен, църква е имало и в „каурската”17 махала Шарковци. 
Спомените на малестренци потвърждават християнския състав на селото в началото на 
ХХ в.: „Щути, историков, слушал сум ко зборейе старите. Овде све било на каурско, 
ортодокси, оригинално каурско. Гюшот18 мой, преку гюшот – Демир Дурак. И сме 
бидени, не да кажем, що съм я от тай корв, слушав и во конаци, слушав двойца, еден 
беше деведесет годишен. Абе, ке ми кажеш, приятелю, рече, колко държави имаш 
пройдено, демек живено? Го стаса значи Бугарско? – Го стасав. А ке ми кажеш на 
бугарско коя е бидена първата кукя во Малестрени. – На Бугарско имам стасано я, 
селово наше е бидено от триесе куки. Добро, кога е бидено бугарско, кое време? 
Напре, напре. Се збореше за иляда деветстотин... нье щат (и седем – бел. В. Т.). Я 
имам стасано, му рече, свите триесет куки”19. 

С времето населението на Малестрени постепенно се подменя в резултат на 
напускане на християните и заселване на мюсюлмани: „Блаже Стрезоски избеган во 
Булгария и мие сме дойдени и сме купили кукя”20. По спомени на местните хора 
последният изселил се християнин е Гиче Стреза (Стрезоски) през 1976 г. 

 
Оржаново (алб. Orzhanova) 
Село Оржаново не присъства с информация за жители, къщи, семейства и пр. в 

нито един от цитираните източници. Причината е в това, че няма ясна датировка откога 
съществува селото. То „произхожда” от с. Големо Острени, чиито колиби (бачила) са 
разположени в сегашното землище на селото, и вероятно е възприемано като негова 
махала. Развивайки се като селище самото Оржаново има махали, напр. мах. Крушейца, 
в която има 2-3 къщи. Етимологията на името Оржаново е свързана с отглеждането на 
ръж („орж”): „Овя село, що е формовяно, е формовяно со стан, що одет овчари во 
планината, ме разбирвеш? Од Острени, од ке биле... И се насадиле со станот, ай да 
праиме куки, да праиме... И селото станало. Оржаново, не знам що е титуло21, що му 
го клале, оржанов, треба да име поекье брано орж, берикет, орж, оржаново. Тога, ка 
ке сеяли тея време орж, пченици, тея работи...”22 Статистиката през 2012 г. е 
следната: „Шеесет и пет куки има во Оржаново, нема триста люди, двеста и пеесет. 
Се бидени овде до осумдесет куки, избегани са в Тирана, Дурус, во гурбет има, во 
Грекия”23. 

 
Радоеща (алб. Radovesh) 
1873 г. – Радовища (Радияни) е село с 35 домакинства – 52 помаци и 54 българи 

(Македония и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – Радовеща има 120 жители българи – мохамедани (Кънчов 1900: 261-

262); 
1916 г. – в Радовища живеят 229 помаци (Гаджанов 1993: 260-262); 
1930 г. – Радовиш е село със 70 къщи (Поверителен рапорто №54 на Ср. 

Поппетров, Елдъров 2000: 222-223); 
                                                        
17 Каури – християни, турци – мюсюлмани 
18 Дядо 
19 Зариф Сула, р. 1961 г. в с. Малестрени, обр. основно, кмет на Малестрени; с. Малестрени, 

11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
20 Ариф Иса, р. 1945 г. в с. Малестрени, обр. 6 кл., майстор, земеделие; с. Малестрени, 

07.08.2012 г., зап. В. Тончева 
21 Името 
22 Мендо Курти, р. 1945 г. в с. Оржаново, обр. 7 клас, майстор, строител, работил в Гърция 3 

години; с. Оржаново, 12.07.2012 г., зап. В. Тончева 
23 Мендо Курти,  с. Оржаново, 12.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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1939 г. – Радовище е селище със 150 жители мюсюлмани (Хаџи Васиљевић 
1939: 16). 

Към 2012 г. информацията за Радоеща е следната: Сега има четириесе и кусур 
куки, а са бидени сто и кусур, люди са избегани. Муслимани, каури ги имат изтерани24, 
на времето Енверово са изтерани...”25 и още „Куки са били сто и читириесе пред 
Копративата26, сега се кай педесет. Кренати во Тирана, имат и во Горция, имат и в 
Бугария. Празни се куки, ке се турет, сакат люди. Имаме школо – четири кляси”27 

Действително в Радоеща съществува информация за наличие и на християнско 
население, което обаче се изселва (последните християни напускат ок. 1967 г.) – 
основно от махалите Симановци и Трепчанище (Трпчанища), където все още „има 
ристиянски гробои, оригинали. И избегале во те време. Каури ги викаме мие. Църков. 
Имаше каури – избегае, защо она маало од овде Симановци и Трепчанище и се 
изпокарале, да избегат они ортодокси. Пред времето мое са избегани”28. Всъщност 
посочените две махали и махалата Радоеща образуват селото Радоеща: „Защо се каже 
Трепчанище – Трепчо, Симо, Радо, славски иминя. (...) Ка що кажваше стариот – той 
бил Трепче, чоек, и кладено на име негово туека. Радо – Радоеща. Симо – Симановци... 
Караасановци, Баджиовци (Багиовци). Той стариот Симон го викали, Радо и 
Трепчо”29. Църквата в махала Тръпчанище е била с патрон Св. Илия (Вж. Ибрахими 
2006: 109). 

 
Лешничани (алб. Leican) 
1916 г. – в Лешничане живеят 464 помаци (Гаджанов 1993: 260-262); 
1930 г. – Лешничани има 120 къщи (Поверителен рапорт №54 от Ср. Поппетров, 

Елдъров 2000: 222-223); 
1939 г. – Лешничани (заедно с Койовец) има над 400 жители, сред които и 

християни. По информация на Хаджи-Васильевич, че поп Анджелко Райкович от 
Стеблево, който умира на 90 години през 1900 г., на младини, т.е. около 1830-1840 г., е 
обслужвал в Лешничани около 20 християнски къщи (Хаџи Васиљевић 1939: 12); 

По спомени на местните хора „само Лешничани имало триста куки. Сега 
изкревае, се запустиле, редко останати, некой не моит да кренит. Касаба30. (...) Сега 
има кун шеесет куки во Лешничани.”31 От Лешничани има и голобърдци, които живеят 
в градовете, но „идет само на лето, работат, пишет ги овде”32. 

Някои от махалите на Лешничани са Яси корен33, Койо нива, Миовци, Сальковци, 
Матовци и Стойковци. Последната се намира в близост до Окщун и Дреново и „зато 
знает арнаутско34, тамо по-близо”35. Към 2012 г. в махала Стойковци е обитаема само 
една къща (братът на събеседничката Мина Лимани), всички останали жители (5-6 
къщи) са мигрирали в градовете, основно в столицата Тирана: „Напре имаше пет-шес 

                                                        
24 Изгонени 
25 Ика Алюши, р. 1961 г. в с. Пасинки, омъжена в Радоеща, обр. 8 кл., земеделие; с. Радоеща, 

12.07.2012 г., зап. В. Тончева 
26 Кооперативното стопанство 
27 Ремзия Исмаили, р. 1947 г. в с. Радоеща, обр. 4 кл., строител; с. Радоеща, 14.07.2012 г., зап. В. 

Тончева 
28 Ремзия Исмаили, с. Радоеща, 14.07.2012 г., зап. В. Тончева 
29 Ремзия Исмаили, с. Радоеща, 14.07.2012 г., зап. В. Тончева 
30 Град 
31 Икя Меча, р. 1928 г. в махала Стойковци на с. Лешничани, без обр., замеделие (майка от 

Лешничани, баща от мах. Стойковци); с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева 
32 Икя Меча, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева 
33 В тази махала са обитаеми ок. 15-20 къщи. 
34 Албански 
35 Икя Меча, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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куки, една кукя мож да имаше пет или шес фамилия, мож да живи на една кука, 
татко му, четири-пет деца... Свите са избегани сега”36. 

Освен селската църква „Св. Атанас” (Вж. Ибрахими 2006: 109), емблематична за 
с. Лешничани е местността Танасица, която според местните хора е вакуф37 и е място, 
което се почита: „Вакуф йе од умрените, онде чоек не моит да оит да земат ка да 
сакат, место за умрените... (Дорва не се зимат от Вакуф, не чини да земаш.) (...) Зима 
тамо напред, кога прает Танасовден... праиле, меселе, чистиле и одиле в Танасица, 
имала една черешна голема туйе седело едно петле, Танасица, и меселе и оделе: 
Танасице, майчице, чувай ни децата наши! Не со пеене. Петлето пеело, диво петле 
седело и лете, и зиме”38. 

 
Койовци / Койовец (алб. Koiavec) 
Село Койовец не е споменавано в цитираните източници. Интересно е, че през 

1916 г. Д. Гаджанов споменава село на име Косовец, чиито жители са 52 помаци-
албанци (Гаджанов 1993: 260-262). Опирайки се на статистически данни от 1916 г., Ст. 
Младенов също споменава северно нахождащите се села Косовец и Торбачи като 
албански (Мladenov 1925: 66). Косовец и Койовец обаче са различни села. На въпроса 
ми през 2012 г. колко къщи има днес в Койовци, отговорът е: „Петнаесе, а са бидени 
четириесе”. Махали на Койовци са Камберовци, Сульковци, Рамна гора. 

 
Тучепи (алб. Tucep) 
1873 г. – селото е с 20 домакинства с 18 жители помаци и 32 жители българи 

(Македония и Одринско 1995: 172-173); 
1900 г. – жителите на Тучепи са 180 българи – 20 християни и 160 мохамедани 

(Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – 32 българи екзархисти в с. Тучене (Toutchené) (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – в Тучепи има 4 български екзархийски и 41 помашки къщи (в. Дебърски 

глас, 3 април 1911, година 2, брой 38, стр. 2); 
1916 г. – в с. Тучене живеят 253 помаци и 24 българи (Гаджанов 1993: 260-262); 
1925 г. Тучепи има 6 къщи с 21 жители българи (Рапорт от Петричкия народен 

представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – с. Тучепи е вписано като село с 50 къщи (Поверителен рапорт №54 на 

Ср. Поппетров, главен инспектор-организатор на църковно-училищното дело на 
българите в Албания, Елдъров 2000: 222-223). 

Както е видно, информацията е особено противоречива. А. Сада (Садоски) от с. 
Тучепи е на мнение, че „во четирейсет и петата година е било сто и шеесет куки... и 
црква39 е бидено, сега са останати триесе куки, се турени40 куките, све си се турени – 
народо по гурбети, ести во Италия, ести во Грекия, Тирана, Дурус, Фиер, Вльора”41. 
Всъщност миграциите в Голо Бърдо се активизират след демократичните промени в 

                                                        
36 Икя Меча, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева 
37 Вакъф или вакуф (тур. vakıf) е недвижим имот или друг редовен доход в Османската империя 

и други ислямски страни, част от който отива за издръжка на определена мюсюлмански религиозна 
институция. Вакъфите са неотчуждаеми по мюсюлманското право. В съвременния турски език вакъф 
означава „благотворителна фондация”. 

38 Икя Меча, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева 
39 Населението на Тучепи е смесено (мюсюлмани и християни) и в селото е имало църква: 

„Имало некога църква во Тучепи, шеня, велят – имало църква, свекър ми мой велеше, я не я втасав”. 
Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012, зап. В. Тончева. 

40 Падат 
41 Айредин Сада (Садоски), р. 1938 г. в с. Тучепи, обр. основно, воденичар; с. Тучепи, 11.07.2012 

г., зап. В. Тончева 
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Албания в началото на 90-те години, но и по време на режима на Енвер Ходжа 
съществуват свидетелства за миграции, и то основно на християнско население: „... 
четирейсе и девета година се разсипахме со Македония ние, сите избегая во Берат и 
во Дурус, све. Овде имаме мие четири куки – каури, бе, ортодокси. Четирейсе и девета 
са избегани. Я имав комшии, до кукя моя, с ними живиме и се кренейе42 во читирисет и 
девета”43. По информация от Д. Ибрахими в селото е съществувала църква – в махала 
Мачковци, а познатата в селото като Долната църква, се е намирала в махала Садовци 
и е била с патрон Св. Атанас (Вж. Ибрахими 2006: 109). 

 
Ладимерица/Ладомерица (алб. Lladomerica) 
1873 г. – с. Владомирица (Владомирово) има 17 домакинства с жители 42 помаци 

(Македония и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – с. Радомирица е с 440 жители българи – мохамедани (Кънчов 1900: 

261-262); 
1916 г. – Владимирица – 342 помаци, 22 цигани мюсюлмани (Гаджанов 1993: 

260-262); 
1930 г. – с. Владимирци – 100 къщи (Поверителен рапорт №54 на Ср. Поппетров, 

Елдъров 2000: 222-223). 
Според местните хора, етимологията на името е славянска: „Ладимерица значи 

викат – село ладно, со вода, со извори, со земя над село за вадене44, имаме извори над 
село, най-добро село во Голо Бордо”45, дори се посочва конкретен произход: „Ладомир 
име наше ристиянско, зате е името Ладимерица. Владиката го викали Ладимир и 
умрел туйе и останало името Ладимерица”46. Д. Ибрахими посочва, че в селото е 
имало манастир (Вж. Ибрахими 2006: 109). Днес обаче населението на Ладимерица е 
изцяло мюсюлманско: „Ладомерица е най-близо... муслимани сите са.”47. Точният брой 
жители на Ладимерица не е ясен, тъй като немалко голобърдци са напуснали родното 
си място: „Во Ладимерица има тристе и пеесе – четиристотин жители. А триста – 
четиристотини и петстотини са избегани во демокрациява во странство.”48 

 
Пасинки (алб. Pasinka) 
1873 г. – Пасинка има 20 домакинства –56 българи и 12 помаци (Македония и 

Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – жителите на Пасинки са 124 – 24 българи християни и 100 арнаути 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262)49; 
1905 г. – в с. Пасинки има 104 български екзархисти (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – в селото има 11 български екзархийски и 4 помашки къщи (в. Дебърски 

глас, 3 април 1911, година 2, брой 38, стр. 2); 
1912 г. – При избухването на войната трима души от Пасинки са доброволци в 

Македоно-одринското опълчение; 
1916 г. – с. Посинки има жители 68 българи и 31 помаци (Гаджанов 1993: 260-

262); 
                                                        
42 Тръгнаха 
43 Айредин Садоски, с. Тучепи, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
44 Поливане 
45 Айро Даути, р. 1957 г. в с. Ладомерица, обр. основно, земеделие; с. Ладомерица, 11.07.2012 г., 

зап. В. Тончева 
46 Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
47 Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
48 Айро Даути, с. Ладомерица, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
49 За Пасинки В. Кънчов пише, че в началото на XIX в. са останали само 3 български къщи. 

Арнаутите идват от Горица и от други по-северни места (Кънчов 1900: 90-91). 
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1925 г. – Пасинки има 12 къщи с 56 жители българи (Рапорт от Петричкия 
народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 

1939 г. – от името на 12 къщи в Пасинки Стрезо Лумев подписва Молба от 
българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Pasinka са съответно 12, 9 и 4, според К. 
Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

В периода 1950-1970 г. броят на къщите в Пасинки е 30 (Цветановска 2006: 66); 
2003 г. броят на къщите в Пасинки е 15 (Цветановска 2006: 66). 
По спомени на местните хора с. Пасинки е било преобладаващо християнско: 

„Имало триста куки, сега – пет-шес куки сме, празни. Три куки сме мие овде. Долу по-
поекье са. Ристяни, каури турците50 ни викая нами. (...) Имаше църква, онде се горе 
кай гробищана”51. Църквата в селото е с патрон Св. Йован (Вж. Ибрахими 2006: 109). 
Сред християнските родове в Пасинки са Атанасовци (сега Шатрай, т.е. Шатревци), 
Буцовци, Тановци и др. Те населяват Горна маала, а в Долна маала са живели и днес 
живеят мюсюлмани – родовете Яшаровци и Даневци52. Днес в училището (до 4 клас) в 
селото няма деца-християни: „Децата побегная. На школо наша рока нема (ристяни), 
идет от Ладимерица, Торбачи, Миреши53, идет овде на школо. Учители – от овде, 
тройца са от една кукя, тамо долу муслимани, и еден иде от Малестрени.”54 

 
Требища (алб. Trebisht) 
1873 г. – Требища има 150 домакинства – 265 помаци и 144 българи (Македония 

и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – Требища е село с 2570 жители българи – 70 християни и 2500 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – в Требища има 152 българи екзархисти (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 г. публикува информация за 8 

български екзархийски и 960 помашки къщи в Требища-Дрим (година 2, брой 38, с 2); 
1912 г. – При избухването на Балканската война 5 души от Требища са 

доброволци в Македоно-одринското опълчение („Македоно-одринското опълчение 
1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, с. 883); 

1916 г. – в Требища живеят 2383 помаци и 16 българи (Гаджанов 1993: 260-262); 
1925 г. – Требища има 8 къщи с 68 жители българи (Рапорт от Петричкия 

народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – къщите в Требища са 600 (Поверителен рапорт №54 на Ср. Поппетров, 

Елдъров 2000: 222-223); 
1939 г. – Требища има около 2600 жители, от които 69 християни, останалите са 

мюсюлмани, най-голямото село в Голо Бърдо (Хаџи Васиљевић 1939: 15); 
1939 г. – от името на 6 къщи в с. Требища Стамат Търпчев подписва Молба от 

българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Trebisht са съответно 15, 7 и 4, според 
К. Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

                                                        
50 Название на мюсюлманите 
51 Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
52 Ика Алюши, с. Радоеща, 12.07.2012 г., зап. В. Тончева 
53 В Ладимерица живеят само мюсюлмани, а в Торбачи и Миреши – албанци. 
54 Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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В периода 1950-1970 г. броят на къщите в Требища е 470 (Цветановска 2006: 
66); 

1999 г. – ок. 1000 жители, ок. 150 къщи (Sadikaj 1999: 100-101); 
2003 г. броят на къщите в Требища е 240 (Цветановска 2006: 66). 
Требища днес е най-голямото село в областта Голо Бърдо. Състои се от три 

махали: Мучина, Балая и Челебия, позната още като (Челебина) (алб. Trebisht-Muçinë 
или Trebisht-Muçina, Trebisht-Balaj, Trebisht-Çelebi). През 2012 г. числеността и по-
общо състоянието на махалите е следното в сравнение с близкото минало: „Балая е 
бидена напред около двеста куки, сто и осумдесет. Каква мала е бидена ова Балая! 
Избегани. Сега малце, са останати стотина куки. Ести голема тая. И сега има школо 
– четири кляси. (...) Мучина имаше сто куки, сега треби да имат пеесет-шеесет куки. 
И Челебия беше колку Балая, голема беше и тая – около двеста куки”55. 

Сред населяващите Челебина махала е имало и християни, като е налице спомен 
за съществувала църква (в местността Йоргийче/Георгийче), както и за отношения с 
християни от други голобърдски села: „Во Челебина маала, по-стари старци знает. И 
тамо истите песми са пеяни село наше, и во Челебиина, ристияни беа тия тамо, 
истите песми – со Вормица земае и давае за сватби”56. Авторите Юли и Щайнке 
посочват наличието на местност Црков, црквище (където е съществувал храм на името 
на Св. Параскева-Петка) и християнско гробище (Ylli, Steinke 2008: 231), а в махала 
Мучина камъкът, останал на мястото на църквата, е почитан и от християни, и от 
мюсюлмани. Джамии са съществували в Челебина махала, както и в Балая, а днес има 
само в Мучина (която е и централна за селото) – новопостроена джамия след 
демократичните промени в Албания. 

 
Кленье (алб. Klenjë или Klenja) 
1873 г. – Клене има 100 домакинства – 120 помаци и 196 българи (Македония и 

Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – населението на Кленье е 470 жители българи – 240 християни и 230 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – Клене има 632 българи екзархисти и в селото функционира българско 

училище (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – във в. „Дебърски глас” от 30 януари 1911 г (година 2, брой 29, с. 2) 

четем: „Селото Кленье е седалище на мюдурин. То е смесено от християни и помаци 
българи и е център на местността Голо бърдо.”; 

1911 г. – във в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 (година 2, брой 38, с. 2) Кление 
е вписано като село с 56 български екзархийски и 6 патриаршески къщи (1 от 1903 г. и 
5 от 1910 г.), и 82 помашки къщи; 

1912 г. – 1 доброволец от Клене в Македоно-одринското опълчение в 
Балканската война („Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, 
Главно управление на архивите, 2006, с. 589, 851); 

1916 г. – в Клене живеят 399 помаци и 285 българи (Гаджанов 1993: 260-262); 
1925 г. – Кленйе има 40 къщи с 286 жители българи и 29 ученика (Рапорт от 

Петричкия народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – Кленйе има 80 къщи, част от които православни българи (Елдъров 2000: 

222-223); 

                                                        
55 Шерка Бала, р. 1941 г. в с. Требища, обр. 4 кл., земеделие; с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. 

Тончева 
56 Спиро Марку, р. 1956 г. във Вормица, обр. средно, майстор, работил 25 години в пощата в Г. 

Острени и в общината в Требища, сега работи в магазин в Требища; с. Вормица, 15.07.2012 г., зап. В. 
Тончева 
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1939 г. – Кленье има 800 жители – по-малко християни и повече мюсюлмани, за 
които разликата във вероизповеданието няма никакво значение. Мюсюлманите сами 
говорят, че дядовците им са били християни, които са приели исляма (Хаџи Васиљевић 
1939: 14); 

1939 г. – от името на 28 къщи в с. Клене Будин Петров подписва Молба от 
българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

1939 г. – 130 семейства в 100 къщи, 40 семейства православни (Филиповић 
1940); 

Към 1964 г. в Клене има българска църква със свещеник поп Тодор57. В 
началото на 90-те години с гръцка финансова помощ е възстановена една от двете 
църкви в селото (унищожена през 1960 г.) – Св. Никола, разположена край реката 
(другата, по-малка църква, намирала се в центъра на селото, е Св. Петка – вж. 
Ибрахими 2006: 109); 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Klenjë са съответно 25, 12 и 2, според К. 
Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

В периода 1950-1970 г. броят на къщите в Кленье е 120 (Цветановска 2006: 66); 
2003 г. броят на къщите в Кленье е 15 (Цветановска 2006: 66). 
По информация от 2012 г. броят на къщите в селото е бил около 200, а днес те са 

25-30 – около 20 къщи са обитаеми през зимата и около 40 – през лятото. 
Християнските къщи са само 3-4. Училището (до 9 кл.) е посещавано от около 20 деца. 

 
Вормица / Ворница (алб. Vërnicë или Vërnica) 
1873 г. Вербница (Върбница) е село с 30 домакинства – 97 жители българи 

(Македония и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – Върбница има 300 жители българи – християни (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – във Върбница има 256 българи екзархисти и в селото функционира 

българско училище (Brancoff 1905: 152-153); 
1909 – във в. „Дебърски глас” от 5 април 1909 г. Връбница е определено като 

„чисто българско село“ (година 1, брой 1, стр. 2); 
1911 г. – Според статистика на в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 г. във 

Върница има 32 български екзархийски къщи (година 2, брой 38, с. 2); 
1912 г. – При избухването на Балканската война двама души от с. Връбница са 

доброволци в Македоно-одринското опълчение в ІІІ-та рота на І-ва дебърска дружина 
(„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на 
архивите, 2006, с. 836); 

1925 г. – Върбица има 37 къщи, 196 жители българи и 18 ученика (Рапорт от 
Петричкия народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 

1930 г. – във Връбница има 42 къщи, всички населени с православни българи – 
по онова време това е единственото запазено изцяло православно село в Голо Бърдо 
(Поверителен рапорт № 54 на Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 222-223); 

1939 г. – от името на 40 къщи в с. Върбица Кузман Стрезов подписва Молба от 
българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 

                                                        
57 Като “papa Todi Pleuchku” поп Тодор е споменат и от К. Бедули (Вж. Beduli 2008: 12) с 

информацията, че е служил на славянски до 1968 г., а след това след 1989 г. и на албански. Спомените 
на голобърдци са свързани с тайната му религиозна дейност по време на тоталитарния режим на Е. 
Ходжа: „Поп Тодор – само той беше. На време Енверово я имам корстено свите джагуриня (деца – 
бел. В. Т.), поп Тодор, скришом, ги кърстевме со попот дома. Социалисти... Имав кеф, верата моя, 
феята, верицата моя беше...” (Нада Шатрай, с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева). 
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Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Vernica са съответно 42, 3 и 1, според К. 
Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

В периода 1950-1970 г. броят на къщите във Ворбница е 47 (Цветановска 2006: 
66); 

2002 г. – във Вормица живеят само две ортодоксални фамилии (Ylli 2008: 103); 
2003 г. броят на къщите във Ворбница е 3 (Цветановска 2006: 66). 
През 2012 г. единственото християнско семейство, което живее в с. Вормица, са 

Спиро и Милица Марку58 (и едно семейство роми): „Йена фамилия егюпти и мие сме. 
Куки празни”59. Близкото населено място е с. Требища: „Требища – тамо оиме, 
пазариме све, тамо. Нанозе двайсе минути, Спиро оди наутро, навечер, нанодзе”60. 
Вормица е посочвано като старо християнско селище, в което дори църквата „Св. 
Георги” (спомената и от Ибрахими 2006: 109) е съхранена (макар и в доста лошо 
състояние) и тъкмо това е бил и празникът на селото – Гергьовден. Постепенно обаче 
християнското население мигрира и бива заместено от мюсюлмани, които 
впоследствие също напускат селото. Когато Милица Марку се омъжва във Вормица 
към средата на 70-те години на ХХ в., „имаше до петнаесе куки, двойца беа ристияни, 
другите – муслимани, от Требища има овде купени куки. Саде четири куки ристяни – 
золвата, сестра Спирова и... (...) Сега са кренати на касаба61.”62 

 
Гиневец (алб. Gjinovec или Gjinoveci) 
1873 г. – Гиневиц (Гинец) има 90 домакинства – 118 помаци и 134 българи 

(Македония и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – в Гинеец живеят 210 българи – християни (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – в Гиневец са регистрирани 208 българи екзархисти (Brancoff 1905: 152-

153); 
1911 г. – според публикация във в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 г. (година 2, 

брой 38, с. 2) в Гиневец има 26 български екзархийски и 45 помашки къщи; 
1916 г. – населението на Гиновец са 345 помаци и 129 българи (Гаджанов 1993: 

260-262); 
1925 г. – Гиноец има 35 къщи със 176 жители българи (Рапорт от Петричкия 

народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 
1930 г. – Гинеец е село със 70 къщи, част от които православни българи 

(Поверителен рапорт №54 на Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 222-223); 
1939 г. – Джиноец има около 800 жители – 1/3 християни и 2/3 мюсюлмани 

(Хаџи Васиљевић 1939: 14); 
1939 г. – от името на 20 къщи в Гиневец Георги Илиев подписва Молба от 

българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325); 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Gjinoveci са съответно 18, 2 и 0, според 
К. Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

В периода 1950-1970 г. броят на къщите в Гинеец е 92 (Цветановска 2006: 66); 

                                                        
58 Милица Марку (Милита Муча) е мюсюлманка, родена в с. Големо Острени, която обаче 

приема християнството след като се омъжва за християнин. 
59 Милица Марку (Милита Муча), с. Вормица, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева 
60 Милица Марку (Милита Муча), с. Вормица, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева 
61 Град 
62 Милица Марку (Милита Муча), с. Вормица, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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2002 г. – една ортодоксална фамилия в Гиневец (Ylli 2008: 103); 
2003 г. село Гинеец е напълно обезлюдено (Цветановска 2006: 66). 
В началото на моите теренни проучвания в Голо Бърдо през 2007 г. село Гиневец 

беше напълно обезлюдено. В този период от 6 години обаче постепенно някои от 
жителите му се завърнаха, за да обработват земата си, като престоят им е основно 
сезонен: „Зиме бегает, една кукя, на лето – тринаесе-четиринаесе куки, имат и 
муслимани. Сега идет и бегает во щатор63, нандор64, и я седа на лете, права кукя”65. 
Диахронният поглед сочи следното съотношение на мюсюлмани и християни в с. 
Гиневец: „По-рано дваесе ортодокси, шеесе муслимани, сега – две куки са 
ристиянски.”66. В момента в селото няма джамия (разрушила се е с времето), но 
църквата „Св. Никола” (вж. и Ибрахими 2006: 109) е възстановена след демократичните 
промени: „Имаше джамия. Не я тури Енвер, она се тури откога избегая. Църковта се 
напраи... брат ми мой я прави, имаше фирма той”67. Възстановен е и параклисът „Св. 
Илия”, намиращ се по пътя между с. Гиневец и с. Требища. 

 
Стеблево (алб. Steblevë или Stebleva) 
1873 г. – Стеблео има 150 домакинства – 200 помаци и 170 българи (Македония 

и Одринско 1995: 173 -175); 
1900 г. – жителите на Стеблево са 780 българи – 380 християни и 400 

мохамедани (Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – в Стеблево са регистрирани 396 българи екзархисти и в селото има 

българско училище (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – по информация от в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 г (година 2, брой 

38, с. 2) в Стеблево има 53 български екзархийски и 1 патриаршистка къща, и 220 
помашки къщи; 

1912 г. – При избухването на Балканската война 1 доброволец от Стеблево 
участва в Македоно-одринското опълчение („Македоно-одринското опълчение 1912-
1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, с. 880); 

1916 г. – в Стеблево живеят 1185 помаци и 136 българи (Гаджанов 1993: 260-
262); 

1925 г. – Стеблево има 40 къщи с 224 жители българи и 28 ученика (Рапорт от 
Петричкия народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 

1930 г. Къщите в Стеблено са 100, някои от които православни християни 
(Елдъров 2000: 222-223); 

1939 г. – Стеблево има 1000 жители – 1/4 християни и 3/4 мюсюлмани (Хаџи 
Васиљевић 1939: 14); 

1939 г. – от името на 9 къщи в с. Стеблево Петре Станков подписва Молба от 
българи, жители на села и градове, откъснати през 1912 г. от майка България до царица 
Йоанна да се застъпи пред италианските власти за разрешаване на употребата на 
български език в техните училища и църкви (Елдъров 2000: 325). 

През 1950, 1998 и 2008 г. християните в Steblevë са съответно 14, 7 и 4, според 
К. Бедули (Вж. Beduli 2008: 12); 

2002 г. – единственото село с двуезично население от община Студено (днес 
Стеблево е община) е с. Стеблево с 20 семейства и около 214 регистрирани жители 

                                                        
63 Shtator – септември 
64 Nëntor – ноември 
65 Адем Куники, р. 1943 г. в с. Гиневец, обр. 4 кл., строител, живял в Елбасан; с. Гиневец, 

16.07.2012 г., зап. В. Тончева 
66 Адем Куники, с. Гиневец, 16.07.2012 г., зап. В. Тончева 
67 Адем Куники, с. Гиневец, 16.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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(Ylli 2008: 103). Този автор обаче твърди, че е получил информация, че в селото не 
живеят повече от 60 жители. 

През 2012 г. информацията за жителита на селото е следната: „Сега пеесет куки 
во Стеблево, напре триста куки, живо, убаво, людите одеа, ворвеа...”68 и още 
„Стеблево ести триста куки, Стеблево си изселили во Тирана и во Драч...”69. 

Стеблево има три махали – Соска мала, Леска мала и Дишовци. Църквата „Св- 
Никола” (Вж. Ибрахими 2006: 108) е разрушена по време на режима на Е. Ходжа, а 
джамията беше изоставена до 2009 г., когато местните хора (преобладаващо 
мюсюлмани, християните са 2-3 семейства) подемат инициатива за събиране на 
средства и възстановяването й. В даренията и работата се включват и християни, тъй 
като съжителството на двете религии в Стеблево е напълно толерантно и мирно: „... се 
сакае людите, не се делет кай нас йели турци, йели каури, и фестите70 заедно. Пеет: 
Дай ни Боже дар берикет и за турци, и за каури. Таке велеа”71. 

 
На Камен (махала) 
Информация за тази махала в цитираните източници липсва. Тя е създадена от 

един род от с. Големо Острени – Толя, и вероятно (подобно на Оржаново) това са 
колибите, на които остренци са отглеждали овцете си. Интересно е, че за разлика от 
повечето селища в Голо Бърдо, чието население намалява, махала На Камен се е 
разрастнала в последните години и днес има 15 къщи: „Тука имаше на старото две-
три къщи и ги изгореа, от старо време. И се промениа повече, петнаесе, има во свека 
кукя люди”72. Приблизителният брой на децата в махала На Камен е 20-30 и те 
посещават училището в Големо Острени. 

 
Заборгье /Заборье (махала) 
1873 г. – Заборие е село с 90 домакинства с 245 жители българи (Македония и 

Одринско 1995: 172-173); 
1900 г. – в Заборье живеят 115 души българи – мохамедани (Кънчов 1900: 262); 
1905 г. – в Заборие са регистрирани 80 българи екзархисти екзархисти (Brancoff 

1905: 152-153); 
1912 г. – участник от Заборие в Македоно-Одринското опълчение – Богдан 

Танев, 22-годишен, зидар, основно образование, ІІІ-та рота на І-ва дебърска дружина 
(„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на 
архивите, 2006, с. 688). 

Очевидно в началото на ХХ в. Заборгье/Заборье е село/махала, чието население 
е изцяло християнско. След активни миграционни процеси към България и днешната 
Република Македония обаче днес в махалата са обитаеми само 5 къщи и то от 
мюсюлмани, преселили се от махала На Камен. „Пет куки има во Заборгье, Толя73. Са 
бидени каури пред много години и са избегани во Македония и са останати, овье от 
Заборгье са от овя маала На Камен”. Напуснатите християнски къщи са разрушени от 
времето и пространството бива наново обживяно от заселилите се мюсюлмани: „Куки 
от ристяни се турени, немат вече от първите. Те (мюсюлманите – бел. В. Т.) имат 
праено нови”. Броят на християнските къщи е бил около 50 преди миграциите: „Имало 

                                                        
68 Мирветка Агуши, р. 1948 г. в с. Стеблево, обр. 4 клас, работила в кооператива; с. Стеблево, 

04.08.2012 г., зап. В. Тончева 
69 Айро Даути, с. Ладомерица, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева 
70 Празниците 
71 Мирветка Агуши, с. Стеблево, 04.06.2012 г., зап. В. Тончева 
72 Фития Толя, р. 1957 г. в Големо Острени, омъжена в мах. На камен (през 1975 г.), обр. 8 кл., 

земеделие; мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева 
73 От род Толя 
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триесет куки тамо каури, до педесет куки, ама са избегале ко люфтата74”75. Но 
макар и само 5 къщи, към 2012 г. в махала Заборгье има около 10 деца, които 
посещават училището в Големо Острени. 

 
Себища (алб. Sebisht или Sebishti) 
1900 г. – Себища има 760 жители българи – 360 християни и 400 мохамедани 

(Кънчов 1900: 261-262); 
1905 г. – в Себища има 328 българи екзархисти и в селото има българско 

училище (Brancoff 1905: 152-153); 
1911 г. – по информация от в. „Дебърски глас” от 3 април 1911 г (година 2, брой 

38, с. 2) в Себища има 35 български екзархийски и 59 помашки къщи; 
1912 г. – при избухването на Балканската война 1 доброволец от Себища участва 

в Македоно-одринското опълчение („Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. 
Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, с. 192, 877); 

1925 г. – Себища има 45 къщи с 180 жители българи и 30 ученика (Рапорт от 
Петричкия народен представител Ср. Поппетров, Елдъров 2000: 124); 

1925 г. – Себище е смесено българско-албанско селище (Мladenov 1925: 66); 
1930 г. – Себища има 50 къщи, някои от които са православни християни 

(Елдъров 2000: 222-223); 
1939 г. – Себища има 800 жители – 1/3 християни и 2/3 мюсюлмани (Хаџи 

Васиљевић 1939: 12). 
Днес Себища е село, чието население е българско и албанско (условно казано 

наполовина): „Имаше на старо арнаути во Себища. Пола-пола”76. Пространствено 
двете групи са разположени от двете страни на реката. Към 2012 г. жителите на Себища 
са около 100 (при над 100 къщи в близкото минало, от които около 50 къщи са били 
християнски – днес останали ок. 25), но местните хора подчертават, че значително по-
силни са миграциите на българите: „Во Себища – мало имат сега, се побегнати, некои 
сти люди сви. Пола-пола наши и арнаути, поекье арнаути. Булгарцине имат бегано 
млого, овдека ести, долу имат бегано све, по-мало имат овде”77. Българското 
население е било предимно християнско, в селото е имало 5 църкви (в различните 
махали) и именно християните са тези, които напускат селото: „Имало каури овде, 
напре, сега – не. Ни едно. Киша78 имало пет во Себища, пет киша. Имало каури, не 
свите, туку поекье. Тие, що зборет бугарски сега, имало поекье”79. Сред махалите, 
населени с българи християни, са Чельоска и Тръмпоска, където е имало и църкви – 
„Чельоскине и Тръмпоскине са збориле бугарски – фис80. Другите – арнаутски. (...) 
Чельоска маала имало киша, се разсипа, що влезе партия комунист, побегнале каури, 
сега некои две-три куки, имало повекье”81. Църквата в центъра на селото е била с 
патрон „Св. Георги”, но е съществувала и църква „Св. София”, чието местонахождение 
днес е познато като топоним „Кай църквата” – до 1980 г. са запазени нейните основи 
(Вж. Ибрахими 2006: 109). Джамията в селото е разрушена по време на режима на Е. 

                                                        
74 Войната 
75 Фития Толя, мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева 
76 Арслан Бала, р. 1944 г. в с. Себища, обр. 4 кл., прави самари, албанец, не знае нашенски; с. 

Себища, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева 
77 Арслан Бала, Себища, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева 
78 Църква 
79 Арслан Бала, Себища, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева 
80 Род 
81 Арслан Бала, Себища, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева 
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Ходжа, но в последните години е възстановена: „Беше турена стара джамия, нищо 
немаше, каменята само, сега се напраи”82. 

Заключение няма да правя, тъй като опитът в този текст е да се съберат 
наличните данни за селата от Голо Бърди, и доколкото е възможно да се илюстрира 
съвременното състояние на тази област. Това състояние обаче непрекъснато се мени. 
Затова и тази статия е просто един етап от отразяването на „картината“ на Голо Бърдо в 
ХХІ век. 
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NOTES ABOUT THE VILLAGES STATUS IN GOLLOBORDA REGION, 
ALBANIA, IN THE PAST AND TODAY 

Veselka Toncheva 
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS 

Abstract 
 
The article presents the Slavic language group (Bulgarian/Macedonian) inhabiting the 

region of Golloborda, Albania, focusing on the main parameters of the villages status in the 
past and today. The Gollobordians have been living as Albanian citizens for 100 years, but the 
information about the exact number and population of the Gollobordian villages included in 
the Albanian territory differs in the different sources. In this sense the text describes a villages 
past and present. 


