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 ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА 
Предлаганата на българския читател книга съдържа бележките с 
моите впечатления от едно пътуване в Албания през ноември 1986 
година. Поводът за това пътуване беше възложената ми от дирек-
цията на издателство Enciclopedia Italiana подготовка и редакция 
на материалите, отнасящи се за паметниците на средновековното 
изкуство в Албания, които трябваше да се включат в предстоящото 
издание на десеттомна Енциклопедия на средновековното изкуство 
– ENCICLOPEDIA DELL ARTE MEDIEVALE – чиято публикация от това 
издателство беше предвидено да се осъществи през следващото 
десетилетие. По такъв начин моята задача на главен консултант за 
това издание по изкуството на Югоизточна Европа без Византия, 
която поех от началото на 1985 година и включваше само мате-
риалите от България, Македония и отчасти Югославия, трябваше 
да бъде разширена с включването на Албания. Условието, което 
поставих пред издателството, беше непосредственото ми запозна-
ване с художествените и архитектурните паметници в Албания, 
възможно да стане само при продължително пътуване в страната, 
и то с подкрепата на съответните албански институции, които 
единствено можеха да ми осигурят условия за проучване и засни-
мане на място на паметници на изкуството, музейни експонати и 
архивни материали, както и непосредствена връзка с албански из-
следователи в областта на средновековната археология и история 
на страната. Такова проучване поне на най-важните архитектурни 
паметници в Албания беше необходимо, понеже за всички тях има 
в науката най-противоречиви сведения и тълкувания, които могат 
да бъдат съгласувани и изяснени само след наблюдения на място, 
извършени върху самите тях – естествено при познаване на всич-
ки материали, свързани с досегашните им изследвания от чуждите 
и местните изследователи в течение на близо век и половина, от 
когато датират първите проучвания на предимно английски пъте-
шественици по територията на днешна Албания – чак до пос-
ледните публикации на археолозите от НР Албания, досега малко 
познати на европейските учени. 
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Макар и тези мои изисквания да изглеждаха по това време не-
реални и дори фантастични поради политическата изолираност на 
Албания и напълно замразените връзки на страната с останалия 
културен свят, те можаха в значителна степен да бъдат реализира-
ни. От органите на държавната власт и Академията на науките в 
Албания не само ми беше разрешен достъпът до почти всички 
обекти на моите изследвания във връзка с подготовката на ен-
циклопедията, но също предоставено превозно средство и двама 
висококвалифицирани придружители, без които такова пътуване 
беше немислимо. Разходите по пътуването и по пребиваването ми  
в страната бяха поети изцяло от Албанската академия на науките, 
която осигури също срещи с албанските изследователи, но и дос-
тавката на твърде трудно достъпната извън Албания научна лите-
ратура, част от която беше изпратена допълнително до мене в Бер-
лин, където живеех и работех по това време, независимо от слу-
жебните ми задължения към италианското издателство. 
 Пътуването ми през 1986 година и материалите, които подгот-
вих в резултат от това пътуване, се оказаха напълно достатъчни за 
изпълнението на задачите ми към издателството, които приключи-
ха с издаването на последния десети том на енциклопедията в 
1995 година. За съжаление, един друг проект, илюстрована моно-
графия за паметниците на албанското изкуство от древността до 
днес, който трябваше да бъде изпълнен от мене съвместно с ал-
бански изследователи по поръчка на лайпцигското издателство 
Edition Leipzig, не можа да бъде осъществен поради политическите 
и културно-политически промени, настъпили през 1989-90 година, 
и последвалите събития през 1990-те години. С тази публикация 
ще се опитам поне отчасти да представя някои от подготвените за 
това издание материали, но и да споделя с българския читател ня-
кои от моите впечатления от пътуването, които засягаха не само 
художествените и архитектурните паметници в тази страна, но и 
обществено-политическия живот в Албания в края на комунисти-
ческия режим, продължил четири десетилетия. 
 Задачата на Енциклопедията на средновековното изкуство, в из-
даването на която участвах активно в продължение на цяло десе-
тилетие, беше да запълни поне отчасти голямата празнота в исто-
рията на изкуството, засягаща периода между античността и ново-
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то време, чиито паметници на културата са представени в безброй 
публикации и са добре известни дори и на най-широките общест-
вени кръгове. Но не и паметниците от междинния период, за кой-
то е прието обозначението „средни векове“ и преди всичко него-
вото начало, протекло в една епоха, за която е общоприето назва-
нието „тъмни векове“ и от която до нас са стигнали твърде малък 
брой паметници и още по-малко документи с достоверни сведе-
ния, върху които да се облегне науката. Вместо тях се разпростра-
няват само най-често напълно неоснователни предположения, за-
сягащи не само културата и обществено-политическия живот през 
тази епоха, но преди всичко етническия произход и същността на 
населението на голяма част от Европа, което е и главният носител 
на тази култура и ще продължи древната художествена и строи-
телна традиция чак до новата епоха. 
 Тъй като Балканите са не само мостът, по който ще премине та-
зи традиция от културните средища на стария свят до Централна, 
Източна и Западна Европа, но и в значителна степен сами са съз-
датели на тази древна традиция, напълно оправдано е техните ху-
дожествени и архитектурни паметници да бъдат в центъра на про-
учванията на археологията и архивистиката през последните и 
следващите десетилетия. Макар че тези изследвания не са приклю-
чили – а засега няма и никаква вероятност да приключат скоро – 
досегашните им резултати вече дават достатъчно основания за 
пълна преоценка на съществуващите в науката убеждения и пред-
убеждения. А тези предубеждения засягат преди всичко ранното 
средновековие – и то не само така наречените „тъмни векове“, но 
и предшестващите ги четири века. Само от последния от тях, шес-
тия век, ще излязат отново на повърхността пред изследователите 
огромен брой архитектурни паметници, които – макар и запазени 
само в своята субструкция – налагат основна ревизия на досегаш-
ните ни познания и изменят съществено представите за културата 
и изкуството през епохата преди така нареченото зряло среднове-
ковие. Но тези паметници ще могат да изяснят също редица проб-
леми, свързани с характера и образния свят на изкуството – архи-
тектура, монументална и миниатюрна живопис – в Югоизточна и 
Източна Европа от края на първото и първите векове на второто 
хилядолетие. 
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 Проблемите, свързани с културните паметници от тази епоха и 
с техните създатели, определят почти цялата моя научна дейност 
от предхождащите пътуването ми в Албания три и половина десе-
тилетия, а ще продължат – и то с още по-голяма интензивност – 
през последвалите това пътуване десетилетия, когато ще мога да 
обобща резултатите от моите изследвания. При тях албанското ми 
пътуване играе – а очевидно ще продължи и занапред да играе – 
централна роля. Контактът ми с паметниците в тази страна ще пот-
върди застъпваното от мене още преди пътуването становище за из-
ключителното значение на раннохристиянската архитектура от цент-
ралната и югозападната част на Балканския полуостров в самия 
край на античната епоха, средата на VІ век сл. Хр., т.е. по времето 
на разцвета на църковната архитектура и изобразително изкуство 
след църковната реформа на Юстиниан от 535 година във връзка с 
узаконяването на църковната организация в Източен Илирик и Тра-
кия, но и нейното продължение и възобновяване в рамките на Бъл-
гарската архиепископия, очертани от решенията на VІІІ вселенски 
събор през 870 година и утвърдени със сигилиите на Василий ІІ от 
1018/1020 година. В този смисъл от особено значение ще се ока-
жат извършените паралелно с моята изследователска дейност ар-
хеологически разкопки и изследвания през последните три десе-
тилетия на ХХ век по цялата територия на полуострова, при които 
биват разкрити или най-малко регистрирани останките на над 700 
църковни постройки, за чието разрушаване историците все още не 
могат – или по-скоро не желаят! – да дадат никакво приемливо 
обяснение. Разрушават се не само отделни църковни постройки, но 
и големи дори по нашите съвременни представи комплекси от сгра-
ди и цели градове – най-важните политически и духовни центрове 
на църковната организация на архиепископията на Източен Или-
рик и наследилата я през ІХ-ХІ век Българска архиепископия, на-
зована и в сигилиите на византийския император 'ArciepiskopÍ 
Boulgar…aj. И се разрушават по такъв начин, че да не останат на 
повърхността никакви следи от тях, та дори строителните матери-
али, с които са изградени монументални каменни сгради и цели 
градове, се отнасят далече, за да се заличат напълно следите им – 
случаят с разрушаването на духовния и политически център на 
древната архиепископия, Първа Юстиниана, идентифициран вече 
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несъмнено с известните под названието „Царичин град“ останки от 
строежи в Сърбия, недалече от границата с България, не е единствен. 
Неговото разрушаване се предшества от разрушаването на другия 
важен център на същата архиепископия и седалище на митропо-
лит Лихнид/Охрид и изселването на неговото население в начало-
то на VІ век, а е последвано от разрушаването на другите две важ-
ни средища на Българската архиепископия, Главиница и Девол, 
намиращи се на територията на днешна Албания, както и на реди-
ца други църковни и манастирски комплекси – при това някои от 
тях извън границите на Българската архиепископия, в Епир и дори 
Тесалия. Съвременната историография приписва разрушаването 
на стотиците църкви в централната и югозападната част на Бал-
канския полуостров, заедно с гражданските постройки и крепост-
ните стени на града Първа Юстиниана,  на всевъзможни варварски 
нашествия, без да има каквито и да е основания за това. Но да се 
свързват със стихийни варварски нашествия тези разрушения, из-
вършени систематически в огромни размери с използването на съ-
вършена техника и логистика, отговарящи на най-високи изисква-
ния, противоречи на всякаква логика. Те не са засвидетелствани от 
никакви изворни сведения, каквито съвременните историци не би-
ха премълчали в своите хроники, но и археологическите изслед-
вания, например в Юстиниана прима, не откриват никакви следи 
от военни действия, каквито би трябвало да са довели до пълното 
разрушаване на всичките девет големи църкви и останалите ма-
сивни каменни граждански и административни сгради в този град, 
духовен и политически център на архиепископията. И нито една 
кост от убит при „вражеското нападение“ нападател или защитник 
по цялата територия на града и неговата околност, разкопана най-
грижливо в течение на близо едно столетие.  

Историците от VІ век описват с много подробности вражеските 
нападения над Източната римска империя през този век, като да-
ват и много сведения относно етническия състав на нападателите, 
представляващ пъстра смес от едва ли не всички народи, населя-
вали съседните на империята области. Но всички тези народи със-
тавят в действителност част от първоначалното население на це-
лия евразийски район в древността и са тясно свързани етнически 
също с първоначалното население на нашите земи. Прогонено от 
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римската експанзия на Балканите през първи век пр. Хр., то отчас-
ти напуска родните си земи и се изселва отвъд Дунава, за да се за-
върне постепенно през ІV и VІ-VІІ век отново в своята прародина. 
В описанията на античните историци се говори изключително за 
грабителски нападения, при които са били взимани често пленници 
и заложници от ромейското население – при това думата ромейско 
изрично се подчертава, както също се подчертава, че тези нападе-
ния са наказателни. За разрушаване на църкви не срещаме в тях 
нито една дума – освен при сирийския историк Йоан Малала, кой-
то единствен съобщава и за разрушаване на много църкви, но тези 
църкви са на еретиците и са били разрушени от войските на ви-
зантийския император Лъв І (457-474), наречен поради кървавата 
му разправа с враговете му „касапинът“. А действията на неговите 
наследници Зенон (474-491) и особено Анастасий (491-518) про-
тив духовните водачи на „еретическата“ църква в нашите земи, 
между които са митрополитите на Охрид, Ниш, Сердика, Паута-
лия (Кюстендил) и епирския Никопол, докарани насила в Цариград 
и хвърлени в тамошната тъмница, където двама от тях след изтезани-
ята умират, довеждат до най-голямото народно въстание в историята 
на империята и до възцаряването на произхождащия от местното 
население Юстин/Управда, а след него на племенника му Юсти-
ниан (527-565), който ще бъде принуден да узакони „еретическа-
та“ църква, за да усмири броженията на населението на нашите 
земи и приключи с раздвоението му между еретици и право-
славни. Именно узаконяването на тази „еретическа“ църква е пос-
ледвано и от най-голямото в историята църковно строителство в 
Югоизточна Европа, за което свидетелстват останките на вече посо-
чените по-горе над 700 църкви, построени през двете десетилетия 
след обявеното с императорски едикт през 535 година въстановяване 
на така наречената архиепископия на Източен Илирик, включваща 
по-голямата част от територията на Балканския полуостров. Всички 
тези църкви – и само те! – ще бъдат систематически и последователно 
разрушени до основи през последните десетилетия на VІ и в началото 
на VІІ век, което ще ускори отделянето на Българската държава от 
Източната римска империя на Балканския полуостров. А след пов-
торното „узаконяване“ на същата „еретическа“ църква, вече в грани-
ците на тази Българска държава и под названието Българска архи-
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епископия, извършено този път от Осмия вселенски събор през 870 
година (впоследствие обявен от цариградската патриаршия за неза-
конен), част от разрушените през VІ и VІІ век църкви се възста-
новяват и се построяват голям брой нови. За да бъдат и те само век и 
половина след това също до основи разрушени. 
 Тези „дребни и незначителни“ подробности от многовековната ис-
тория на българската църква няма да срещнем в нито един от трудо-
вете на православните църковни историци – както няма да срещнем 
сведения за нейното основаване и разцвет още през първите векове 
на християнството, когато също се строят повече църковни построй-
ки, отколкото по цялата останала европейска територия на Римската 
империя. За всичко това православните църковни историци красно-
речиво мълчат – затова пък толкова по-красноречиво говорят разкри-
тите от археолозите остатъци от църковните постройки – и от ІV, и 
от VІ, и от ІХ-Х век. И понеже не могат да дадат никакво приемливо 
обяснение за строежа и разрушаването на тези църковни постройки, 
те просто ги подминават, без да ги споменат. Или още по-често ги 
предатират в различни други епохи и приписват на други строители 
или стопани, макар и техните особености да ги различават коренно 
от всички останали църковни постройки както на православната, та-
ка и на римо-католическата църква. И ги отличават по техния вън-
шен вид, по техния градеж и украса, но преди всичко и поради спе-
цификата на техния план, отразяващ спецификата на богослужение-
то, извършвано в тях и отличаващо се от богослужението в така на-
речените православни храмове. 
 При всичкото отсъствие на писмени сведения и документи за стро-
ежа и украсата на църковните паметници по нашите земи, ние разпо-
лагаме с преписи на два от най-важните документи, отнасящи се до 
възникването на по-голямата част от ранносредновековните архитек-
турни паметници в нашата родина. Това са императорските укази на 
Юстиниан за възстановяване статута на архиепископията на Източен 
Илирик от 535 и на Василий ІІ за потвърждаване статута на същата 
църковна организация, но вече под названието Българска архи-
епископия от 1018 и 1020 година. Ако и двата документа да са дос-
тигнали до нас в по-късни преписи, съдържащи очевидно значителни 
поправки и съкращения, те ни дават за първия документ при един 
толеранс от около две до три десетилетия датата на строежа или 
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престройването на много голям брой църкви – досега от тях са регис-
трирани над 700. И това са двете десетилетия след издаване указа на 
Юстиниан от 14 април 535 година до V вселенски събор в 553 година 
– след този събор се ограничават правата на архиепископията и явно 
престава напълно църковното строителство в нейните граници, пре-
ди да започне повсеместтното разрушаване на нейните църковни па-
метници, приключило в първите години на VІІ век. След обявяването 
на VІІІ вселенски събор за незаконен и неговите постановления за 
недействителни, извършено едно десетилетие по-късно, гръцкоезич-
ните оригинали на протоколите му се унищожават – макар и римо-
католическата църква да запазва техните преводи, по политически и 
църковно-политически съображения засягащите българската църква 
части от тези протоколи и досега не се публикуват, като много по-
късно се съобщават само някои откъси от тях. Указите за потвържда-
ване правата на Българската архиепископия, издадени от Василий ІІ, 
са стигнали до нас също както указите на Юстиниан в непълни и яв-
но умишлено съкратени преписи от ХVІ век, но те дават поне обща 
представа за границите на архиепископията и изреждат голяма част 
от подчинените ѝ епископии. Тъкмо от тях ние днес добиваме сведе-
ния и за югозападната и западната политическа граница на Първо-
то българско царство, които включват не само цялата територия на 
днешна Албания на юг от Драч с епархиите на Бутротум/Бутринт, 
Химара, Дрино поле/Адрианопол, Антигония, но и част от считаната 
за гръцка територия на юг от Албания с епархиите Петра, Риги и Бер 
в Тесалия и на Янина/Йоанина в Южен Епир, както и част от терито-
рията на митрополията на епирския Никопол – а от събитията, про-
излезли в края на V и началото на VІ век, довели до издаването на 
указа на Юстиниан за автономията на архиепископията на Източен 
Илирик знаем, че митрополията на епирския Никопол също е държа-
ла страната на „еретиците“ и нейният предстоятел, митрополит Ал-
кисон Никополски, е бил подложен на същите репресии като митро-
политите, респ. епископите, на Сердика, Ниш, Пауталия/Кюстендил и 
Охрид и умира в цариградската тъмница. 
 За тези императорски укази, потвърждаващи правата на църквата в 
нашите земи, са написани досега стотици изследвания и само техният 
списък и кратки резюмета могат да изпълнят цяла книга, по-голяма 
от настоящата. Написани са в кабинетите на техните автори, без ни-
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кой от тях да си направи труда да види на място къде са се намирали 
посочените в указите църковни организации и има ли запазени ня-
какви следи от църковни сгради в тях. Дори най-плодовитият от тези 
изследователи, германският филолог и византолог Хайнрих Гелцер 
(1847-1906), комуто науката дължи основните си познания по цър-
ковната география на Византийската империя, успява да се добере 
само до Охрид и Света гора, без да може да получи някаква зрителна 
представа за църковните паметници в далечните и затънтени балкан-
ски провинции на Османската империя. А нито той, нито който и да 
е друг от тези изследователи е в състояние да отговори на въпроса, 
какви са били критериите при определяне границите на Българската 
архиепископия според сигилиите на Василий ІІ. И още по-малко 
на въпроса, какво разбира византийският император под названието 
„български“ и изобщо „България“ – защото не само църквата носи 
названието Българска архиепископия, а и управителят на бившите 
български земи носи титлата „дук на България“? Твърдението, че 
названието на църквата като българска, а също и на народа и не-
говата страна като български, било дадено от Василий ІІ по ми-
лост за утешение на покорения народ или поради непознаване на 
този народ, срещу който е воювал четири десетилетия, е неверно и 
не отговаря на действителното положение на нещата. Това твър-
дение ще срещнем дори в съчинения на български съвременни ис-
торици и в исторически справочници, включително в българската 
Википедия, въпреки че в него истината съзнателно се изопачава. 
Защото условията за мирния договор между България и Византия 
– и това е мирен договор, а не безусловна капитулация – са били 
приети от двете преговарящи страни след дълги преговори, макар и 
само две десетилетия след сключването на този договор той да е из-
цяло и безусловно анулиран от страна на държавната власт и църква-
та във Византия, противно на всички установени от хилядолетната 
традиция закони в международното право. А че названието на ар-
хиепископията като Българска не е съчинено от Василий ІІ, знаем 
от коментариите на патриарх Фотий за новелите/указите на Юс-
тиниан, написани повече от 130 години преди сигилиите на визан-
тийския император, и по специално от думите му: „...за привиле-

гиите на епископа на България, защото той е архиепоскоп на 

Първа Юстиниана, отечеството на император Юстиниан; Бъл-
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гария заради това се нарича Юстиниания, защото император 

Юстиниан е присъединил тази страна под властта на римляни-

те“. 
Основният въпрос, свързан с названието на църквата в нашите 

земи е: тъждествени ли са и покриват ли се понятията народ, 

църква и земя? Защото поне епископиите от южните и югоза-
падните територии, подчинени според указа на императора под 
юрисдикцията на тази архиепископия, са били само кратковре-
менно или изобщо не са били подчинени на българската полити-
ческа власт. Или пък тук понятието „български“ е във връзка с ет-
ническия състав на населението? А какво знаем с положителност 
за това население? Както и за етническия състав изобщо на насе-
лението в югозападните територии на полуострова, включително 
Епир, Тесалия, но и Пелопонес? И за езика – или езиците – на ко-
ито това население е говорило през ранното средновековие? 
 Същият въпрос ще възникне и през новата епоха, когато един век 
след ликвидирането на Българската архиепископия/патриаршия в 
1767 година, по-голямата част от българското население в Осман-
ската империя с референдум потвърждава своята религиозна съпри-
надлежност и отделя своята църква от гръцката в самостоятелна 
Българска екзархия, утвърдена със султански ферман от 28 фев-
руари 1870 година. И в този случай границите на българската 
църква излизат далече извън границите на бившата – и особено 
на бъдещата! – българска държава. Също както и границите, в 
които се създават културните, художествените и архитектурните 
паметници, повече или по-малко тясно свързани с многовековната 
църковна, строителна и културна традиция на населението, счи-
тащо се за българско.  
 Всички тези въпроси представляват табу за така наречената ис-
торическа наука и са предмет само на спорове между политиците и 
между историците-любители. Те не са тема за бившите и настоящи 
последователи на „научния марксизъм“, за които религията беше 
(и продължава да бъде!) „надстройка над базата“, а културната 
традиция, както и изобщо културата и изкуството, излиза извън 
сферата на тяхната компетентност. В трудовете на маститите бъл-
гарски историци паметниците на културата се включват само като 
илюстративен материал за разнообразяване на „дълбоконаучните“ 
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разсъждения върху обществено-политическите противоречия, кла-
совата борба и народните движения на експлоатираните срещу уг-
нетителите и експлоататорите. И тъкмо внимателният анализ на 
резултатите от археологическите изследвания върху архитектурни-
те паметници от ранното средновековие и от Първото българско 
царство, но също така още по-внимателният прочит на писмените 
исторически извори, придружени от многоостранното прилагане 
на всички помощни науки, включително палеолингвистиката, но и 
микробиологията, ще покажат колко чужди на истината са стоти-
ците кабинетни изследвания върху историята на нашия народ и 
неговата древна култура, чиито корени те търсят навсякъде друга-
де, освен в нашата родина, която народът ни обитава от незапом-
нени времена. Без прекъсване – но и без прекъсване на неговата 
духовна и културна традиция, надживяла хилядолетията в неговия 
фолклор и в произведенията на неговото изкуство. 
 Заблужденията на „академичната“ наука започват още с нейната 
характеристика за най-древната епоха, в която тя разграничава на-
селението на Югоизточна Европа, единно по своя произход, своя-
та същност и характерни особености, но и по своя език – единно 
до голямата природна катастрофа, довела през второто хилядоле-
тие пр. Хр. до края на културата, за която е прието обозначението 
критско-микенска, но обхваща по-голямата част от целия Понтий-
ски район. Тази катастрофа довежда до загиването на значителна 
част от населението в южните и източните райони на Балканския 
полуостров и егейските острови, като причинява разселването на 
също така значителна част от нейното население на север и севе-
розапад – и последвалото го заселване на изостанали в своето кул-
турно развитие племена от Северна Африка и островите на Из-
точното Средиземноморие, които променят основно облика на на-
селението на Югоизточна Европа.  

За единния характер – но и за общия език – на останалото насе-
ление на Югоизточна Европа, включително тясно свързаното ет-
нически и културно с него население на целия североизточен и 
югоизточен черноморски район, античните историци и географи 
са без изключение напълно единодушни. В техните трудове никъ-
де няма да срещнем деление на това население на различни езико-
ви или етнически групировки, каквито изнамират едва историците 
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и лингвистите на Новото време, разграничаващи го етнически и 
езиково на определени племенни групи и дори народи, при които 
географските понятия се превръщат в етноними като „траки“, „или-
ри“  и „македонци“. Та дори и „българи“, при които съвременните 
учени са най-затруднени да свържат „етнонима“ с топоними, каквито 
не намират в нашите земи и търсят по всички посоки на света. 
 Така, както античните историци и географи в продължение на 
повече от осем столетия, от Херодот и Ксенофон до Страбон и 
Прокоп, определят етническия тип и характерните особености на 
населението в Югоизточна Европа, независимо от имената, които 
му се дават през цялата антична и ранносредновековна епоха, то е 
едно и също и говори на общ език с диалекти, малко отличаващи 
се помежду си. В този смисъл названията „траки“, „илири“, „маке-
донци“ – но и „пеласги“, както повечето автори наричат населе-
нието на южните райони на Балканския полуостров – се отнасят 
само до разграничаване на това население според географските 
райони, населявани от него. И всички тези антични автори споме-
нават в своите трудове изрично, че названията на отделните мно-
гобройните племена и племенни групировки, които те назовават 
поотделно, не ги разграничават нито в етническо, нито в езиково 
отношение. И ако съвременните историци сега се опитват да изве-
дат от отделни названия, каквито са напр. „траки“, „даки“ и „или-
ри“, не само етнически, но и езикови характеристики, това те пра-
вят напълно произволно, без да бъдат подкрепени нито от писме-
ните исторически извори, нито от резултатите на археологическите 
изследвания, които показват само количествени, но не и качествени 
различия при строителството и художествените занаяти за целия 
район. А когато бедните археолози са заставени по политически 
причини сред това еднообразие да разграничат не само тракийски, 
дакийски и илирийски специфики, но също „славянски“, „прабъл-
гарски“ и дори далекоизточни особености, те стигат до границите 
на своята наука, отвъд които граници са свободното съчинителст-
во и фалшификацията на обективните данни. В този смисъл се на-
лага пълна преоценка на всички резултати от извършените през 
последното столетие археологически изследвания – и то независи-
мо от това дали те са манипулирани в полза на „славянската“ или 
„прабългарската“ теория. Дали и кога българската наука ще намери 
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сили да се освободи от всички предрасъдъци, сковавали нейното 
естествено развитие в продължение на цял век, е основният въп-
рос, с който тя ще трябва да се занимава през следващите десети-
летия. За неговото решаване тя разполага с предостатъчно факти-
чески материал, но също и с резултатите от изследванията на ар-
хеологията, палеолингвистиката, палеогенетиката и архивистиката, 
чиито данни не само опровергават напълно двете теории за произхо-
да на нашия народ, но определят вече с голяма точност неговия 
етногенез.  
 На това място всеки повече или по-малко запознат с историята 
читател ще зададе два въпроса: Как може да се опровергае славян-
ския произход на нашия народ при такива непоклатими доказател-
ства като славянския език, свидетелстващ за неговата съпринад-
лежност към останалите славянски народи и славянските топоними, 
също свидетелстващи за заселването на славяните през VІІ-VІІІ век 
по територията на целия Балкански полуостров, включително Алба-
ния и Пелопонез? И как ще се опровергае участието на прабългарите 
в създаването на материалната култура на Първото българско царст-
во при наличието на укрепителната система и на монументалните 
строежи в първата българска столица Плиска и нейната околност, 
включително Мадарския конник, но също и на многобройните 
прабългарски каменни надписи и релефи? 
 Отговорът на тези два въпроса се съдържа в други два въпроса, 
които са не по-малко решаващи от първите два: Славянски ли е 
българският език, респективно славянски ли са топонимите от Ал-
бания и Гърция, изследвани от бележити учени-слависти и несла-
висти в течение на повече от век и половина? И от чужди на нашия 
народ новозаселници ли са създадени монументалните строежи от 
Плиска и Мадарската крепост, включително релефът, известен 
под названието Мадарски конник, както и останалите повече или 
по-малко свързани с него каменни релефи? Отговорите на тези два 
въпроса съвсем не са тъй утвърдителни, както би очаквал не само 
образованият неспециалист, но и добре запознатият със съответ-
ната научна литература специалист. И то, макар че с въпросите на 
славянските езици – също както и на езиците от другите езикови 
групи като германската  и латинската – се занимават в течение на 
столетия безброй слависти, а за славянските топоними в Гърция и 
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Албания има отделни изследвания на някои от най-бележитите 
европейски и български филолози от Фалмерайер, Фасмер и Се-
лишчев до Йордан Заимов и Иван Добрев. А също и на гръцкия 
славист Федон Малингудис. И никой от тях не може да отговори 
на въпроса защо много голяма част от „славянските“ топоними 

не могат да бъдат изговорени от останалите славяни, в чиито 

езици такива думи и понятия изобщо липсват? Но и на въпроса 
кога тези топоними се появяват? А що се отнася до Гърция – но 
туй важи също и за Албания – защо по местата, където тези 

топоними са били най-широко разпространени, досега не са от-

крити при археологическите изследвания никакви следи от мате-

риалната култура на славяните? 
С този въпрос се занимава единствен последният от изредените 

по-горе изследователи, Малингудис, без да може – или по-скоро 
без да желае – да отговори на него. Но затова пък дава достатъчно 
доказателства, при които всеки разумен човек ще стигне до единст-
вения разумен отговор, а именно, че тези топоними са съществу-
вали много столетия – ако не и хилядолетия – по местата, където 
ги откриват картографите от ХV-ХVІ век нататък или ги регист-
рират османските чиновници, вписвайки ги в данъчните регистри 
на населението. А не малко от тези „славянски“ топоними ще от-
крием и в описанията на антични и ранносредновековни автори – 
дълго, много дълго, цяло хилядолетие преди „славянското нашест-
вие“ в VІІ-VІІІ век.  

Но също и палеолингвистиката ще даде през последните десети-
летия на ХХ век достатъчно доказателства за принадлежността на 
„славянските“ топоними към езика на първоначалното население 
на нашите земи. И същевременно ще разбие без остатък съчинена-
та в кабинетите на учените филолози теория за „праславянския“ 
език с неговата граматика, морфология и фонетика, от който се 
били отделили различните „славянски“ езици от българския и рус-
кия до чешкия и полския. През ІV-V век сл. Хр.! И никой от тези 
„учени-филолози“ не е в състояние да обясни, как за тъй краткото 
време, разделящо според тях вече обособените „славянски“ езици 
от „праславянския“, са могли да възникнат такива съществени раз-
личия в тяхната фонетика, синтаксис и морфология? А ако към из-
следванията на палеолингвистиката прибавим и резултатите от из-
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следванията също на палеогенетиката, картината на абсурдните 
твърдения, върху които историческата наука изгражда своите тео-
рии за етногенеза, ще получи напълно завършен вид. 

Обстоятелството, че българският език се поставя в една и съща 
група заедно с останалите езици, наричани с общото название сла-
вянски, води до погрешното следствие, установено като аксиома в 
науката, че всички тези езици произлизат от един общ „прасла-
вянски“ език. За особеностите на този хипотетичен език, включи-
телно неговата фонетика, синтаксис и морфология, са съчинени 
десетки обемисти монографии и стотици статии. Нито едно от те-
зи съчинения, чужди на здравия смисъл и логиката, но също и на 
практиката, не може да обясни обаче наличието на коренна разли-
ка между българския и останалите езици от тази група по всички 
показатели от граматиката и дори лексиката. Различията не могат 
да се обяснят с развитието на езиците и продължават да са налице 
въпреки дълготрайното общуване на останалите езици от групата 
с българския и неговото несъмнено влияние върху тях не на пос-
ледно място посредством нашата, българската, писменост и с бъл-
гарските преводи на християнската богослужебна литература, из-
ползвана по цялата обширна територия на Русия с нейното мно-
гомилионно население в течение на повече от едно хилядолетие. 
А отличителните белези на българския език остават в него неиз-
менни и ние ги откриваме не само в паметниците на нашата книж-
нина за цялото нейно съществувание, но ги откриваме и при раз-
четените напоследък надписи, някои от които се датират векове 
преди нашата ера. И то заедно със звуците, специфични само за 
нашия от всички езици, включени в групата на „славянските“. За 
тези звуци има съответни писмени знаци не само в глаголицата и 
кирилицата, но и в руническата писменост, използвана при редица 
надписи, някои от които издялани на камък далече от днешните 
граници на нашата родина, но очевидно в сферата на разпростра-
нението на езика на нашите прадеди и обхващаща едва ли не ця-
лата територия на Източна Евразия до Кавказ и Междуречието. 

 
Не по-убедителни от доказателствата за „славянския“ произход 

на нашия народ са доказателствата за „прабългарския“ елемент в 
неговия етногенез – в смисъла, който  му придава академичната 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

XX 

 

историография от ХІХ и дори ХVІІІ век насам. И за прабългар-
ския произход на неговата култура – в същия смисъл на думата 
„прабългарски“, като донесен някъде отвън, при което за мястото, 
от където е дошъл този „елемент“ от същността на нашия народ и 
неговата култура са изказани в течение на четвърт хилядолетие и 
продължават все още да се изказват най-различни и невероятни, 
но и с нищо недоказани предположения. И то въпреки всички уси-
лия, положени от българските и чуждите учени, заплащани не са-
мо от средствата на българския държавен бюджет – или ако упот-
ребим тук нашата стара българска дума: държавната хазна. Но и 
от чужди официални или неофициални организации с хуманни и 
не тъй хуманни цели. До ден днешен – за което свидетелства дей-
ността на редица научни и ненаучни институции, фондации, изда-
телства, вестници, радио- и телевизионни станции и компании, 
предоставящи повече или по-малко „безкористно“ плодовете от 
своите усилия на нашия народ. И ако за това четвърт хилядолетие 
тези плодове не са в състояние да уталожат жаждата му за знания 
– поне що се отнася до неговото минало и неговия произход – 
причината не е неговата вродена мнителност и недоверчивост. Зад 
тази недоверчивост се крие опитността, придобита в течение на 
хилядолетия, през които той е бил постоянно и непрекъснато лъ-
ган – и все от неговите „доброжелатели“, „освободители“, „благо-
детели“ и какви ли не още.  

Но нека се върнем на темата за произхода на „прабългарите“ и 
тяхната култура.  

В мемоарната литература от 1990-те години можахме да проче-
тем за сериозни манипулации, извършени при археологическите 
изследвания и техните заключения в полза на „славянската“ тео-
рия през 1050-те и 1960-те години. Авторите им, привърженици на 
противната, „прабългарската“, теория обаче не споменаха нищо за 
манипулациите, вършени с археологическите изследвания в полза 
на тяхната теория. А за такива манипулации можем да научим не 
малко подробности от статии и дори монографии на видни бъл-
гарски учени, публикувани през цялата първа половина на ХХ век 
до утвърждаването на тази теория, а някои и в края на същия и на-
чалото на ХХІ век. Независимо от тези неконформни сведения, за 
чиито автори съвременният читател по понятни причини не знае 
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нищо, дори най-повърхностният преглед на публикуваните резул-
тати от археологическите изследвания показва сериозни дефицити 
при идентифицирането на главните показатели за датировката на 
артефактите – на първо място това се отнася до инвентара при 
погребенията в „прабългарските“ некрополи. И тъкмо изследвани-
ята на Черняховската култура в Молдова и Украйна и на местната 
българска керамика от последните десетилетия показват най-
убедително, че техните създатели произхождат от един и същ кул-
турен кръг и следват една и съща художествена и занаятчийска 
традиция – традицията на старото население на нашите земи, зас-
видетелствана от безброй артефакти от всички културни епохи 
чак до неолита и от значителен брой керамични пещи също от 
едва ли не всички епохи, разкопани в сегашните граници на наша-
та държава, но и извън тези граници на юг, запад и север, защото 
културата на нашите предци не се е развивала само в границите, 
определени от политиците на ХІХ и ХХ век.  

Но при отчитането на резултатите от археологическите изслед-
вания са били манипулирани не само сведенията, свързани с кера-
миката и металообработката, а и всички данни, извлечени от мо-
нетните находки при изследванията на некрополите и от характера 
на самите погребения, като археолозите са изхождали от установе-
ната като аксиома презумпция, че християнски могат да бъдат са-
мо погребенията, извършени след „покръстването на българския 
народ през 865 година“. В този смисъл строежите в „старата пра-
българска столица Плиска“ се свързват с дейността на някакви не-
известни „прабългарски“ строители, колкото противоречива да е 
тази атрибуция спрямо сведенията, с които историята на архитек-
турата разполага и спрямо сходните и дори идентични строежи, 
запазени на много други места по цялата територия на Евразия. И 
дори в Албания. А тъкмо в Плиска и при Мадара се разкопават едни 
от най-големите светилища на древното (тракийско) население, към 
чиито художествени и строителни традиции те принадлежат. Вклю-
чително така наречения Мадарски конник – а при неговото проуч-
ване не се дискутират най-важните му особености и преди всичко 
прибавеният след разпукването на скалата надпис, защото тези осо-
бености доказват категорично, че неговото създаване няма нищо 
общо с това, за което е прието названието „прабългарска култура“. 
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А внимателното проучване на „прабългарските“ укрепителни ва-
лове пък показма, че и те нямат нищо общо със строителството на 
въпросните „прабългари“ и са част от римската укрепителна сис-
тема, изградена малко след присъединяването на нашите земи към 
Римската империя по един и същ начин по цялата нейна източна 
граница от делтата на Дунава чак до Средна Европа. 

 
За първоначалното население по територията на сегашна Алба-

ния и неговите етнически особености, включително езика на кой-
то е говорело, се представят в историографията почти същите не-
бивалици, както и за предците на нашия народ, а малката разлика 
с историята на нашите предци, съчинена от същите мастити учени 
и в същите работни кабинети, без те да имат и най-бегла предста-
ва за тях, свидетелствуват само за бедната фантазия на авторите. 
И разликата е само в това, че докато за първоначалното население 
на нашата родина, траките, се твърди, че то било измряло без ос-
татък заедно със своя език, от илирите се били съхранили в Алба-
ния, сред непристъпните планини, няколко екземпляра, които пре-
живели късната античност и средновековието, като накрая се раз-
множили достатъчно, за да създадат през ХІV век своя независима 
микродържава с размерите на Софийския окръг, просъществувала 
в съседство на Османската империя цели 25 години, за да бъде и 
тя присъединена към последната в 1468 година, в чиито граници 
остава като съставна част до 1912 година.  

Друга съществена разлика между населението на нашите две стра-
ни – според представите на учените – е че тези няколко илири, 
съхранили се през повече от едно хилядолетие, били запазили и 
няколко десетки думи от своя първоначален език с граматиката 
му, за да могат учените лингвисти от тях да „реконструират“ този 
език по същия начин, по който съвременните македонски и сръбс-
ки научници създават македонскиот jазик. Единственият проблем 
при тази „реконструкция“ е, че от цялата антична и средновековна 
епоха липсват каквито и да е писмени паметници от езика на или-
рите-албанци. Но и тук „случайността“ ще окаже голяма помощ 
на учените лингвисти от Запада. С надеждата, че няма да злоупот-
ребя с търпението на българските читатели, ще си позволя да дам 
някои подробности по този въпрос, които те трудно биха могли да 
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намерят в справочниците и в научната литература – но които ще 
могат да си обяснят по-добре, отколкото регламентираните специ-
алисти-албанисти. През 1770 година във Воскопойе/Москопойе 
(Високо поле) – малко градче на 20 км от Корча, днес отбелязано 
само на най-подробните карти, но през втората половина на ХVІІІ 
век едно от главните културни средища на Западна Македония и 
център на фанариотската пропаганда – е подготвено, издадено и 
отпечатано във Венеция изследването на учения гръцки патриот 
протопоп Теодор Кавалиетис върху албанския език, съдържащо 
триезичен регистър на 1000 думи, всяка от които в първата колона 
е дадена на латиница в латински превод, на втората колона – на 
влашки език (Bl£cika) и на третата колона – на албански език 
('Alban…ka). Влашките и албанските думи там са транскрибирани 
с гръцката азбука – а дори и най-слабо запознатият с гръцкия език 
читател би могъл да си представи колко точна е тази транскрип-
ция, при положението, че албанският език съдържа подобно на 
българския звуците ж, ч, ш и ъ (ѫ), които са непроизносими от 
гърците и не се съдържат в тяхната азбука. Но гръцкият патриот и 
радетел на гръцката православна църква си позволява още една 
волност, която ще бъде забелязана от малцина западни изследова-
тели. За голям брой думи, за които не може да намери съответни 
паралели в говоримия от шкипетарите-албанци език, в който те са 
били предавани съответно с български и турски думи, той помест-
ва в речника си съответно изопачени гръцки думи. И когато през 
следващото столетие и половина се извърши „пресяване“ на ду-
мите от „Регистъра“ на Кавалиетис, в „ситото“ ще останат като 
„същински илирийско-албански“ думи по-малко от една четвърт 
от събраните там, като за по-голямата част от „отсетите“ или на-
миращи се все още в употреба думи от „турски“ или „славянски“ 
произход ще се приеме същата аксиома, важаща и при нашия 
език, че „произхождащите от персийския език турски думи“ са 
били донесени от османските завоеватели – и то чак до непри-
стъпните албански планини. И следователно не могат (и не тряб-
ва!) да са остатъ;ци от първоначалния език на населението, неза-
висимо от това как той ще бъде назован – илирийски, пелазгийски 
или тракийски.  
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„Регистърът“ на Кавалиетис е преиздаден през 1774 година, са-
мо четири години след първото му издание, от известния герман-
ски историк Йохан Тунман в Лайпциг като приложение към него-
вото изследване върху историята и езика на албанците и власите. 
И ще бъде основно помагало на филолозите – до ден днешен, пре-
печатан в репринт през 1978 година и притежаван в оригинал или 
репринт от всяка специализирана библиотека, дори и моята. И ко-
гато през 1850 година бащата на сравнителното езикознание, не-
мецът Август Шлайхер, в своята книга, междувременно издадена 
на всички културни езици (включително японски, но не и българ-
ски!) твърди, че албанският език бил „замръсен до неузнаваемост 
гръцки“ (съответно на твърдението му, че „българският език бил 
замръсен славянски“), той е поне наполовина прав, ако и това за-
мръсяване да е произлязло в най-ново време и неговите причини-
тели да са филолозите, създатели на съвременния албански език. 
Също както създателите на съвременния „книжовен“ македонски 
език, който пък вече е замръсеният със сръбска лексика, вокали и 
суфикси български език. И никой от учените филолози не се за-
питва, с какъв език са си служили оцелелите през вековете албано-
илири – или както те сами се наричат шкипетари? Също както не се 
запитва, как по земите на тези шкипетари се съхранили за същото 
време много повече „славянски“ топоними, отколкото „албано-
илирийски думи? И тук стигаме до най-неудобните въпроси, още 
повече, че официалните справочници, включително германската 
Уикипедия, твърдят, че след Гърция (!?) Албания е втората евро-
пейска страна с най-малък процент етнически малцинства.  

През последвалото труда на Кавалиетис столетие и половина по 
цялата територия в югозападната част на Балканския полуостров 
населена с етнически албанци, включително Косово, Черна гора и 
Македония, диференцирани в няколко отделни групи, се събира 
лексическият материал от различните диалекти и интегрира в съв-
ременния книжовен албански език, узаконен отначало само в Ал-
бания, а през последните десетилетия също в Косово и Македония 
– там като втори език. Липсата на автентична албанска лексика 
естествено не създава непреодолими затруднения за албанските 
филолози и днес на разположение на писателите и учените има 
речници, предаващи съвременната лексика на утвърдения от съот-
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ветните научни инстанции език с превод на главните световни 
езици – включително българския. И тази лексика вече е достатъч-
но богата, за да може с нея да се предадат и всички издадени до 
1988 година в 46 тома съчинения на най-плодовития в цялата ис-
тория на страната албански автор, вожда и учителя на албанския 
народ Енвер Ходжа.  

 
В същото време българската казионна лингвистика представя 

една след друга все по-абсурдни теории за същността и развитие-
то на нашия език. И едва ли е възможно върху основите на архео-
логическите, палеолингвистичните и генетичните изследвания от 
последните десетилетия на миналия век да си представим още по- 
невероятни твърдения, като тези на „бележития и многозаслужил 
български езиковед“ (Уикипедия) акад. Иван Дуриданов, според 
когото траките били балти, дошли от север, а техният език – ези-
кът на тези балти. Или на акад. Владимир Георгиев, който на края 
на своите проучвания стига до заключението, че траките, илирите 
и даките имали различни езици – а според същите критерии насе-
лението на Източна и Западна България говори на различни езици, 
както шопите, трънчаните и дори коньовичарите. И тези дълбоко-
научни изследвания се издават от издателството на БАН по поточ-
ната система, за да пълнят рафтовете на библиотеките – заедно с 
наистина сериозните многотомни атлази на българските диалекти, 
показващи единството, но и многобразието на българския език, 
което той постига  в течение на много хилядолетия, като при това 
запазва своята собствена граматика – различна от граматиката на 
другите езици. 

Всичко това обаче е тема на друга книга, която започнах да пи-
ша още преди много години – без да зная дали някога ще мога да я 
завърша. 

*  *  * 
 

Пътуването в Албания беше за мене важно не само във връзка с 
моите изследвания върху историята и културата на нашата страна 
от най-дълбоката древност до съвремеността, но и във връзка с 
последната епоха, на чиято история съм непосредствен свидетел 
вече близо осем десетилетия. За мене беше от голяма важност да 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

XXVI 

 

видя с очите си някои от най-важните събития на тази епоха и сам 
да присъствам като безучастен наблюдател при тях – от блестя-
щите паради в съветската столица през трите предвоенни години, 
които можех да наблюдавам от централната трибуна пред Кремъл-
ската стена на няколко метра от мавзолея на Ленин, до събарянето 
на Берлинската стена, последвало прочутата реч на американския 
президент Роналд Рейгън, която слушах също на няколко метра от 
него. Но и последното заседание на държавните ръководители от 
Варшавския договор се състоя в съседната на моето жилище в 
Берлин сграда. А след приключването му те за последен път пре-
минаха заедно пред очите ми пеша разстоянието до кметството на 
Източен Берлин. Само няколко дни по-късно на балкона на това 
кметство представители на властта в ГДР щяха да наблюдават ка-
то мене най-многочислената манифестация в този град, след коя-
то, няколко дни по-късно щеше да бъде обявено отварянето на 
Берлинската стена. Това кметство щеше да стане още малко по-
късно кметство на обединения град и седалище на неговото уп-
равление. А на балкона му щяха да се изредят през следващото де-
сетилетие всички видни държавни ръководители в света от Клин-
тън и Куин Елизабет до Акихито – също пред моя прозорец. 

Дори в тези глобални рамки пътуването ми в Албания придоби 
особено значение. Също с очите си можах сам да наблюдавам там 
агонията на първата в света страна, в която атеизмът беше не само 
държавна доктрина, но и наложен на целия народ с конституцията 
на страната през 1968 година – а тази конституция беше узаконена 
от парламента, избран от същия народ. Но агонията щеше да про-
дължи и през следващото десетилетие, когато албанският народ, 
вече в условията на глобалния капитализъм преживя една от най-
големите финансови катастрофи на новото време, довела до въо-
ръжени размирици, при които новите властители трябваше да до-
карат войска с танкове за своя защита, а чуждите граждани в стра-
ната трябваше да бъдат евакуирани и спасени с военни хеликоп-
тери на НАТО. За разлика от разпада на политическата власт в та-
зи страна, на който имах рядката чест да бъда превилегирован не-
посредствен наблюдател, последвалите събития станаха вече пред 
очите на целия свят с посредничеството на всички медии от пре-
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сата до телевизията, които приковаха общественото мнение и към 
цялата съседна на Албания Югоизточна Европа, където бушуваше 
братоубийствена война, подхранвана от националистически идеа-
ли и подклаждана от религиозна омраза сред един и същ народ. 
Но подобно на събитията в Албания продукт на комунистическата 
обществена система и нейно наследство – изпълнявана по един и 
същ сценарий и охарактеризирана с едни и същи прилагателни, 
определящи нейната мнима „народна“ и „всенародна“ същност: от 
„Великата Октомврийска революция“ в Русия до „Културната ре-
волюция“ в Китай с всички техни деривати.  

Ако аз бях един от малцината чужденци, удостоени с възмож-
ността да видят отблизо албанското общество само две години 
преди разпадането на комунистическата система в страната, след-
ващото действие – процeсът на самото разпадане – се разви вече с 
помощта на всички медии за информация в края на миналото сто-
летие пред очите на цялата световна общественост. И тази светов-
на общественост не направи нищо, за да помогне на албанския на-
род по време на най-голямата криза в неговата история, избухнала 
като изневиделица десет години след моето посещение на страна-
та, когато този народ, измамен от манипулациите на банди моше-
ници се вдигна срещу избраното от него при „свободни и демок-
ратични“ избори правителство, което беше принудено да повика за 
своя защита танкове. Пред очите на световната общественост щяха 
дя се разиграят една след друга трагедиите в Босна, Ирак и Авга-
нистан. И къде ли не още по света, който като че ли никога не е 
бил тъй малък. Тези трагедии вече се представяха синхронно по 
всички телевизии в света, като пропусналите да видят събитията 
имаха възможност да ги наблюдават многократно, заснети на ви-
део и повтаряни безброй пъти – с обяснения и коментарии на 
всички езици в света. И със същата безучастност, с каквато се гле-
дат забавни кинофилми. 
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 ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
4 VI 1986 
При завръщането ми в Берлин след Втория конгрес по българис-
тика намирам сред събралата се през време на отсъствието ми по-
ща едно писмо, което предстои да изиграе важна роля в моя жи-
вот, като промени всичките ми планове за работа и почивка през 
следващите месеци, а по всяка вероятност и ще даде една нова на-
сока на научната ми работа през следващите години. Писмото е от 
дирекцията на италианската енциклопедия в Рим и е подписано от 
главната редакторка на подготвяната от този институт Енцикло-
педия на средновековното изкуство, проф. Романини. В него тя ми 
предлага да поема лично и сектора «Албания» – аз съм главен кон-
султант за Югоизточна Европа (без Византия, който сектор се ръ-
ководи от проф. Китцингер), като Албания до сега беше отделена 
вън от моя контрол и поверена на професор Хелмут Бушхаузен от 
Виена, известен като най-добрият специалист по средновековното 
изкуство върху територията на днешна Албания. Това писмо съ-
бужда у мене смесени чувства. Наистина, през последните години 
в научните среди се е създало мнението, че и аз съм значителен 
капацитет в тази област, подхранвано от редица мои забележки на 
международни подиуми и при дискусии. Аз обаче единствен зная, 
доколко моите сведения за албанските средновековни паметници 
са повърхностни и непълни, макар и да съм запознат с по-
голямата част от публикациите върху тях и даже имам свое особе-
но мнение за някои от повече или по-малко известните. Така че в 
случая за мене съвсем точно се отнася поговорката, че в царството 
на слепите едноокият е цар. 

Интересът ми към албанските средновековни архитектурни па-
метници се събуди преди десетина години, почти в самото начало 
на пътуванията ми по останките от българската средновековна 
култура, пръснати по разни места извън границите на нашата роди-
на. Заниманията ми с някои архитектурни паметници от времето 
на Първото българско царство, запазени в Гръцка и Югославска 
Македония – в Костур, Верия, Преспа, Охридско и Кавадарско – 
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ме насочиха и към някои средновековни паметници в днешна Ал-
бания. Когато поисках да разбера къде всъщност са се простирали 
границите на Българската държава в IX, Х и XI век, натъкнах се в 
научната литература на такива противоречия, че реших да проуча 
сам този въпрос. Оказа се, че проф. Васил Златарски, който един-
ствен преди това се е занимавал с него, не е имал особено добри 
познания по отношение на топографията и населението на тази 
привидно изолирана и отдалечена от културните средища на бъл-
гарската държава област1. Както той, така и историците от след-
ващите поколения, оставят непривлечени в изследванията си ре-
дица изворни данни от първостепенно значение, като подминават 
без интерес някои от най-важните страници на българската кул-
турна история. Подминава се изобщо обстоятелството, че през 
близо 150 години българска държавна власт в този югозападен 
граничен район на българската държава той не е окупирана чужда 
територия, а неделима част от нея, в която се заражда и създава 
култура, извършва се извънредно широка по обхват строителна 
дейност, чиито паметници са съхранени и до днешни дни – и то 
по-добре, отколкото в централните райони на страната.  

Когато започнах да разглеждам внимателно географските карти 
на този район, направи ми силно впечатление фактът, че в него са 
се запазили доскоро много голям брой български топоними, и то 
главно имена на селища, чиято концентрация е особено голяма 
около важните крепости, но и около главните църковни средища. 
Разбира се, доста преди мене с въпроса за славянските топоними 
вече се беше занимавал един руски учен, Афанасий Матвеевич 
Селишчев (1886-1942), но само от филологично-фолклористична 
гледна точка. В моите наблюдения аз отидох по-далече, като се 
опитах да свържа тази концентрация на топоними с българската 
държавна и църковна власт. Това ми наложи да се насоча към 
                                                           
1 Дори моят приятел проф. Петър Коледаров, който сам произхожда от този край 
(Поградец), не беше имал възможността да проучи внимателно въпроса. С реди-
ца статии за българските топоними в югозападната част на Балканския полуост-
ров проф. Йордан Заимов от своя страна се опитваше пък да проследи въпроса за 
заселването на славяните и по-специално техните групови различия, но опираше 
на проблематиката във връзка с времето на това заселване и разбира се на дото-
гава считания за предрешен въпрос за участието на т. нар. «прабългари» при съз-
даването на топонимията.   
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подробно проучване на топографията в този район, който включва 
– освен граничните райони на днешна Югославия и Гърция – ця-
лата обширна част от Албания на юг от възвишенията по десния 
бряг на реката Шкумбин, или по български Брег.  

Снабдяването ми с много добра топографска карта на този район 
се оказа не особено трудно. В географския отдел на Държавната 
библиотека в Западен Берлин открих по един екземпляр от срав-
нително новата топографски карта в мащаб 1:50 000, издания на 
Генералния щаб на Югославската армия и на Пентагона, и двете 
от средата на 1950-те години – и двете изготвени въз основа на 
пълното топографско заснимане на Албания от италианската во-
енна картографска служба от средата на 1930-те години и допъл-
нено от съответната германска служба през Втората световна вой-
на. Получих разрешение да си направя ксерокопия и от двете – 
общо над 200 големи двойни листа (А3) – и можах да пренеса изс-
ледванията в своя работен кабинет. Същевременно започнах да 
събирам научните публикации върху архитектурните паметници в 
този район, пръснати по различни периодични научни издания и 
сборници, издавани главно в Албания, Гърция и Австрия, без да 
подмина и някои интересни пътеписи от първата половина на ХІХ 
век, писани главно от английски и френски пътешественици и да-
ващи сведения за някои надписи или паметници, които отдавна 
вече не съществуват.  

Между новите публикации особено място заема монографията 
за Богородичната черква при Аполония от професор Хелмут Буш-
хаузен и съпругата му Хайде, резултат от изследванията им в Ал-
бания в началото на 1970-те години. С авторите се познавам от 
над 10 години и съм се срещал с тях много пъти на различни на-
учни симпозиуми и конференции. По повод на книгата, от която 
проф. Бушхаузен ми подари екземпляр малко след излизането ѝ, 
се развиха между нас през следващите години много спорове. В 
изследваната от Бушхаузен черква аз от самото начало открих ня-
кои особености, които противоречаха на тяхната характеристика и 
на датировката им, като ми дадоха основание да я свържа с пост-
роената през последната трета на IX или началото на Х век епис-
копска черква в Главиница. Проф. Бушхаузен не отстъпи от свои-
те позиции, макар и респектът му към мен и моята дотогавашна 
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научна работа изглежда не малко го разколебаха. Той поиска – и с 
пълно основание – аз да изляза с моите доводи в научния печат, 
като на спора ни се предаде вече сериозен характер. При всичките 
ни по-късни срещи той продължи да ме подканя за това – за пос-
леден път дори само един месец, преди да получа писмото от Рим. 
По време на една своя лекция в Берлинските държавни музеи, 
посветена на албанското му пътуване, той дори заяви пред ауди-
торията, че се радва да открие сред присъствуващите „един от 
най-забележителните капацитети по албанското средновековно 
изкуство“ (!?), имайки мене предвид. Междувременно обаче моята 
работа по другите български архитектурни и художествени памет-
ници, на първо място светогорските, отклониха в голяма степен 
вниманието ми, макар и да продължих да държа очите си отворе-
ни по отношение на Албания и да следя внимателно новата научна 
литература. Значителна част от най-важните албански публикции, 
както и голямото изследване на епирските архитектурни паметни-
ци от VII до Х век, основен труд на солунския професор по исто-
рия на изкуството Панайотис Вокотопулос, бяха по мое настоява-
не преведени на български език за служебно ползуване в отдела 
Културно наследство при Комитета за култура и изкуство, като аз 
получих по един екземпляр от преводите. Непосредственото про-
учване на тези паметници остана за мен обаче недостижима мечта 
и аз постепенно се примирих с липсата на условия, за да се отдам 
сериозно на изследването им.  

Писмото на проф. Романини отново разгорещи моята фантазия.  
Реших, че най-после може да ми се отдаде случай да премина към 
една друга, качествено различна форма на работа върху българ-
ските архитектурни паметници по територията на Албания. Спо-
делих по телефона с някои приятели в България за новия развой 
на събитията. Те всички, без изключение, ме окуражиха да използ-
вам възможността, която ми се откриваше и каквато до сега не е 
предоставяна на нито един български изследовател. Но и аз сам 
бях вече достатъчно силно убеден, че не трябва по никакъв начин 
да изпускам този случай. Веднага отговорих на проф. Романини, 
че приемам нейното предложение по принцип, но че изпълнение-
то на задачите  във връзка с тази моя нова функция поставям в за-
висимост от възможността да се запозная непосредствено с албан-
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ските художествени и архитектурни паметници, както и да получа 
непосредствен контакт с албанските изследователи. Заявих, че ще 
поема лично организирането на пътуването ми в Албания, като 
направя необходимите постъпки, за да мога да посетя тази страна 
през есента – опитът от досегашните ми пътувания в южните ра-
йони на Балканския полуостров ме беше вече научил, че клима-
тичните условия по време на летния сезон и дори чак до втората 
половина на септември правят научната работа там почти невъз-
можна.  

Времето, което ми оставаше до предполагаемото пътуване – три 
и половина до четири месеца – трябваше да посветя на сериозни 
занимания по проучването и усвояването на цялата научна литера-
тура във връзка със средновековното, но също така и на късноан-
тичното изкуство в Албания и в съседните на нея земи, предимно 
на юг, но и на изток (Охридско, Преспанско и Костурско) и дори 
на север чак до Хърватско и Истрия. Това предполагаше издирва-
нето и доставянето на огромен брой научни трудове, внимателно-
то проучване на целия изворов материал, на първо място църков-
ните извори от времето на проникването на Християнството и на 
първите вселенски събори и църковни синоди, та до късно-
средновековните документи на Охридската архиепископия и на 
Цариградската патриаршия. Наистина, през изминалите десет го-
дини бях успял да събера доста материали по тези въпроси, но те 
засягаха само отделни паметници и теми, без да могат да претен-
дират за пълнота и изчерпателност. При това, съобразно с моите 
методи за работа, съвсем не ми беше достатъчно да прегледам 
всички тези материали, като си взема бележки от тях, или пък да 
попълня една картотека, както правят повечето мои колеги. За ра-
ботата ми по определена научна тема аз съм свикнал да имам на 
разположение всички материали и то в техния пълен текст, а не 
във вид на резюмета или бележки по тях, за да мога да ги ползвам 
по всяко време и при всякакви обстоятелства. Тук, в Берлин – Из-
точен и Западен – не съществува специализирана библиотека, на 
която бих могъл да се осланям, и където по всяко време бих могъл 
да направя нужните справки. Пък и отдавна съм отвикнал да рабо-
тя продължително в една библиотека. За тази цел към моята спе-
циализирана и твърде богата лична библиотека разполагам и с го-
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лям архив, състоящ се от микрофилми и ксерокопия, който я до-
пълва. И така, налагаше ми се не само да разширя моя архив, но и 
да подобря системата за ползуването му, допълвайки го с огромно 
количество нови материали. Отначало смятах, че ще са нужни за 
това не повече от 3-4 хиляди нови ксерокопия, но по време на ра-
ботата се оказа, че това количество е съвършено недостатъчно и 
че необходимите ми материали го надхвърлят почти десетократно. 
Условия за издирването и доставянето на въпросните материали 
наистина съществуваха, но това беше свързано с много работа и 
ми се налагаше да разпределя с най-голяма точност всичките си 
резерви от време през следващите месеци, освобождавайки се от 
всякакви други задължения. Трябваше да задраскам от плана си 
всякаква почивка, всички пътувания, включително до България, за 
където имах едномесечна покана с командировка от БАН, и дори 
до Италия, за където ме канеха от дирекцията на Енциклопедията 
за обсъждане на въпроса за Албания.  

Отговорих на проф. Романини, че отиването ми в Рим ще има 
смисъл едва след пътуването до Албания и след по-нататъшното 
ми проучване на материалите по албанските паметници. Налагаше 
се също така да разпределя по възможност най-рационално всич-
ките си и без това твърде ограничени финансови ресурси, за да ми 
стигнат до времето на предполагаемото ми пътуване, като за тази 
цел ми се наложи да намаля разходите си до крайния минимум.  

При изпълнението на моя научен план, към което пристъпих не-
забавно, не се предвиждаха никакви пречки, никакво заболяване. 
Също и пътуването ми за Албания влизаше в него като нещо на-
пълно естествено и разбиращо се от само себе си.  

 
След като реших да вложа в това пътуване едва ли не всичкия 

си работен и творчески потенциал, място за връщане и за отстъп-
ление вече нямаше. Месеците, които последваха, бяха наистина до 
такава степен запълнени с работа, че практически ми оставаше 
само необходимото малко време за сън. Два до три дни от седми-
цата прекарвах в библиотеките, главно Държавната библиотека и 
Библиотеката на Германския археологически институт в Западен 
Берлин, където издирвах, събирах и копирах на ксерокс материа-
лите, чието по-подробно проучване и разпределяне извършвах по-
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дир това – вечер и през останалите дни от седмицата в моето жи-
лище в Берлин. До началото на септември натрупаният по такъв 
начин материал придоби огромни размери. Числото на новите ксе-
рокопия надхвърли 20 000, подредени в 200 подвързани големи 
тома – почти колкото бях събрал за десет години преди това.  

 
Новите материали ми позволиха да разширя значително досе-

гашната си информация, като разкриха и някои съвсем нови за 
мен аспекти – главно по отношение на античната традиция, както 
и за взаимната връзка и зависимост в архитектурата и изобрази-
телното изкуство във всички страни на Югоизточна Европа. Пара-
лелно с теоретическите ми занимания се налагаше да предприема 
и някои практически действия. Междувременно бях вече получил 
от Рим възлагателно писмо за поемането от мен на работата по 
Албанския сектор и писмо, потвърждаващо функциите, които из-
пълнявах при подготовката на Енциклопедията.  

Непосредствено след завършването на ваканционния сезон в 
Берлин, в началото на септември, отидох в Албанското посолство 
и поисках да се срещна с консула. Поради отсъствието на послед-
ния бях приет от търговския представител, Астрит Халили, който 
най-любезно ме посрещна и изслуша. Препоръча ми да уговоря по 
телефона среща с консула, г-н Коли Синяри. Тази среща се състоя 
още на следващия ден. Последният, млад и симпатичен дипломат, 
ме изслуша много внимателно – търговският представител беше 
вече говорил с него за причината на моята визита. Отговори ми, че 
частни пътувания в Албания не са възможни, а засега се организи-
рат в страната само групови туристически пътувания и то изклю-
чително за дружествата на приятелите на Албания, каквито сега 
има само в западните страни; едно такова учебно пътуване, какво-
то аз искам да предприема, спада в компетентността на Албанска-
та академия на науките, поради което той ме съветва, да направя 
подробно писмено изложение до председателя на Академията, 
проф. Алекс Буда, като изказа увереност, че Академията ще ме 
подкрепи и дори ще улесни по отношение на финансирането на 
пътуването в страната.  

Няколко дни по-късно занесох такова писмо, към което прило-
жих ксерокопия от писмата на Италианската енциклопедия и един 
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обширен проспект за предвиденото издание на Енциклопедията за 
средновековно изкуство.  

След като в отношенията ми с консула се стигна до известна не-
посредственост и непринуденост, поканих го да ме посети у дома, 
където бихме могли да поговорим по-спокойно върху въпросите 
на албанската култура и за заниманията ми с нея. Консулът прие с 
радост поканата ми и уговорихме деня за това посещение. Малко 
преди уговорената среща той ми позвъни по телефона че тръгва и 
запита, дали ше ми бъде удобно, ако дойде със своя колега, тър-
говския представител Халили. Аз разбира се отговорих утвърди-
телно – видя ми се обаче твърде забавно, че на албанския дипло-
мат дори сега вече не е позволено сам да посещава частното жи-
лище на чужд гражданин. Срещата беше приятна и неконвенцио-
нална, а засегнатите теми – безобидни и безопасни.  

Времето обаче минаваше без да се получи отговор от Албанска-
та академия на науките. На запитванията ми по телефона Синяри 
ми съобщаваше неизменно, че отговор все още няма. Забавянето 
на този отговор застрашаваше да направи пътуването безмислено, 
тъй като неговото осъществяване през зимния сезон вече не ме 
ползваше с нищо. Освен това пътуването се затрудняваше от ог-
раничените възможности за достигане до Албания – аз не можех 
да ползвам самолета на Швейцарската авиокомпания, който лети 
два пъти в седмицата, а самолетът на „Интерфлуг“ лети само два 
пъти в месеца и следващите дати бяха 23 IX, 6 Х и 21 Х, след кое-
то пътуването ми се виждаше вече без смисъл.  

Оказа се обаче една пречка, която можеше да забави пътуването 
дори ако се получи преди това покана от Албания, независимо от 
разширената валидност на паспорта ми за Европа. По това време 
аз практически не можех да пътувам за други страни освен Бълга-
рия, тъй като в него имаше само една празна страница за чужди 
визи. Още в началото на май бях подал молба за подменянето му, 
за което обикновено се изискват 2-3 месеца. С консулската поща 
през септември новият ми паспорт обаче не се получи и аз започ-
нах да се безпокоя, че това може да осуети пътуването.  

В началото на октомври най-после дойде новият ми паспорт  и 
аз реших да подновя постъпките си пред албанското посолство. 
След предварително уговорен с консула Синяри час, аз отново го 
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посетих. Разказах му, че от страна на дирекцията на Енциклопеди-
ята ми е заявено, че ако пътуването ми в Албания не може да се 
състои през този месец, ще трябва да се откажа от него, а статията 
за Албания, чийто текст трябва да бъде предаден най-късно в на-
чалото на декември, ще отпадне със съответна отметка, че албан-
ските средновековни паметници ще бъдат включени в текста за 
Епир. Допълних, че това решение противоречи на моето отноше-
ние към Албания и изобщо към изкуството на балканските народи 
и че за себе си не виждам друг път, освен да се оттегля от задъл-
жението като консултант за Албанския сектор. Помолих Синяри 
да предаде това на своите началства в Тирана, изтъквайки, че в ре-
зултат на оттеглянето ми, загубата ще бъде за Албания. Синяри 
ми каза, че забавянето на пътуването може да бъде само поради 
предстоящия конгрес на АКП, който е заангажирал вниманието на 
цялата албанска общественост, включително на Академията, зат-
рудняващ я да ме посрещне по време на конгреса и преди него. 
Той обаче каза, че веднага ще пише на своите началници и на 
Академията и ме помоли да имам още малко търпение и да изча-
кам отговора, за който е убеден, че ще бъде положителен. Синяри 
се опита също да разсее безпокойството ми от евентуално влоша-
ване на времето при едно забавяне на пътуването до ноември, като 
заяви че есента е най-благоприятна за пътуване в Албания. А що се 
отнася до пътуването със самолет, Синяри каза, че освен „Интер-
флуг“, също и Унгарската въздушна компания „Малев“ поддържа 
всеки четвъртък редовна връзка от Будапеща до Тирана.  

Успокоен и обнадежден в голяма степен от разговора със Синя-
ри аз решавам да чакам, като междувременно се приготвя за път 
така, че да мога веднага да замина щом се получи поканата. За то-
ва ми се налага обаче да уредя още някои формалности, които би-
ха могли да забавят пътуването. Макар и български гражданин и 
притежател на паспорт с валидност за Европа, при всяко пътуване 
извън границите на ГДР съм задължен да взема от местната поли-
ция изходна и входна виза, за издаването на която е необходим 
срок от 10 работни дни, т.е. 2 календарни седмици. За пътуванията 
ми до България и другите социалистически страни е достатъчна 
виза за многократно влизане и излизане от страната със срок от 
една година, каквато имах на стария паспорт и чиято валидност не 
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беше изтекла. Реших да използвам това обстоятелство и да отида 
направо в Дирекцията на полицията, където получавам визите, за 
които съм подал предварително молба в моя районен полицейски 
участък. В стаята за получаване на визи намерих старши лейте-
нант Брозе, която е на този пост едва ли не още от идването ми в 
Берлин преди повече от 20 години и която ме познава, както и аз 
нея. След като ѝ направих съответния комплимент за неизменяе-
мостта на нещата тя ме запита любезно, какво ме води при нея. 
Отговорих, че имам нов паспорт и я моля, да ми нанесе на него 
още валидната виза. Тя поглежда, паспорта и като вижда, че е ва-
лиден за Европа, добавя „и разбира се за всички социалистически 
страни“. Аз отговарям утвърдително с присъщата ми скромност, 
като запитвам наивно, дали и Албания е социалистическа страна. 
Тя ме поглежда из под очилата:  „Да не искате да пътувате за Ал-
бания?“ Отговарям, че моето желание да отида в Албания не би 
имало никакво значение, макар и да имам такова от много години, 
тъй като по моя информация то не е достатъчно за издаването на 
виза от страна на албанските власти. В случая обаче тези албански 
власти са, които изявяват желание да им гостувам и че аз, като 
добре възпитан човек, не бих могъл да им откажа. Допълвам, че 
очаквам от Албанската академия на науките всеки момент писме-
на покана, за каквато албанският консул вече ме е уведомил, но че 
при получаването ѝ ще трябва незабавно да замина, тъй като само-
летите на „Интерфлуг“ летят само два пъти в месеца. „Кога лети 
следващият самолет?“ – запитва тя. Отговарям, че той лети след-
ващия вторник, на 21 Х, но че аз трябва да имам визата още преди 
това, най-късно на 20 Х, за да мога да уредя и други формалности, 
като купуването на билет за самолета. Старши лейтенат Брозе из-
важда от чекмеджето формуляри и ми ги дава: „Попълнете ги и ги 
занесете веднага във Вашия полицейски участък, там ще ви при-
готвят визата до петък“.  

Тръгвам за моя районен полицейски участък и по пътя вече съ-
жалявам, че не поисках формуляр и за виза за Италия, за където 
трябва да пътувам непосредствено след Албания. Затова в участъ-
ка поисквам най-напред формуляри и ги попълвам. Младият лей-
тенант, когото тук виждам за първи  път, любезно ме запитва за 
къде искам да пътувам. Отговарям: „За Албания“. Той ме поглеж-
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да стъписан: „Не можете ли да измислите някоя по-лесна цел, на-
пример Италия?“ „За Италия искам също да пътувам, казвам аз 
усмихнат и подавам и втория комплект формуляри. Лейтенантът е 
вече до крайна степен същисан. Извинява се пред мен и ме моли 
да изчакам в чакалнята, а сам отива в друга стая. След четвърт час 
се връща и ми заявява вече с окуражаваща усмивка: „Вижте, ние 
ще опростим цялата процедура, като Ви издадем една обща виза 
за Италия и Албания за многократно пътуване със срок от 1 годи-
на. Ще дойдете при мен да я получите в петък. Има обаче още ед-
но неудобство. Вашият личен граждански паспорт (документът за 
самоличност, издаден от властите на ГДР) е невалиден, понеже 
печатът от снимката се е изтрил и ще трябва да Ви се издаде нов. 
Ето Ви формуляри за попълване, които ще донесете заедно с 2 
снимки в петък, тогава ще получите и новия“. Разделяме се, като 
му благодаря за вниманието и отзивчивостта.  

След като установявам, че целият ми запас от паспортни сним-
ки е почти изчерпан от многобройните визи, които съм получил 
през последната година, решавам, в петък сутринта (!) да направя 
нови увеличения от негатива, като преди това монтирам увеличи-
телния апарат, а също така приготвя проявител и фиксаж. Въпрос-
ният негатив обаче не се оказва на своето място и аз започвам да 
търся, като обръщам целия свой фотоархив, но напразно. В същия 
момент, докато се проклинам за моето безредие, телефонът позвъ-
нява. Вдигам слушалката и чувам непознат мъжки глас, който пи-
та дали аз съм на телефона. След утвърдителния ми отговор гла-
сът от другата страна на жицата се представя, като казва че се 
обажда от полицейския участък – това е същият лейтенант, който 
трябваше да ми приготви визата и новия немски паспорт. Извиня-
ва се че ме безпокои (!), като ми съобщава, че визата не мога да 
получа от него, а от Дирекцията на полицията при старши лейте-
нант Брозе. Пожелава ми добър път. „А личният ми паспорт?“ – 
питам аз. „Не се безпокойте, ще го направим като се върнете“. Аз 
съм до такава, степен изненадан от телефонния разговор, че в 
първия момент дори не си задавам наивния въпрос, по какъв на-
чин услужливият лейтенант се е добрал до моя телефонен номер, 
след като същият не е нанесен в телефонния указател, а и аз не 
съм го написал в нито един формуляр. Във всеки случай оставам 
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трогнат от този „сървис“, какъвто съвсем не съм свикнал да полу-
чавам от подобни служби. Питам се, дали и това не е резултат от 
грижите на моите ангели-хранители, като си припомням, че в ми-
налото патрон на полицията беше Архангел Михаил. Отивам 
веднага при ст. лейтенант Брозе. Тя също най-любезно ми удря 
печата с визата и ми казва: „Не е съвсем в ред Италия и Албания 
да са на една виза под № 06 (както е прието за капиталистическите 
страни), но ако Ви попитат на летището, ще кажете, че сте смята-
ли да летите от Албания направо за Италия“.  

Искам да се реванширам пред нея за наистина необикновената ѝ 
услужливост. Приготвил съм един от моите атонски календари с 
хубави цветни снимки от манастирите, издаден от източногерман-
ското издателство Унион, но като особено дефицитен артикул не-
достъпен за широките обществени кръгове в ГДР. „Нали няма да 
ми откажете да приемете един съвсем малък спомен от мен?“ – 
питам аз, подавам календара и добавям: „Това има само идеална 
стойност, тъй като календарът е от миналата година и следовател-
но не може да бъде счетен за подкуп; още повече, че вече получих 
визата“. Брозе се смее и взима календара – „Снимките Ви са чу-
десни, ще мога с тях да си украся кабинета.“ „Не Ви съветвам за 
това“ – казвам аз – „Снимките не са особено подходящи за Вашия 
кабинет – те са от капиталистическата чужбина и обектите са при 
това църковни. Може да имате неприятности, затуй вземете кален-
дара по добре като личен спомен“. Тя се усмихва още веднаж и 
само ми пожелава добър път, а аз напускам Дирекцията на поли-
цията, като ми липсва „само“ албанската виза.  

На 20 октомври сутринта телефонът ми обаче още веднаж извъ-
нява. Този път е албанският консул Синяри, който ме запитва, да-
ли ще ми бъде удобно да го посетя към обяд и дали мога да донеса 
две снимки. В посолството той ме посреща сияещ и ми съобщава, 
че от Академията на науките са му съобщили, че ще могат да ме 
приемат като тяхен гост и ще ме чакат на летището – но не със 
самолета който лети на 21 октомври, а чак на 13 ноември. След 
тъй дълго чакане това отлагане с още 3 седмици вече не може да 
ме разстрои. Ако досега толкова много и разнородни сили под-
крепят и улесняват моето пътуване, няма да бъде логично тъкмо 
свети Петър да се противопостави на него, като ми изпрати лошо 
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време! От друга страна тези три седмици идват съвсем на място, 
за да мога да се приготвя добре и още веднаж да прегледам мате-
риалите за работата ми в Албания. Уговаряме се със Синяри да 
дойда при него в началото на ноември за да нанесе визата на пас-
порта ми. Междувременно си осигурявам билети за самолет и 
италианската входна виза, тъй като смятам да се върна обратно на 
1 декември вечерта, а на З сутринта вече да замина за Рим.  

На 4 ноември съм за последен път преди заминаването в албан-
ското посолство, където получавам визата. На въпроса ми за так-
сата Синяри отговаря гордо, че е написана върху таксовата, марка 
– и наистина, там откривам написано със съвсем дребни букви 
„гратис“. Прощаваме се със Синяри с уговорката, като се върна от 
Албания да направим тържество у дома.  
 
12 XI 1986, сряда 
Последни приготовления преди отпътуването за Албания. Сутрин-
та отивам до Западен Берлин – искам преди заминаването да се 
срещна още веднаж с президента на Германския археологически 
институт, проф. Едмунд Бухнер, който още от самото начало на 
заниманията ми с Албания, преди повече от 7 години, проявява 
жив интерес към тях, както и изобщо към Албания. През юни т.г. 
бях поканен заедно с проф. Велизар Велков от него на обед и то-
гава му съобщих за откриващата се възможност да се запозная не-
посредствено със страната  и нейните паметници. Тогава той ми 
каза, че миналогодишният му опит да отиде на официално посе-
щение там не е напълно осуетен, а само отложен и той се надява 
през есента да направи това посещение, което всъщност би било 
първото официално посещение на чужда научна делегация в стра-
ната след нейната изолация преди повече от 25 години. В начало-
то на септември това посещение действително се осъществява – 
по това време той е заедно с проф. Хьопфнер от берлинската цен-
трала на Германския археологически институт в Гърция, когато 
му съобщават, че входните визи за страната и за двамата, както и 
за директора на атинския филиал на института, проф. Кирилеос, 
могат да бъдат получени на албанската граница. И наистина, до 
граничния пункт при Ктисмате, на шосето Янина-Аргирокастро 
тримата биват посрещнати с най-големи почести, едва ли не като 
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правителствена делегация: представители на Центъра за археоло-
гически изследвания на Република Албания и на Албанската ака-
демия на науките ги взимат с два луксозни правителствени авто-
мобила (един „Пежо“ с климатична инсталация за проф. Бухнер и 
един „Волво де лукс“ за другите двама) и отвеждат в Тирана. В про-
дължение на една седмица тримата гости биват развеждани по 
най-важните археологически обекти при температура над 40° на 
сянка, което при климатичната инсталация в колата на Бухнер не 
се оказва никак затруднително. Германските гости водят редица 
официални разговори, между другото с председателя на Албан-
ската академия на науките, проф. Алекс Буда. Когато непосредст-
вено след завръщането си от това пътуване през септември Бухнер 
ми споделя впечатленията си от страната и от срещите си, много 
забавно имитира чисто австрийския акцент на нестора на албан-
ската наука, вече 75-годишен, който е роден още по време на 
двойната империя, а образованието си от основното училище до 
университета завършва в Австрийската република.  

След разговора ни Бухнер ми изпраща в затворен плик по пор-
тиера на института в библиотеката, където аз се занимавам, 8 ал-
бански лека (около З DM), които са му останали от Албания, с ду-
мите, че може да ми потрябват по време на пътуването, по това 
време все още несигурно. Освен тази, повече морална и симво-
лична подкрепа, Бухнер оказа и много голяма действителна по-
мощ при заниманията ми с проблемите на албанската история и 
археология, които отнеха цялото ми време и внимание през лятото 
– с неговото разрешение можах да използувам най-широко ксе-
рокса в библиотеката на Института, като за четири месеца напра-
вих там над 20000 ксерокопия. В работната ми стая в Берлин тези 
материали, заедно със събираните по-рано, заемат половин стена, 
подвързани в 200 големи тома.  

Секретарката на Бухнер ми казва, че той излязъл за малко в 
парка на Института и че тя ще ме извика веднага, когато се върне. 
Докато го чакам отивам в библиотеката и преглеждам новите пос-
тъпления в нея, наредени на изложбената витрина. Между тях е 
току-що излезлият в Атина двутомен Сборник в чест на Андреа 
Стратос. Прелиствам съдържанието и откривам заедно със задъл-
жителните в такива издания статии от Ирмшер и Дуйчев, една 
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статия на проф. Константин Бонис: „Нов принос по въпроса за 
произхода на славянските апостоли Кирил и Методи“. Преглеж-
дам я набързо и съм изумен от тази нова и до невероятност нагла 
манипулация, в която авторът „доказва“ че Константин/Кирил и 
Методи са синове на Лъв Друнгарий, Епарх на Солун по времето 
на императрица Теодора (843-856) и брат на Теоктист, тогаващния 
могъщ министър-председател, който от своя страна – също както 
и Лъв – е брат на Теоктиста, майката на императрица Теодора. По-
нататък авторът „доказва“, че майката на двамата братя Кирил и 
Методи, Мария или Марина, е дъщеря на първата съпруга на им-
ператор Константин VI, т.е., че славянските апостоли са внуци на 
Константин VI (780-797). „Най-забележителен“ резултат при тези 
тъй дълбоко ерудирани изследвания на споменатия автор обаче 
представлява новото му тълкуване и датиране на известните на 
всеки студент по история на изкуството мозайки от черквата „Св. 
Димитър“ в Солун, възникнали непосредствено след обсадата на 
града в 637 година, в които Бонис открива портрети на Лъв Друн-
гарий и двата му невръстни сина, близо 200 години преди послед-
ните да се родят!.  

Едва успявам да прегледам статията, когато ме повикват в каби-
нета на Бухнер. Президентът още веднаж изразява радостта си от 
моя успех, като ми предава устни благопожелания към председа-
теля на Албанската академия на науките проф. Алекс Буда и дру-
гите колеги от Центъра за археологически проучвания в Тирана. 
Благодаря му още веднаж за голямата помощ при ксерокопиране-
то на материалите и на шега за осемте лека, като казвам, че разби-
рам добре символическия смисъл на този жест. Бухнер също отго-
варя на шега, че това е един много стар обичай още от античност-
та. На молбата ми за осигуряване на квартира за пет дни в гостна-
та на Германския археологически институт в Рим по време на пре-
стоя ми там след пътуването в Албания Бухнер отговаря с нареж-
дането до секретарката си да телефонира веднага в Рим по този 
въпрос.  

След излизането от кабинета на президента се отбивам за малко 
при директорката на библиотеката, г-жа д-р Круг, за да се сбогу-
вам и с нея. Моето пътуване и тук събужда значителен респект: 
„Ние знаем да ценим такава висока чест – по-лесно се пътува дори 
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в Китай“, казва ми тя на прощаване. Втората ми среща е малко по-
късно с директора на Музея за раннохристиянско и византийско 
изкуство в Западен Берлин проф. Виктор Елберн, с когото под-
държам вече 15 години най-тесни приятелски отношения, въпреки 
голямата разлика във възрастта ни – на него дължа и назначението 
ми в Енциклопедията за средновековно изкуство. С него трябва да 
уговоря някои подробности във връзка с пътуването ми за Рим. 
Този път пътувам сам, без него, и трябва да бъда сигурен, че в ре-
дакцията на Енциклопедията ще ме чакат и ще са ми осигурили 
хотел за първите дни. Виктор ще пътува за Рим преди мен и ще 
уреди всички тези подробности. Като знае финансовото ми поло-
жение, той ми предлага да ми услужи с малко пари, макар и да 
знае, че преди края на годината едва ли ще мога да му ги върна, 
тъй като италианците сигурно и този път ще забавят изплащането 
на билета ми за самолет с няколко месеца. Решавам се да взема 
само 200 марки, от които половината са ми нужни за фотоматери-
али, а другата половина ще задържа като последна резерва при 
пътуването за Албания и Рим.  

Финансовото ми положение е в действителност отчайващо, ма-
кар и дългове почти да нямам. Новата ми книга (второто издание 
на моята „Културна история на България“) трябваше да излезе 
още в средата на годината, когато по договор ми се полагаше и 
последната част от хонорара, достатъчен, за да мога да изкарам 
що-годе сносно една година. Отпечатването обаче се забави нео-
чаквано много по вина на печатницата и неотдавна моят издател, 
собственик на последното останало още частно издателство в 
ГДР, ми съобщи, че дори и да бъде отпечатана през декември, 
книгата ще бъде пусната на пазара в началото на следващата го-
дина; след дълги пазарлъци той обеща да ми преведе 4 000 марки 
(по официалния курс 1000 лв.). За да мога да си купя билетите 
взех 1800 марки на заем от една колежка с обещание да ги върна 
през декември. Текущата ми сметка беше отново дошла до нула, 
когато от финансовата служба на кметството в Берлин ми върнаха 
надвзети данъци, около 560 марки. По-голямата част от тази сума 
обаче трябва да оставя в спестовната каса, за покритие на редов-
ните разходи, които в началото на всеки месец редовно и автома-
тична се изтеглят, така че можех да ползвам от тях само стотина 
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марки (т.е. 25 лева!) за някои дреболии и хранителни продукти за 
по пътя.  

След срещата с проф. Елберн трябва да направя още някои 
дребни и не съвсем дребни покупки, предимно в Западен Берлин. 
Най-напред отивам да осигуря фотоматериалите – цветни филми 
за пътуването в Албания. След дълги колебания реших да взема 
само двата големи фотоапарата „Асахи Пентакс“ 6x7 и да се откажа 
от малкоформатна камера. По такъв начин се лишавам от възмож-
ността да направя и цветни диапозитиви за прожектиране, но на-
малявам с близо 3 кгр. багажа си и освен това отпада един доста 
висок разход за цветни малкоформатни филми, какъвто и без това 
не съм в състояние да направя – цветните филми „Орвохром“ са не-
годни за целта, а за 6 японски филма „Фуджихром“ би трябвало да 
имам още 100 DM. И тъй, решавам да купя само 10 ролфилма за 
общо най-много 100 цветни диапозитиви, каквито могат да се из-
ползват само за печат, но в краен случай, чрез копиране биха мог-
ли да се използуват и за изготвяне на диапозитиви за прожектира-
не. При това тъй ограничено количество на материалите няма 
място за проби и всяка снимка трябва да бъде добра. Продавачът в 
магазина, с когото се познаваме от няколко години, ме съветва да 
се запася с достатъчно батерии за автоматиката на фотоапаратите, 
за да нямам неприятности по пътя. Обяснявам му, че за двата фо-
тоапарата, които са от един и същ тип, взимам само една резервна 
батерия и че в краен случай бих могъл при повреда на единия от 
тях да премина на един, като постоянно сменям филмите, а че за 
светкавицата, освен два комплекта батерии за общо над 300 свет-
вания, взимам и два комплекта зареждащи се акумулатори – по-
късно, по време на пътуването, ще разбера че е бил напълно прав, 
да ми препоръча повече резервни батерии.  

След като е решен въпросът с фотоапаратурата и фотоматериа-
лите (чернобели филми имам в къщи достатъчно – напоследък про-
фесионални 6х9 „Орво“-филми в ГДР се пускат на пазара един-
два пъти в годината и съм се запасил поне за две години), остава 
само да подредя багажа. Взимам стандартното си оборудване – 
един нормален, два широкоъгълни и един телеобектив, които мога 
да сменям на двата апарата, както и пръстени за близки снимки, 
светкавица с дълъг кабел и апарат за зареждане на акумулатори. 
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От статив трябва да се откажа – подходящият за такова пътуване е 
в България, а да взимам малък статив считам за излишно и безпо-
лезно. При това положение само апаратурата без фотоматериалите 
тежи точно 10 кгр. В багажа си трябва да взема две големи папки 
ксерокопирани материали за Албания; взимам и листа за записки, 
макар и да зная от опит, че бележки по време на пътуването няма 
да си водя, а архитектурни заснимания, или по-точно корекцията 
на издадените архитектурни планове, смятам да направя непос-
редствено върху тези ксерокопирани планове. За съжаление моята 
хубава 20-метрова китайска ролетка е в България и трябва тук да 
купя нова, не тъй прецизна и само 10-метрова. Решавам да намаля 
още обичайното количество на чернобели фотоматериали почти 
наполовина, т.е. за около 600 снимки; освен това имам ролфилми 6х9 
„Фуджихром“ за 100 снимки и „Орвохром“ за 40 (мога да го използ-
вам само за снимане на стенописи и мозайки). Един приятел (това 
е моят личен „брояч“ от ЩАЗИ) ми предлага да взема още 10 фил-
ма „Орво“ и ако не ги използувам да му ги върна, което и правя. 
Взимам и концентрирана храна за няколко дни – масло, сирене, 
конфитюр, бисквити, захар, чай, супи, бързовар, цял плик със за-
куски за 2-3 дни. Взимам още и някои тоалетни принадлежности, 
резервни очила, но никакви други книги и никакво радио. 

Много се колебая за облеклото – албанският консул ме предуп-
реди, че сигурно ще вали много дъжд и трябва да взема съответни 
дрехи, обувки и чадър. Отказвам се да взема костюм, като главно-
то ми облекло е спортно, макар и да взимам ризи с вратовръзки, 
както и едно черно „дунапреново“ сако. Главното ми облекло оба-
че представлява дебел пуловер, една горна дреха (един вид лук-
созна ватенка 3/4, но много лека, меко подплатена и непромокае-
ма), един дебел зимен и два летни панталона, къси топли и подп-
латени с кожа ботуши, както и едни сандали. И този път чувството 
ми за мярка за тегло не ме излъгва: куфарът ще се окаже на тег-
лилката в летището точно 20 кгр.; алуминиевият фотокуфар тежи 
също както винаги точно 10 кгр., колкото и малката чанта, но това 
вече е „ръчен“ багаж.  

Преди заминаването за Албания искам непременно да говоря по 
телефона с проф. Ирмшер. Той е потенциалният главен партньор 
от ГДР на моите бъдещи домакини в Албания и искам да го държа 
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в течение на моите научни връзки с тях. Преди около два месеца 
го бях срещнал в Университетската библиотека в Берлин. След 
няколко разменени думи във връзка с участието му на Византо-
ложкия конгрес в Ню Йорк, от където той малко преди това се 
беше върнал, казах му, че се надявам да замина за Албания като 
гост на Албанската академия на науките. „Има много да чакате, 
мили приятелю! Аз сам от година и половина чакам такава пока-
на, която Алекс Буда ми обеща по време на моето участие на Или-
рийския конгрес. Пък и ако успеете един ден да се доберете до 
Албания, най-много можете да очаквате да Ви дадат един велоси-
пед за да посетите най-близките разкопки. С валута, разбира се, 
всичко може да направите. Аз идвам сега от Хамбург, където мо-
же навсякъде да се видят реклами на албанските курорти, но за 
нас, с нашите пари, такова пътуване не е желателно.“ По телефона 
се обажда секретарката му, която веднага ме свързва с професора. 
„Was gibt's schönes, mein lieber?“ (Какво хубаво има, драги мой?) – 
пита Ирмшер. „Еs gibt was sehr schönes, lieber Неrr Irmscher“ (Има 
нещо много хубаво, драги г-н Ирмшер) – утре заминавам за Алба-
ния, като гост на Академията им“ – отговарям без да му напомням 
за неговата тъй зловеща прогноза, като го запитвам, дали има не-
що да предаде на своя близък приятел, проф. Буда. Ирмшер се ос-
ведомява най-подробно, как съм успял да получа тази покана и 
изказва дълбокото си възхищение за моята „изключителна лов-
кост“. За да не бъдат поздравите му към Буда празни думи, моли 
ме да спомена на последния непременно, че в следващите дни ще 
предаде на Албанското посолство в Берлин голяма пратка научна 
литература, която ще бъде изпратена на Албанската академия. Той 
сам ще бъде на 28 ноември в България, а след това в Рим. „В Рим 
може пак да се срещнем, както през май 1985 година“ – отговарям 
му аз и от своя страна го моля, да носи „много здраве“ на българ-
ските ми колеги, с което разговорът ни приключва.  

Натоварен с покупки, срещам при входа на жилището ми моя 
съкооператор д-р Кънчев. Той е зъболекар, работеше дълги годи-
ни в правителствената болница в Берлин, но вече е пенсионер, 
активен борец против фашизма и живее няколко етажа под мене. 
Пита ме, за къде ще пътувам, като съм се толкова натоварил. От-
говарям му. „Ха, Албания! Много интересно! Аз взех там участие 
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в освободителните сражения през първата фаза на Отечествената 
война“. Разправя ми подробности: битките се водили в северо-
източната част на Албания. Освен с отстъпващите, но все още из-
вънредно силни германски войскови части, нашите били принуде-
ни да се борят и с албански засади, които без да излизат в открито 
сражение поради своята малочисленост, нападали само скрито, ка-
то жертва им ставали главно българските обози, доставящи прови-
зии и храна на фронтовата линия. След като нашите няколко пъти 
намират превозвачите мъртви и провизиите ограбени, от главната 
квартира се получава заповед, всички албански села да бъдат изго-
рени без остатък, а населението им – прогонено. Заповедта била 
приведена в действие чак до освобождаването на цялата тери-
тория.  

Този разказ на очевидец и  участник в събитията, събужда у мен 
голям интерес. Бях чувал не еднократно разкази за посрещането 
на германските войски в Албания през 1943 година, считани от 
населението за освободители от умразните италианци и приети 
най-сърдечно, като по хълмовете и планините били начертани с 
бели камъни огромни пречупени кръстове. Сега научавам и за ак-
тивно участие на албанци на страната на германците. А в същото 
време албанската пропагандна машина тръби наляво и надясно за 
борбата на десетки хиляди партизани срещу фашистките окупато-
ри, които сами освобождават страната от врага и дори освобожда-
ват цялата западна част на днешна Югославия. Тези различни вер-
сии много трудно могат да бъдат съгласувани – и въпреки това, 
версиите на очевидците-участници звучат някак по-убедително от 
официалната албанска версия. Любопитен съм да науча какви но-
ви доказателства ще ми бъдат представени по време на пътуването 
в Албания. 



 
 
 

ПЪТУВАНЕТО 
 
13 XI 1986, четвъртък 

Самолетът ми за Будапеща излита в 8 часа и аз трябва да се 
придвижа съответно рано до летището Шьонефелд. Въпреки, че 
машината от Будапеща за Тирана излита чак в 18.30 вечерта, изб-
рах първия самолет до Будапеща, а не обедния – когато преди две 
седмици направих резервацията исках да бъда напълно сигурен и 
в случай на закъснение през богатия на мъгли сезон да не пропус-
на връзката. От друга страна много отдавна не бях ходил в Буда-
пеща и имах желание да обиколя малко града по време на дългия 
престой. На летището отправят големия ми куфар направо за Ти-
рана, така че няма да имам грижа за него. Това е много удобно, но 
малко ме безпокои, да не остана в Тирана без багаж. Обикновено 
пътувам директно, без прехвърляне, и до сега само два пъти съм 
се прехвърлял на междинно летище, като вторият път, на път от 
Цюрих за Берлин през Прага, багажът ми не успя навреме да бъде 
прехвърлен и трябваше  на следващия ден допълнително да ходя 
на летището, за да го търся. Но служителката на гишето ме успо-
коява, че куфарът ми ще бъде прехвърлен навреме в самолета за 
Тирана.  

В самолета „Ил 18“ сядам на първата седалка отдясно до прозо-
реца. Мястото до мене на триместната седалка е празно и чак в 
последната минута преди излитането го заема една жена на около 
40 години, немкиня, явно колежка на другия немец, който заема 
мястото до коридора. От разговора им долавям, че и двамата рабо-
тят във външнотърговско предприятие – мъжът пътува до Буда-
пеща, а жената ще продължи до Тирана. Намесвам се в разговора, 
като узнавам, че тя пътува вече втори път за Албания. През лятото 
тя е била веднаж там, а сега пътува за втори път с още двама коле-
ги, които са седнали отзад в самолета. Тя пътува с тази машина по 
необходимост, тъй като за втората машина на обяд не е успяла да 
резервира място. Питам я за впечатленията ѝ от Албания. Тя на-
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мира там много неща необикновени – преди всичко уличното дви-
жение и липсата на леки коли, изостаналостта в стопанско отно-
шение, бедността на населението. От страната има много малко 
впечатления – освен в Тирана е имала възможност да се придвижи 
само до Драч, Круя и Берат; според нея и това е твърде много за 
един чужденец. Търговските сделки вървят трудно поради недос-
татъчната деловитост на техните партньори – носи пълен куфар с 
договори и не знае, как ще може за тези десетина дни, които са ѝ 
предоставени, да успее с подписването им. Досадно ѝ е също, че 
ще трябва да прекара близо 9 часа в чакане на летището в Будапе-
ща. За хотелите в Тирана казва, че са прилични, а за магазините, че 
в тях няма нищо, което би представлявало интерес за един немец.  

Към 9,30 се приземяваме в Будапеща. Времето е хубаво и срав-
нително топло за сезона – около 15°, слънчево, но с лека омара, 
която понижава значително видимостта, така че още от самото на-
чало се отказвам да отида до крепостта над града. Минавам без 
всякакви формалности през митническата контрола, макар че нося 
със себе си сравнително голям ръчен багаж – алуминиевия куфар 
с фотоапаратите и голяма черна чанта от изкуствена кожа с фото-
материали, разни тоалетни принадлежности и хранителни продук-
ти, която също тежи над 10 кгр. На информацията се осведомявам 
за автобуса до града; имам 150 форинта, така че няма нужда да 
обменям валута и се качвам направо на автобуса, който след по-
ловин час ме стоварва в центъра. От Берлин си нося план на града, 
така че лесно се оправям. Искам само да се подвижа по главните 
търговски улици, почвайки от „Ваци-уца“, да се разходя по кея на 
Дунава и останалото време да прекарам в някое кафене. Скоро 
трябва обаче да се откажа от този вариант. Явно е, че съм загубил 
вече навика си да нося багаж и теглото на чантата и алуминиевия 
куфар много скоро ми досаждат. Освен това отново се обажда 
болката в лакета на лявата ръка, която бях получил след пътуване-
то в България през миналия септември и от няколко месеца вече 
смятах че съм се излекувал окончателно. На желанието ми да се 
потренирам няколко часа преди предстоящото натоварване се 
противопоставя мисълта, че може още преди пътуването в Алба-
ния до такава степен да си претоваря сухожилията и мускулите, че 
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там да не мога вече нищо да нося. И така, след кратка разходка по 
„Ваци-уца“ от единия край до другия и обратно решавам да прек-
ратя ходенето. Но дори тази малка разходка е достатъчна, за да 
получа известна представа за ситуацията в Унгария.  

Магазините са наистина много красиви и витрините им са пъл-
ни с луксозни стоки. Разбирам напълно гражданите на ГДР, които 
считат града за Париж и мечтаят да ходят там на пазар. От друга 
страна обаче цените са тъй високи, че ми е трудно да си предста-
вя, че освен едно нищожно малцинство от избрани превилегиро-
вани високоплатени лица, някой друг може да се ползва от това 
изобилие, чиито цени не са привлекателни дори и за западни спе-
куланти, добиващи унгарска валута на безценица. В същото време 
виждам на тази най-луксозна улица хора, облечени значително по-
скромно отколкото в ГДР, виждам множество амбулантни прода-
вачи, които също не разкриват някакво особено благоденствие. 
Преминавам през чакалнята на автогарата, където картината става 
още по-мрачна; закуските и кафето, които се продават на лавката, 
може и да са приготвени малко по-добре отколкото в ГДР, но це-
ните им са многократно по-високи. Междувременно вече ръчният 
ми багаж до такава степен ми дотяга, че решавам да променя прог-
рамата. На информационния павилион пред автогарата се осведо-
мявам, как мога да се придвижа до Националната галерия, купу-
вам четири билета за автобус и се информирам също кога пътува 
автобусът за летището. Така отивам след само час и половина раз-
ходка по града до Националната галерия. Там мога да предам на 
гардероб багажа си и в продължение на няколко часа да обикалям 
по залите. Галерията е почти без посетители. По липса на персо-
нал няколко от страничните зали са затворени през време на обед-
ната почивка, но след търпеливо изчакване успявам и тях да оби-
коля – заслужава си заради великолепните експонати на произве-
дения от фламандската и френската школа. Най-много време пре-
карвам обаче в залите на ренесанса и барока, особено пред Джор-
джоне и Ел Греко. Междувременно изпивам чаша Кока-кола и 
изяждам парче торта в кафенето.  

Към 3 часа приключвам с посещението си в музея и се отправям 
по обратния път за летището. На летището обаче узнавам, че моят 
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самолет излита от друго летище – добре че имам достатъчно вре-
ме. На информацията се осведомявам на немски език откъде тръг-
ва автобусът за другото летище и че същото се намира на около 6 
км растояние от първото. Намирам автобуса, на който виждам 
надпис, че крайната спирка е именно това летище „Л 2“. Качвам 
се на него и започвам да пътувам. След повече от 20 минути този 
автобус пристига до своето предназначение, последната спирка, 
но на нея не мога да открия никакво летище, а станция на метрото, 
чието име успявам да прочета и дори да открия на моя план, в 
който е дадена само централната част на града. Нищо друго не ми 
остава, освен да се кача отново на същия автобус и да се оставя да 
ме закара до другия край на неговия маршрут, където действител-
но се оказва въпросното летище – сравнително по-малка сграда, 
но много по-модерна и луксозна, предназначена само за самолети-
те на националната унгарска авиокомпания „Малев“.  

Въпреки продължителната разходка, все още е сравнително ра-
но – няма още 16,30. Успявам в пощата на летището да купя ня-
колко пощенски картички и марки, преди да бъде затворена. Опи-
тът ми от един телефонен автомат да се обадя в Берлин остава без 
резултат, така че похарчвам последните си форинти за чаша кафе 
и парче торта, преди да мина през паспортната и митническата 
проверка. В чакалнята виждам тримата граждани на ГДР, които 
чакат там от сутринта. Виждам също малка група от мъже, жени и 
деца, в които съвсем не е трудно да се открият албански граждани 
– по всяка вероятност дипломати. Дрехите и особено фигурите на 
жените им се отличават от тези на всички други пътници, включи-
телно на неколцината турци, чакащи пред изхода за самолета за 
Истанбул. Двама от тези турци дори имат вид на напълно заможни 
западноевропейски бизнесмени – млади и елегантни – чийто турс-
ки език единствено издава тяхната националност. От безмитния 
магазин излизат с огромни чанти, пълни с напитки и цигари – яв-
но, че времето на турските цигари и на прочутия Крокодил Кро-
кодилович Крокодилски, описан нагледно от Корней Чуковски, е 
безвъзвратно изминало. В албанските дипломати също не могат да 
се забележат дори следи от изминалата слава. Мъже и жени без 
разлика носят дебели балтони, каквито у нас също се носеха в 
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първите години след войната. Куфарите са от същата епоха, но 
хората са явно в много добро настроение – радостни, общителни, 
занимават се най-грижливо с децата, като ги развеждат по всички 
посоки. Забелязва се също и че семействата са многочленни – ос-
вен многобройните деца, виждам жени от две и дори три различни 
поколения, като тъщата, респективно свекървата, е задължителна. 
Също прави впечатление, че една значителна част от присъства-
щите са изпращачи, макар че сцената се развива вече след паспор-
тния и митническия контрол. Постепенно броят на тези диплома-
ти расте и вече не се безпокоя, че ще пътувам в празен самолет. 
Най-после се дава и сигналът за отправяне към самолета. Както 
навсякъде е прието, минавам и аз и предавам бордовата си карта. 
За моя голяма изненада обаче се налага и след това още една нова 
контрола на паспортите и билетите. Унгарските служебни лица 
явно не са съвсем наясно, кой лети и кой кого изпраща. Вежли-
востта им постепенно отстъпва пред нескривана раздразнителност 
– преминава повече от половин час, докато и този въпрос се изяс-
ни, пътниците се отправят по мостове към самолетите, след малко 
аз също заемам едно място в самолета – мястото до мен остава 
празно. В унгарските самолети е въведен безникотинов режим и 
всички пътници получават въпросници за отношението им към 
това нововъведение, но след туй никой не събира тези въпросници 
и не се интересува повече от тях. Закуската – вероятно в чест на 
нашите албански спътници – е повече от скромна: една пластма-
сова синя табла с два сандвича, чаша кафе. На съседната скамейка 
седят две албански лелки с неопределена възраст между 30 и 60 
години, които най-грижливо опаковат в своя багаж закуската за-
едно с опаковката от твърда „трайна“ пластмаса и имат щастлив 
вид от новата си придобивка към семейния домакински инвентар.  

Навън е вече съвсем тъмно. От прозореца не може да се види 
нищо и не се разбира дали летим над земя или над море. За да пре-
мине по-бърже времето прелиствам някакви унгарски рекламни 
издания и журнали, включително месечната програма на театрите, 
кината и концертите в Будапеща. От командната кабина не се да-
ват никакви информации за полета, като пътниците са оставени на 
собствената им фантазия.  
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Постепенно забелязвам, че самолетът започва да намалява висо-
чината, но долу все още нищо не се вижда. Малко по малко започ-
ват да се различават отделни светлинки – нещо съвсем необичай-
но за този, който е свикнал да лети със самолет в цивилизования 
свят. Липсват всякакви следи от това, че приближаваме голям 
град. Броят на светлинките се увеличава, без да съм в състояние 
да мога да ги идентифицирам. Едва по-късно, вече пътувайки в 
страната, ще разбера, че това са малки електрически лампи – елек-
трическите крушки в Албания са нормирани: с малки фасонки, 
т.нар. „миньонки“ с мощност 25 вата. Закачени са обикновено 
пред къщите или пред стопанските сгради и светят през цялата 
нощ, като един вид материализиран израз на електрификацията, 
придружаваща победата на социалистическия строй в страната.  

Самолетът каца на някакво поле, за което се догаждам, че е ле-
тището на албанската столица – засега единствената връзка с ос-
таналия свят, тъй като албанската железница още не е свързана с 
югославската, а по шосетата граничните пунктове не са достъпни 
за нормален пътнически транспорт. Към самолета бива придвиже-
на стълба, по която се качва един червеноармеец и влиза в самоле-
та. Въоръжен е с шмайзер, облечен с униформа от много груб ша-
як, с пагони без всякакви отличителни знаци. Видът му е особено 
свиреп и очаквам всеки момент да заповяда на нас, пътниците, да 
напуснем машината с вдигнати ръце, за да бъдем откарани на раз-
стрел. Вместо това – или само като начало? – събира нашите пас-
порти и ние, лишени от последния символ на международна зак-
рила, се отправяме с не особено висок дух по стълбата към земята. 
Пред стълбата се спирам, като се мъча да открия някакъв посре-
щач, докато бъда не особено любезно подканен да не спирам, а да 
се отправя към близката къщичка, подобна на сградата на старото 
летище в Търговище през 1950-те години. Пътят е очертан от пло-
чите на настилката. След преминаването на 40-50 метра спирам 
пред къщичката, в дясната страна на чието приземие виждам вход 
към някаква неголяма стая с маси, столове и от тук нататък вече 
неизбежната украса от лозунги по стените и портрети, в които 
почти без изключение различавам познатото от преди лице на Ен-
вер Ходжа, почти неизменено от годините. Някакъв служител съ-
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що в униформа ми тика в ръцете пакет с множество формуляри-
въпросници и един малък статистически картон. Опитвам се да се 
ориентирам всред въпросниците и откривам множество въпроси 
на албански и английски език, на които трябва да се отговори. В 
ъгъла виждам моите немски съпътници, заели се вече прилежно да 
попълват въпросниците. Отправям се към тях с надежда, че ще 
мога да получа от тях някаква помощ. Тъкмо в този миг обаче чу-
вам името си, придружено с титлата професор. Отправям се към 
лицата, от които идва гласът, изпитвайки дълбока радост от из-
бавлението. Моите посрещачи са застанали до служителя с фор-
мулярите, аз се представям, като питам дали имам честта да се 
срещна с г-н Нури Чауши, завеждащия външния отдел в Академи-
ята на науките, за когото албанският консул в Берлин предпола-
гаше, че ще ме посрещни в Тирана. Не, единият от двамата, дре-
бен на ръст, добре облечен, симпатичен, с гъста черна коса без ни-
то един бял косъм, явно не по-възрастен от 40 години, се пред-
ставя на не особено блестящ немски език като археолог, от името 
му запомням само Дамян. Казва, че много се радва да ме посрещ-
не и че ще бъде мой придружител. Другият е още по-млад, дава 
ми визитната си картичка на която пише името Фламур Горица и 
фирмата Академия на науките, Тирана. Разбирам, че той е от про-
токола, говори само на лош английски език, но вече е усвоил на-
пълно маниерите на дипломат от кариерата, с леко небрежна, 
отегчена осанка. Двамата ме поканват в ресторанта и ми казват, че 
няма нужда да попълвам огромните въпросници, което ме изпълва 
с възторг. За няколко секунди е попълнен статистическият картон 
и предаден на служителя от паспортния контрол, с което за мене 
завършват формалностите. Това обаче съвсем не означава, че мо-
жем да напуснем летището. Ще мине още близо един час в чакане, 
докато получа паспорта си и дори куфара, дошъл невредим в Ти-
ранското летище. Този час прекарваме в разговор, през време на 
който Дамян се осведомява подробно за желанията ми и паметни-
ците, които искам да посетя. Много скоро разбирам, че това не е 
само обикновена любезност и куртоазия, а че пред себе си имам 
един много добър, опитен и интелигентен организатор, с отлични 
познания по топографията (но не толкова по спецификата!) на 
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всички паметници – антични и средновековни. Това ме избавя от 
най-трудното задължение – организацията на пътуването, заедно с 
определянето на маршрутите. Впоследствие ще се окаже също та-
ка, че това е идеалният придружвач и водач, който всеки ден пре-
ди пътуването ще употребява по един до два часа в телефонни 
разговори, отстранявайки от пътя ни всички пречки и който в тази 
страна на невероятна полицейска бюрокрация ще бъде в състоя-
ние да върши чудеса. За моя информация той ми връчва един обе-
мист справочник за Албания на немски език. По отношение на 
моите изисквания за посещението на интересуващите ме паметни-
ци – моята „програма максима“, за която дори и не мечтаех, че 
може да се осъществи – той казва, че ще направи всичко възмож-
но да се запозная с тях, без да направи отвод за нито един памет-
ник, въпреки, че някои се намират на твърде зле достъпни места, 
или в близост до гранична зона. Ще имам възможност също да се 
срещна навсякъде с колеги, работещи по съответните паметници 
или разкопки, както и с председателя на Академията, проф, Алекс 
Буда, както и със завеждащия Външния отдел, Нури Чауши, който 
ще се окаже двигателят на цялата моя мисия.  

По време на разговора ни на няколко пъти Фламур Горица ходи 
до бюфета за да ни носи кафе и отвреме-навреме изчезва зад слу-
жебния вход. Най-после идва още веднаж вече с моя паспорт, така 
че можем да се отправим към Тирана, която е на около 30 км от 
летището. Двамата грабват не тъй лекия ми багаж и се отправяме 
навън. Пред сградата на летището виждам няколко невзрачни ле-
ки коли и не забелязвам, че точно пред нас е спряла една тъмно-
синя луксозна и почти нова кола „Волво де лукс 144“ с отворен 
багажник. Не без гордост Дамян ми съобщава, че тази кола ще бъ-
де на мое разположение по време на цялото ми пътуване в Алба-
ния. Запознава ме с шофьора, също симпатичен, четиридесетина 
годишен. Докато обаче Дамян има повече вид на грък – той дейст-
вително е роден в Аргирокастро сред най-многочисленото гръцко 
население и говори гръцки като чист грък – Скендер, шофьорът, 
има съвсем славянски вид и може да мине без съмнение за маке-
донец или сърбин, на който език може да говори без чужд акцент, 
но с недостатъчно думи.  
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След малко повече от половинчасово пътуване пристигаме най-
после в столицата Тирана. Шосето е неосветено, с асфалтова нас-
тилка но, тясно. Единствените превозни средства, които срещаме 
или застигаме, са велосипеди, най често с по двама пътници – не 
двойни велосипеди, а просто с допълнителен пътник или пътничка 
върху багажника. Времето е съвсем ясно, със звездно небе, в дале-
чината се виждат силуетите на планини, заграждащи от всички 
страни котловината, в която се движим. Влизането в града не 
променя особено нито пейзажа, нито движението. От двете страни 
на улиците са невисоки и не особено осветени постройки. Внезап-
но се озоваваме на един площад, който ще се окаже, че е централ-
ният площад на столицата, а най-високото здание на него естестве-
но е хотелът, който също така естествено носи името „Тирана“. 
Впоследствие ще се окаже, че този хотел, строен преди 3-4 години, 
е единственото многоетажно здание в тази страна.  

Влизаме в един голям вестибюл, послан със скъп мрамор. От-
дясно е администрацията, където оставям паспорта си без да по-
пълвам никакви адресни карти и получавам ключа за стаята ми на 
втория етаж – разбира се след множеството междинни етажи и 
ресторанти. Стаята е с баня с вана, с едно прилично легло, малко 
радио и с невъзможна ламперия, разсъхната и изкривена, но с ки-
лим тип персийски. Оставям си само багажа и се преобличам, за 
да не принудя моите придружвачи (или домакини?) да ме чакат 
много дълго. И двамата намирам пред ресторанта. Същият се със-
тои от една голяма зала за простосмъртните и една по-малка – за 
народните избранници и за официалните гости. В тази малка зала 
ние сме единствените гости. Сядаме на една маса и в същия мо-
мент се появява келнер. Тази експедитивност, подобна на която 
съм виждал само в Гърция и Италия, е за мене нещо необичайно и 
ще ми бъде нужно доста време, за да свикна с нея, както и с непок-
вареността на келнерите, които са винаги любезни и услужливи, без 
да чакат или да получават някякъв бакшиш. Също така ще трябва 
да свикна с обичая преди всеки обед или вечеря да пия по една 
чашка ракия, а през време на яденето – половин бутилка вино.  

За да избегна всякакво недоразумение казвам още от самото на-
чало, че не съм привикнал нито да пия нито да се храня много и че 
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ще моля моите домакини да се съобразяват с тази моя привичка. 
Казвам също, че не ям никакво месо. Тези думи биват възприети 
като глупава скромност и на мен се поръчва, както и на двамата 
ми домакини, по един огромен бифтек с различни гарнитури след 
макарони с пармезан и доматен соус като предястие. Давам на 
двамата по половина от моя бифтек, което съвсем не ги обижда и 
те успяват за миг да се справят с него. И гроздовата ракия, и вино-
то са прилични, но аз се задоволявам само с няколко глътки. От 
десерта във вид на тригуни обаче не се отказвам и усещам вече 
смътни предчувствия за това, което ме очаква по време на близо 
20-дневното пътешествие.  

По време на вечерята още веднаж говорим за програмата на пъ-
туването, като предоставям на Дамян всички подробности по ор-
ганизирането на маршрутите и по дневните програми. На следва-
щия ден, петък, той ще дойде в 9 часа сутринта да ме вземе и за-
веде в Археологическия музей, където е определена среща с ди-
ректора на Центъра за археологически проучвания. Преди това ще 
трябва сам да закуся, като на келнера се дават съответни указания.  

Прибирам се в стаята си след този дълъг и изпълнен с тъй мно-
го и най-различни преживявания ден. Пускам радиото, от което се 
долавят не съвсем определено звуците на петия концерт за пиано 
от Бетховен, предаван по албанското радио. Опитвам се да използ-
вам най-рационално дадената ми на разположение баня и накрая 
се отпускам на леглото съвършено разсипан от умора, но същевре-
менно и с чувство на дълбоко задоволство от постигнатата цел, 
към която съм се стремил толкова много години. 

 
14 XI 1986, петък 
Пробуждам се както обикновено с приятното чувство на добре 
отпочинал. Часът е малко след 5 сутринта и макар снощи да съм 
заспал след 11, шестте часа дълбок сън са ми били напълно дос-
татъчни за възстановяване на силите. Поглеждам през прозореца. 
Картината, която ми се предлага, е извънредно интересна. Както 
снощи успях да забележа, хотелът ми се намира на единия ъгъл на 
големия правоъгълен централен площад.  В непосредствено съсед- 
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ство откривам големия Национален исторически музей, познат ми 
вече от снимки – огромно за мащабите на тази страна здание, чиято 
главна фасада е ориентирана към площада, като негов център. 
Главният вход е в средата, зад обширно стълбище, подобно на това 
пред Съдебната палата в София. Шест високи колони подпират ед-
но непропорционално голямо пано с фигурална мозайка, символи-
зираща борбите на албанския народ, но изпълнено твърде неумело 
– идеята е натрапчива, фигурите са вдървени, изкуствено позиращи. 
Изобщо – типично произведение на закъснелия революционен ро-
мантизъм от началото на 50-те години, подобно на най-вулгарните 
творби от култовата епоха, без да притежава техните качества и 
най-важно тяхното все-пак забележително професионално майстор-
ство. Анахронизмът е още повече подчертан и действа неприятно 
поради обстоятелството, че сградата не е остатък от отдавна изжи-
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вяна епоха, а е строена и открита само преди 5 години. Несъм-
нените качества на нейната архитектура ще могат обаче да се 
прояват едва във вътрешното разпределение, където се чувства, че 
архитектът не е некадърен, а „само“ прави компромиси с една 
отживяла и безнадежно остаряла идеология. Също така ми е поз-
нат паметникът на Скендербег, разположен точно срещу фасадата 
на музея. Неговият романтичен идеализъм не действа тъй непри-
ятно, макар че и тук анахронизмът се натрапва веднага на погледа. 
През следващите дни ще трябва да привикна с този анахронизъм, 
с безбройните лозунги по фасадите, пътищата и сред природата, с 
огромния брой портрети на Енвер Ходжа и Сталин, украсяващи 
фасадите на къщите, улиците и кръстопътищата, със сладникаво 
идеализираните им черти. Всъщност и Западът, колкото полити-
ческата му идеология и да е противоположна на албанската, в 
крайна сметка твърде малко се различава с многобройните си 
реклами – фактът, че те са направени по-умело издава в случая по-
скоро количествена, а не и качествена разлика. И едната и другата 
страна прави реклама на своята продукция – по идея звездата на 
„Мерцедес-Бенц“ върху „Европа-Център“ в Западен Берлин само 
малко се различава от огромния портрет на Енвер Ходжа върху 
фасадата на университета в Тирана, че дори и от кръста върху 
кулата на Кьолнската катедрала или върху „Св. Петър“ в Рим. 

Отдясно на моя хотел е Националният исторически музей, а от-
ляво, по малката страна на правоъгълника, е Дворецът на култу-
рата, построен още през 1960-те години, но по стил и съдържание 
много по-нов и съвременен – вижда се известна близост във фор-
мите му с Берлинския, но подобието е само случайно. В Двореца 
на културата е разположена и най-голямата театрална зала в Алба-
ния, където се изнасят концерти и дори оперни представления, а в 
южната част на двореца е поместена Народната библиотека. На 
съседния ъгъл на площада е централната джамия – постройка, за-
почната в края на ХVІІІ, но завършена и изписана чак през края на 
първата трета на XIX век; интересни са нейните фрески по фаса-
дата и откритата галерия, имащи общи черти със Самоковската 
Байракл³-джамия, което съвсем не е за учудване поради близостта 
по време на изпълнението им. 
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Зад джамията е градската кула с часовник от XIX век – още 
една близка черта с архитектурата на българските възрожденски 
градчета. В бъдеще ще срещам все по-често такива близки черти, 
напомнящи ми, че през XIX век нашите народи са под влиянието 
на същия художествен кръг. По диагонал на моя хотел, на другата 
част на площада, се намира Държавната банка, една от малкото 
представителни сгради, построени преди войната. Самият площад 
е послан с плочи и има в източния си край множество фонтани, а в 
западния – малко извисена платформа, на която било предвидено 
да бъде издигнат паметник на свободата; този проект напоследък 
се оспорва, като се налага идеята, там да бъде поставен паметник 
на умрелия през миналата година Енвер Ходжа.  

Много забавно е да се наблюдава как градът постепенно се про-
бужда. По диагоналите от ъглите на площада, най-вече от югоиз-
точния ъгъл, където има автобусни спирки, се нижат върволици от 
хора; отвреме-навреме необикновено дълги автобуси пресичат 
площада, за да напомнят, че това не е пешеходна зона. Движат се 
също велосипеди, както предишния ден често с по двама пасажири. 
Слънцето още не е изгряло; небето е безоблачно, като в далечина-
та, в подножието на планините, се вижда лека омара. 

 Изваждам фотоапарата и правя поредица от снимки. Точно в 7 
часа слънцето изгрява и предизвиква с насрещното осветление 
особено живописен ефект, противоположен на деловите и трезви 
движения на гражданите. По-късно научавам, че в учрежденията 
работното време е от 7 до 3 часа след обяд. След изгрева на слън-
цето обаче не забелязвам някакво намаляване на потока граждани, 
отиващи на работа. Това движение, тихо, поради липсата на шум 
от мотори, се запазва през целия ден като характерно за центъра 
на албанската столица, но ще го видя и в другите градове. 

 Междувременно започвам да чета в справочника, който Дамян 
ми даде. Прочитам внимателно историческия преглед – както на-
всякъде, периодът на Първата българска държава се дава като част 
от варварската епоха. В новата история албанската работническа 
партия се оказва, че е създадена от Енвер Ходжа, като преди 1941 
година не е имало комунистическо движение. Също така страната 
бива освободена само със силите на албанската революционна 
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освободителна войска, която в началото на октомври 1944 преми-
нава границата на Югославия и започва освободителните дейст-
вия в Косово. Историческият преглед завършва с освобождението 
на страната, без да се впусне в подробности за социалистическото 
строителство в следвоенните години и още по-малко за оказаната 
помощ от другите социалистически страна, на първо място СССР 
и България. Стопанската част от справочника е без нито една аб-
солютна цифра, като всички данни се дават в проценти в срав-
нение с 1950, или 1960, или 1970 година. Въпреки тази съзнателна 
дезинформация не е трудно да се забележи невероятно бавното 
темпо на развитие – късните дати за сравнение показват нагледно, 
че до началото и дори средата на седемдесетте години редица сто-
пански ресори не са дори и в застой, а са далече под показателите 
от 50-те години и едва от втората половина на 70-те години по-
казват развитие, макар и отначало много слабо. Тази конюнктура 
точно в този момент не може да бъде случайно съвпадение на да-
ти, а още по-малко резултат от мъдрата политика на държавното 
ръководство, която най-после дава своите плодове. В действи-
телност тя се дължи на петролната криза, която не само, че не се 
отразява отрицателно на албанското стопанство, а поради пови-
шените цени на петрола позволява на албанската икономика, ли-
шавайки се от своите значителни излишества от петрол и изобщо 
от енергия, да увеличи своите валутни запаси и дори да изгради 
своята петрохимическа индустрия. Това се вижда и от следите на 
рецесия през последната година, резултат не само от голямото 
спадане на цената на петрола, но и на голямата суша през пос-
ледното лято, вследствие на която голямата част от язовирите са 
празни и хидроцентралите не дават никакви производство.  

В 8,30 слизам за закуска в същата отделна зала на ресторанта, 
където виждам още две групи чужденци – познатите ми немци и 
още двама, очевидно австрийци. Поръчвам на веднага пристигна-
лия келнер „чай-компле“. Закуската се състои от някаква топла 
течност, чийто състав не съм в състояние да определя, хляб, на-
рязан на огромни и неправилни по форма късове, краве масло във 
форма на тънки стърготини, някакъв необикновено твърд и сух 
кашкавал и конфитюр от череши, с много плодове и твърде рядък 
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сироп – явно приготвен без пектин, с не особено много захар и 
дълго варен за сгъстяване, докато започне да загаря. Тази не осо-
бено вкусна закуска не ми попречва да се нахраня, но ресторантът 
е главно, ако не и изключително за чужди туристи и аз не мога да 
си представя, как те биха понесли такава закуска.  

Дамян не е особено точен. Появява се чак към 9,30 заедно с ав-
томобила и Скендер. Междувременно слънцето вече се е вдигнало 
високо, а температурата трябва да е някъде към 16-17°. Аз съм 
взел с мене и куфара с фотоапаратите. Колата се отправя на юг от 
централния площад, където започва корсото – правителствената 
улица, на която са разположени всички министерства и другите 
правителствени сгради. Освен на няколко от тях, предназначе-
нието им няма да ми стане известно до края на моето пребиваване 
в страната. Тук на никоя обществена постройка не е прието да се 
поставя табела, показваща предназначението ѝ. Явно, че враговете 
не трябва да знаят такива подробности. Много рядко – както е при 
хотела или университета – над покрива има някакъв светлинен 
надпис с името на заведението: в случая „ДАЙТИ“ (хотел) или 
„ЕНВЕР ХОДЖА“ (университет). Иначе обикновено това са моби-
лизиращите и вдъхновяващи лозунги, чийто текст най-често гласи 
„Партия-Енвер–народ“ в различни комбинации. В началото на 
това 50-тина метра широко и около 1 км дълго корсо са две 
симетрично построени и с еднакви форми сгради на министерства, 
фланкиращи малката градинка, с която корсото започва на север. 

В градинката, от страната на големия площад, се издига памет-
никът на Скендербег, а самата градинка е с ниво по-низко от ос-
таналия терен. Следват две други също симетрични и сходни 
министерски постройки, подобно на първите – остатък от бившия 
режим. Пред първата пресечка има светофар – както ще узная 
впоследствие, единственият в страната. Какво е неговото предна-
значение не мога да разбера, при положение, че  няма никакви мо-
торни превозни средства. Във всеки случай той действа, показва 
червена светлина и ние спираме, докато светне зелената лампа.  

В това време оглеждам улицата от двете страни. Постлана е мно-
го чисто с хубави, правоъгълни павета; те са по-големи отколкото 
в Бьлгария, но не са изчукани от гранит,  а са изляти от някаква 
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Òèðàíà  

Ïàìåòíèêúò íà Ñêåíäåðáåã 
 
 
циментова смес. Забелязвам, че много голяма част от тези павета 
са изпочупени на много парчета и че малко павета са подменени с 
нови. По-късно ще разбера, че преди няколко години са пуснали 
по тази единствена постлана с павета улица танкове, които са ги 
изпочупили и от тогава вече не се правят военни паради.  
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Òèðàíà  

Ïàìåòíèöèòå íà Ëåíèí è Ñòàëèí 

 
 
След първата пресечка, от двете страни на корсото следват 

градини – отляво е по-малка, с паметник на Ленин в цял ръст, зад 
който е сградата на Националната художествена галерия. Гради-
ната, всъщност парк, от дясната страна е значително по-голяма – в 
самото начало е паметникът на Сталин, също в цял ръст, а по-
нататък има езеро; общо тя заема няколко стотин метра от улицата 
и свършва на следната пресечка, която е с канализирана река по 
средата, подобно на Перловската река в София. Отляво, преди 
реката, е луксозният хотел „Дайти“ – представителна невисока сгра-
да, построена в началото на 50-те години с характерни за цялата 
социалистическа архитектура форми.  По-надолу, след моста на 
реката, от лявата страна, има голямо празно място, където един 
багер – изглежда единственият в страната – копае ден и нощ. Там 
се строи музей за Енвер Ходжа, който трябва да бъде непременно 
готов за 80-годишнината от рождението му след 2 години. Следва 
правителствената сграда, а отдясно – огромната сграда на Цент-
ралния комитет, построена също като хотела в представителния 
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стил с богата украса на фасадите от 50-те години. На широкия 
тротоар има многобройни часови – войници, които явно не из-
пълняват само някаква формална функция, както това е у нас и в 
ГДР, а следят зорко някой пешеходец да не стъпи върху тротуара, 
който изглежда служи само за тях, докато обикновените смъртни 
могат да се движат само по широкото платно на улицата.  

Също такова е положението и пред най-новата обществена 
сграда в Тирана, отсреща, от лявата страна на корсото – конгрес-
ната сграда, в която току-що е протекъл и поредният конгрес на 
партията. Сградата е наистина хубава, със съвременни форми – 
изключение правят само някакви издължени огромни конзоли 
отпред, за които ще ми бъде обяснено по-късно, че отразяват 
традицията на народния жилищен дом от Южна Албания (?) и 
имат задачата да символизират връзките на партията с народа.  

 
 
 

 
Òèðàíà  

Èçãëåä îò êîðñîòî – â äúíîòî óíèâåðñèòåòúò Åíâåð Õîäæà 
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„Връзките на партията с народа“ обаче са още по-нагледни при 
високия каменен цокъл и прозорците с решетки на сградата на ЦК 
на АРП и не по-малко при съседната на нея сграда на Народното 
събрание, която се намира зад необикновено висока каменна огра-
да, пред чиято порта виждам отново многочислената и въоръжена 
„до зъби“ охрана – естествено, не се и опитвам да правя там сним-
ки. На това място завършват правителствените постройки. Обяс-
нява ми се, че на празното място отляво на конгресната сграда ще 
бъде построена новата сграда на ЦК. Отдясно на конгресната 
сграда, т.е. непосредствено след нея от лявата страна на улицата, 
следва една многофункционална сграда с най-невероятни функ-
ции: левият фланг представлява Центърът за археологически про-
учвания с Археологическия музей; в приземието на сградата, сре-
щу едно малко площадче има сладкарница; посредством площад-
чето тази сграда се свързва с Централния стадион, а на десния 
фланг с някакъв ВУЗ.  

На това място, с известно площадообразно разширение, заето 
от голям басейн с фонтан, свършва корсото. В  дъното е ужасно 
грозната сграда на Университета, на фасадата  с огромен порт-
рет на Енвер Хдджа, а отдясно, точно срещу многофункционал-
ната сграда, е Висшето училище за изящни изкуства, която включ-
ва консерваторията, театралната и художествената академия. На 
ляво от Университета се отклонява по-малка улица, която води 
към университетския квартал и извежда накрая към Братската 
могила извън града; отдясно улицата води към зле планирани и 
бедно изградени жилищни квартали. По-представителна е улицата 
по реката, преди сградата на ЦК, застроена по южната ѝ част с 
няколко огромни жилищни блокове в култовия стил от края на 
1940-те и 1950-те години. След построяването им явно парите са 
се свършили и застрояването на „кея“ е прекратено, а няколкото 
препропорционирани в сравнение с останалите сгради постройки 
с изпопадала от влагата по корнизите и по цели площи от главните 
фасади мазилка, стърчат като паметник на една отдавна изминала 
епоха. Прозорците на всички жилищни сгради без изключение са 
пълни с провиснало пране, по което личи че тази част от града е 
необикновено гъсто заселена – твърде трудно бих могъл да си 
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представя иначе, че албанското градско население всеки ден 
сменя и пере долното и спалното си бельо.  

Новото за мене е големият брой красиви палми по двете страни 
на улиците, които ще видя почти навсякъде в западните райони на 
страната. При необикновените летни горещини тези палми, както 
и многобройните градинки, паркове и фонтани в Тирана, създават 
сигурно впечатление на оазиси. Това е навярно и истинското обяс-
нение защо главният град на страната се намира на такова място, 
далеч от важни пътища и от морско пристанище. Не трябва да се 
забравя, че до неотдаван всички равнини близо до морето са били 
блата и тресавища, чието пресушаване, извършено от „враговете 
на народа“, наистина е вече приключено, но от благоустрояване 
все още няма и помен. Също климатът в тези райони трябва да е 
ужасен, докато във вътрешността на страната, както при Тирана, 
Берат и Елбасан, е значително по-благоприятен.  

 
Влизаме в музея. Двете зали за музейната експозиция не са осо-

бено големи – също и сбирката. Явно и тук, както в България, най-
значителните експонати са отделени за Националния исторически 
музей, а това, което е останало, представлява интерес едва ли не 
само за тесния специалист. Съответно на цялостната програма на 
археологическите разкопки и изследвания тук центърът на 
тежестта пада върху илирийската култура, както и във връзка с 
нея на паметниците на гръцката и римската култура в Албания; 
средновековието е сравнително слабо представено. Това е моят 
първи непосредствен контакт с паметници на илирийската култу-
ра, заемащи по-голямата част от музейната експозиция. Витри-
ните са изпълнени главно с инвентар от разкопаните погребения и 
селищни могили, над тях се намират големи фототабла с изгледи 
от разкопки и крепостни съоръжения, а встрани от витрините са 
изложени по-големи надгробни паметници с надписи и други 
релефи или скулптурни произведения. Надписи към експонатите 
почти липсват и аз съм принуден да се ползувам от обясненията 
на Дамян, който е добре осведомен за цялата предисторическа 
култура, макар и специалността му, по неговите думи, да е 
средновековната керамика.  
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Още първото общо впечатление, независимо от това, че липсват 
най-значителните експонати, представени отчасти посредством 
фотоснимки, е бедността на илирийската култура. Бедност на фор-
ми, бедност на фантазия в украсата, бедност в материалите, с кои-
то са изработени предметите за общо употребление, но и укра-
шенията. В това отношение както културата от енеолита, така и от 
бронзовата и от желязната епоха, твърде малко се различават от 
онова, което ми е известно от същите тези епохи в съседните земи 
на север и североизток, до Централна и Северна Европа. Няма 
нито помен от богатството на форми, украса, фантазия и от 
пищността, разточителството, но и изяществото на тракийските 
предмети за обща употреба и украшения, както и на енеолитната 
керамика и идолна пластика от България. А тези две културни 
области – илирийската и тракийската – са граничили непосред-
ствено в миналото и би трябвало да се очаква все-пак някакво по-
голямо взаимно влияние. Неговото почти пълно отсъствие показва 
още веднаж уникалността на изключителния културен феномен в 
централната и югоизточната част от Балканския полуостров, едно 
обстоятелство, с чието значение все още световната история на 
изкуството не е съвсем наясно.  

Съпоставянето на паметниците на илирийската предисторичес-
ка и антична култура, с тези на гръцката и римската античност, 
представени главно и дори почти изключително от импортни про-
изведения с много високо художествено ниво, спомага още по-
лесно за разграничаването на двете култури. Въпреки това, опитът 
на албанските археолози да обявят всички по-примитивни и груби 
предмети за  произведения на местната илирийска култура, не ви-
наги е убедителен – сред гръцките и римските колонисти е имало 
сигурно и по-слаби занаятчии, а сред техните клиенти – и по-
бедни.  

Едно значително явление в предисторическата илирийска 
култура е крепостното строителство, тук представено само на ня-
колко фототабла. За съжаление по време на моето пътуване сигур-
но няма да имам възможност да се запозная непосредствено с не-
говите паметници, разположени встрани от моя маршрут, често на 
трудно достъпни височини. По време на моите предварителни за-



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

45 

 

нимания с албанската предисторическа култура, това крепостно 
строителство с твърде характерната за него зидария от големи ка-
менни блокове с различни форми, на сухо, без хоросан, ми нап-
рави много силно впечатление. Не е трудно да се види връзката 
му, но и разликата, с архаичното крепостно строителство по целия 
Балкански полуостров и по другите части на Средиземноморския 
басейн. Също така обаче и връзката с българското ранносредно-
вековно крепостно строителство, най-силна в Аполония и Бут-
ринт, но несъмнена и в каскадата от крепости по Виа Егнация и в 
района на Корча, където според мен трябва да се търсят оста-
тъците и от значителния български административен, културен и 
църковен център Девол.  

Един стълб с фигурални и орнаментални релефи, както и два 
плоски релефа привличат мигновено вниманието ми във втората 
зала, посветена на ранносредновековната култура. Не е необходи-
мо да търся надпис по тях, или да питам Дамян – явно, че тук са 
пренесени частите от пластичната украса на базиликата в Балша, 
един от главните обекти на моето албанско пътешествие. Това 
означава, че на мястото на развалините едва ли е останало нещо 
повече от няколко камъни в основите на паметника.  

Да се опише цялата проблематика по този паметник в няколко 
реда е трудно. До VI век един от главните епископски центрове в 
Епир е Билис. След пълното му разрушаване, за което се твърди, 
че станало по време на земетресение, седалището на епископа се 
премества в днешния град Балша, понастоящем център на петрол-
ната индустрия на Албания. Австрийските археолози в началото 
на нашия век и по време на Първата световна война правят там 
разкопки, публикувани твърде подробно, като намират останките 
на голяма базилика с много богата релефна украса, а така също и 
известния надпис на княз Борис I с датата на покръстването. От 
тогава започват спекулациите за идентифицирането на селището с 
известния от множество исторически извори български черковен и 
културен център Главиница или Ãëàâúíèöà, административен 
център на цялата югозападна част на Българската държава, така 
наречената «Трета част на страната». Самата базилика обаче 
тогава не е разкопана, само запазената част от релефната украса 
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бива прибрана, докато по-голямата част от камъните, с които 
сградата е била построена, са използвани преди това при строежа 
на турския конак. През последните години базиликата е 
окончателно разкопана, а скулптурната ѝ украса – прибрана в 
Тирана (както по-късно ще видя и отчасти в Корча). В пред-
варителното съобщение за разкопките при базиликата от 1976 го-
дина („Илирия“ VІ) не се дава никакъв план, а базиликата кате-
горично се обяввява за раннохристиянска. На релефите също е от-
белязано VI век. Дамян ми казва, че е предстоящо публикуването 
на монография за паметника. На въпроса ми дали ще ми бъде раз-
решено да направя снимки на релефите, които ми трябват само 
като сравнителен материал, той отговаря уклончиво, че те още не 
са публикувани и той трябва да пита другаде за разрешение. При 
пътуването ми в Корча ще имам възможността, необезпокояван от 
никого и без угризения на съвестта да заснема всички запазени и 
пренесени в тамошния исторически музей фрагменти от украсата 
на базиликата в Балша*.  

Релефите с техния много характерен стил и специфична иконо-
графия на фигурите и орнаментиката не могат по никакъв начин 
да са от VI век, а са най-рано от средата, ако не и от втората 
половина и даже края на IX век – връзката им с порталните и 
иконостасни релефи от черквата „Св. Врачи“ в Костур е несъм-
нена: не само скулптурното ателие е вероятно едно и също, но 
изглежда, че и едрозърнестият варовик е от една и съща каменна 
кариера. Подобни релефи няма на нито един от раннохристиян-
ските паметници в тези райони. За изясняването на останалите 
проблеми по базиликата в Балша – включително архитектурните, 
за които е нужно точно заснимане на нейния план и сравнение на 
градежа с други паметници – явно ще трябва да изчакам тяхната 
пълна публикация, въпреки нетърпението ми.  

При археологията винаги е нужно голямо търпение! 
 

*  *  * 

                                                           
* Тяхната публикация няма да се появи и в следващите две и половина десетиле-
тия, така че първите фотографски снимки от тях ще останат засега  моите, три от 
които се дават на следващата страница. 
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Ôðàãìåíòè îò ñêóëïòóðíàòà óêðàñà íà êàòåäðàëàòà â Áàëøà. 
Íàöèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé, Êîð÷à 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

48 

 

След приключването на близо едночасовата обиколка по залите 
на Археологическия музей се отправяме с Дамян към кабинета на 
директора на Центъра за археологически проучвания при Ал-
банската академия на науките. В кабинета, до който не се минава 
през никаква стая на секретарка, ни посреща самият директор, д-р 
Музафер Коркути, среден на ръст с приветливо лице, прибли-
зително на моята възраст. Приветства ме на руски език, което 
спестява сложния церемониал на превода и улеснява непосред-
ствения контакт. Оказва се веднага, че и Дамян знае руски, и то 
значително по-добре от немски. И двамата обаче не говорят много 
свободно, но разбират добре. Това налага веднага да изменя сис-
темата на разговора и да поема инициативата, за да може Коркути 
да преодолее своето макар и добре прикрито леко смущение и из-
вестни комплекси, свързани с липса на самочувствие, но нямащи 
нищо общо с липса на професионални познания. Той е отличен 
специалист-праисторик, най-сериозният капацитет по проблемите 
на илирийската ранна култура и изобщо на най-ранната култура в 
албанските земи. Името му ми е известно от литературата и от 
проф. Бухнер. Даже в материалите, които съм взел със себе си за 
пътуването, има ксерокопие от голямата статия на Коркути за 
архаичната епоха в Албания, поместена в швейцарското археоло-
гическо списание „Антике Велт“. Припомням си веднага обстоя-
телствата около статията, свързана с пътуването на известния за-
падногермански праисторик проф. Франке в Албания – отначало 
самостоятелно, а след това с група студенти през 1981 година – 
както и с последвалото пътуване на Коркути във ФРГ. В самото 
начало на разговора, който ще продължи цели два часа и чиито 
подробности вече не съм в състояние точно да предам, изказвам 
благодарността си за поканата да посетя страната и да получа въз-
можност да се запозная с нейните средновековни паметници. Из-
ползвам случая да предам поздравите на проф. Бухнер и с отбе-
лязването на някои подробности от пътуването на президента на 
Германския археологически институт с придружаващите го лица в 
Албания искам да покажа, че съм много добре запознат с обстоя-
телствата около това пътуване. Като приятел на албанския народ и 
неговата култура подчертавам радостта си от създаването на връз-
ки между албанските археолози и техните колеги от Западна Евро-
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па, което ще има голямо значение за популяризирането пости-
женията на албанския народ през вековете и ще улесни световната 
общественост да разбере по-добре самия албански народ. Свърз-
вам това посещение с посещението на проф. Франке и по-късно с 
това на проф. Кох от Марбург, като изтъквам още веднаж осо-
бения интерес на западногерманската наука към албанската архео-
логия. Прибавям още и имената на проф. Ален Дюселие от Фран-
ция и проф. Хелмут Бушхаузен от Австрия, за да покажа, че съм в 
течение на всички западни публикации по проблемите на албан-
ската археология и веднага допълвам за големия принос на албан-
ските археолози с техните разкопки и публикации, които аз – поне 
що се отнася до средновековните обекти – в по-голямото им число 
притежавам и даже се мъча с ограничените си познания по албан-
ски език да следя в подробности. Отбелязвам, че това е малка, но 
важна част от дейността ми в ГДР, където съм от 22 години и 
непрекъснато се старая да запознавам европейската наука с проб-
лемите на средновековната култура на Югоизточна Европа. Тук 
най-после включвам и работата си при „Енчиклопедия Италиана“, 
където съм признат като най-добър и компетентен специалист по 
тези въпроси. Подчертавам, че отказът на проф. Бушхаузен от 
функцията му като главен експерт за Албания и възлагането тази 
функция на мен ме е зарадвал, но също така в значителна степен 
затруднил, понеже познанията ми по тази материя до сега са пре-
ди всичко теоретически, а не почиват на непосредствени проуч-
вания на паметниците. Казвам, че изпълнението на тази моя функ-
ция ще зависи изключително от възможностите ми да се запозная 
с албанските средновековни паметници по време на престоя ми в 
страната. Добавям също, че забавянето на моето пътуване щеше 
вече да се изрази критически по отношение на представянето на 
Албания, чието място е в първия том, и че от страна на редакцията 
вече съществуваше предложението, статията за Албания изобщо 
да отпадне, като нейните средновековни паметници бъдат предс-
тавени в статията за Епир, както това е вече направено в Реал-
лексикона за византийско изкуство, издаван от Клаус Весел и 
Марсел Рестле във ФРГ.  

По време на разговора постепенно ми се изяснява, че Коркути е 
централната личност, на която дължа пътуването, а не Алекс Буда. 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

50 

 

Коркути е явно запознат със всички въпроси, свързани с моето 
пътуване още от първото ми писмо до Буда, като от него не само е 
искано мнение, а изглежда, че му е било възложено съвместно с 
политическото ръководство на Академията да организират пъту-
ването ми, което по времетраене и по обем на материала, подло-
жен на проучване и посещение е най-голямото до сега. Съзна-
вайки това се старая с всички усилия дя спечеля Коркути на моя 
страна. Това не представлява много голяма трудност за мен, въп-
реки явно вродената мнителност на албанския археолог. За да го 
убедя в моята компетентност по въпросите започвам съвсем 
предпазливо с някои точни забележки и формулировки в неговата 
специална област, за която многократно повтарям, че се намира 
само на периферията на моите научни интереси, но въпреки това с 
голяма любознателност се стремя да обхвана колкото се може по 
добре. Преминавайки веднага след това в областта на средно-
вековната култура успявам лесно да забележа, че познанията на 
Коркути по тези въпроси са значително по-ограничени, отколкото 
моите в неговата специална област. Това ми позволява леко да 
блъфирам, показвайки, че зная много повече от това, което казвам. 
Наблягам най-вече върху непрекъснатата традиция – културна и 
художествена – в албанските земи и изобщо в цялата западна част 
на Балканския полуостров по време на късната античност и ран-
ното средновековие. За да не бъда обвинен в български шовини-
зъм изтъквам, че Драч е третият град на полуострова, след Цари-
град и Солун, който преживява почти невредим разрушенията от 
т. нар. епоха на Великото преселение на народите и че до силното 
му разрушаване по време на едно земетресение в XIII век на 
негова територия би трябвало да са се съхранили в значителна 
степен всички късноантични паметници. При този разговор още 
не засягам въпроса за българските паметници от IX и Х век, като 
го отлагам за по-нататъшните ни разговори, каквито съм сигурен, 
че ще последват.  

Междувременно разговорът ни отдавна е престанал да бъде 
официален. Коркути постепенно се отпуска и съумява да пре-
възмогне своето смущение. Създала се е много приятна атмосфера 
за разговор, без да имаме нужда за това от алкохол – конякът, 
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който ни беше поднесен от една секретарка, стои на масата без да 
се сещаме и двамата да пием от чашите, ако не е Дамян, отвреме-
навреме да ни напомня за него. Времето вече е напреднало. Раз-
говорът трае повече от 2 часа и ние неохотно трябва да го пре-
къснем, или по-скоро отложим за по-нататък. Коркути ми дава две 
малки книги с библиографията на албанската археология (за съжа-
ление почти само по отношение на архаичния и античния период) 
и един сравнително луксозно отпечатан (според албанските пред-
стави за лукс) албум, посветен на илирийската праисторическа 
култура в Албания с текст на албански и френски език. На про-
щаване ми пожелава успешни занимания и се разделяме до след-
ващата среща.  

Докато чакам пред сградата на Археологическия музей, Дамян, 
останал след мене да телефонира и очевидно да получи следващи 
инструкции, става един малък инцидент. Съседната сграда, Кон-
гресният център, е огряна много добре от слънцето и аз искам да 
използвам случая, за да ѝ направя една чернобяла и една цветна 
снимка. Взимам от багажника на колата фотокуфара и се отправям 
към ниската ограда, разделяща двете сгради. Изваждам фотоапа-
рата и правя първата чернобяла снимка. Поставям куфара върху 
стената за да извадя от него втория фотоапарат със цветен филм 
и сменям обектива. В този миг се събира цялата многочислена 
военна тежковъоръжена стража на Конгресния център, като всич-
ки започват да ми махат най-застрашително с ръце. Викам шофьо-
ра Скендер и го моля да се разбере със стражата. Той се опитва да 
говори с тях, но е малко смутен и от отговора му разбирам, че 
трябва да се измитаме колкото може по-скоро. В това време е 
дошъл вече и Дамян, който дори и не се опитва да влезе във връз-
ка с началника на охраната и смутолява, че не може да разбере, 
защо не ми позволяват да фотографирам сградата. Качваме се бър-
зо в колата и изчезваме. Пред хотела се разделяме – аз отивам на 
обед, а той трябва да отиде на някакво съвещание в службата и ще 
дойде да ме вземе следобед в 4 часа, за да отидем в Националния 
исторически музей.  

След обеда лягам за малко и в леглото преглеждам библиогра-
фията и албума, като от библиографията си взимам бележки за 
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някои публикации, които ще поискам да ми бъдат доставени. 
Вместо в 4, Дамян идва в 5, като се извинява, че днес не ще можем 
да посетим музея, който следобед е затворен. Вместо това ще 
отидем на стопанската изложба и на временната експозиция на 
етнографския музей.  

Отправяме се пеша по същата правителствена главна улица,  
корсото, до моста и след това свиваме вдясно по реката с големите 
жилищни блокове от епохата на култа. След десетина минути 
стигаме до една голяма сграда, неотдавна строена и по външния 
си вид сходна на горнобанската изложбена зала, т.е. подобно на 
нея без всякаква физиономия – по-скоро панаирен павилион или 
самолетен хангар. Влизаме, като на входа ни посреща с големи 
почести самият директор с приветствена реч. Едва се отправяме 
към началото на експозицията, когато идва при Дамян друг също 
така внушителен ръководен другар. След няколко разменени думи 
между двамата Дамян ми обяснява, че това е директорът на 
Етнографския музей, който предлага отначало да посетим негова-
та изложба, намираща се недалече от сградата на Стопанската 
изложба, тъй като след малко тя се затваря, а стопанската изложба 
ще бъде отворена през цялата вечер.  

И тъй отиваме отначало в етнографската изложба.  
Експозицията е временна, също както и сградата, но изложе-

ните материали са много и от най-високо художествено качество. 
Наистина експозицията с макети на колиби, стаи с множество 
човешки и животински кукли, включително значителн брой овце 
и кучета, е подредена без вкус и мярка, като не е забравено дори 
озвучаването с кучешки лай и блеене на овце. Произведенията на 
народно изкуство – шевица, дърворезба, металообработка (влючи-
телно множество филигранни изделия на твърде високо ниво) и не 
на последно място керамика – свидетелствуват наистина за стара 
и много богата традиция. В шевиците и другите текстилни екс-
понати – пердета, бродерии, тъкани, черги – по богатство и съвър-
шенство в изработката на първо място са произведенията от бога-
тите южни райони, свързани най-тясно с гръцкия, но и западно-
европейския градски фолклор от втората половина на миналия и 
началото на този век. Интересни са обаче и тъканите от северните 
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райони, главно под влияние на турското изкуство, но не без 
връзки и с далматинското крайбрежие и дори Италия. Има ня-
колко великолепни поствизантийски икони, също от югоизточни-
те райони, на мене добре познати от стиловите им паралели в 
Охридско и Костурско. Същият произход имат произведенията на 
дърворезбата – едни от най-хубавите образци на тавани, царски 
двери и части от иконостаси, каквито съм виждал, а мога да кажа 
спокойно, че познавам доста добре българската, гръцката и маке-
донската дърворезба. За начина, по който всички тези художест-
вени произведения са били придобити от музея, не може да има 
никакво съмнение. Те очевидно са били притежание на заможни 
албанци и след „одържавяването“ на тяхното имущество са пре-
минали към музея – което е все пак по-хубаво, отколкото да бъдат 
разграбени или унищожени, както сигурно преобладаващата част 
от останалите частни имоти в страната.  

Излизам със смесени чувства: от една страна налице са неверо-
ятно богати и изпълнени с най-голямо занаятчийско и художест-
вено съвършенство произведения на приложното изкуство, какви-
то трудно биха могли да се свържат със съвременната беднота на 
населението – материална и духовна – в тази земя и които мест-
ните фактори явно не могат достатъчно да оценят. От друга страна 
произведенията на дърворезбата вместо да ми помогнат да раз-
реша някои проблеми по произхода на това народно изкуство, с 
които се мъча вече от близо 30 години, още повече затрудняват 
решението на тези проблеми. Към тях се отнася и въпросът за 
градската къща и за вътрешната ѝ архитектура. Ще трябва да 
изчакам още впечатленията ми от югоизточните райони на стра-
ната и най-вече от Корча и евентуално от Воскопойе, ако успея да 
се добера до там. Странно е впечатлението от тези богатства, още 
повече като се знае, че страната е била винаги бедна, многократно 
ограбвана от чужди завоеватели и от свои. Никой не може да ми 
даде задоволителни обяснения, по какъв начин са постъпили тези 
предмети в етнографския музей – на въпросите ми се отговаря 
общо и уклончиво. Явно, че засягам не много удобна тема, 
свързана по всяка вероятност не само с установяването на 
„народната власт“ и „демокрацията“, но и с въпросите за класовата 
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борба и за класовия враг, чиито атрибути откривам в болшин-
ството от скъпите предмети. Тук тези предмети са представени 
като част от народния бит – сам аз обаче не мога да намеря 
мястото им в макетите на овчарски колиби, или на селски стаи, 
обзаведени тъй бедно, както фантазията на един съвременен човек 
трудно би могла да си представи.  

 
Отправяме се отново към Стопанската изложба. Аз съм свикнал 

още от детската си възраст да посещавам подобни изложби и умея 
сравнително лесно да се ориентирам в тях. С гордост мога да си 
припомня всички подробности по първата Всесъюзна селско-
стопанска изложба в Москва през 1939 година. Принадлежа даже 
към поколението, което можа да види първия български авто-
мобил, първия български локомотив и т.н., без да му бъде съдено 
да види втория. По-нататъшното стопанско развитие ни научи, че 
не е никак нужно сами да си правим всичко – швейцарците, а по-
късно японците, ни дадоха най-добрия пример за това. Така че 
първото впечатление, което се добива в тази изложба, е за вече 
отживелия и отдавна отречен универсализъм в народното сто-
панство, който тук най-силно се подчертава. Но малко по-
внимателното наблюдение още веднага ще покаже илюзорността 
на този универсализъм. Защото всички експонати, без изключе-
ние, демонстрират такава изостаналост, такава груба и посред-
ствена фабрична и занаятчийска продукция, каквато ние днес 
трудно можем да си представим, освен ако се постараем да си 
припомним как беше и у нас преди 35-40 години. Макетите на 
хидроцентрали, химически комбинати и металургически заводи 
говорят много малко на неспециалиста – и тук можем само да си 
припомним, че преди няколко десетилетия сме виждали нещо 
подобно. Самата продукция обаче – като се махнат „твърде 
нагледните“ диаграми с числа, давани само в проценти – може да 
бъде оценена мигновенно и от неспециалиста. Асортиментът е 
потресаващ – не трябва да се забравя, че при такива изложби се 
излага всичко най-хубаво и се показват далеч повече варианти от 
намиращия се в действителност на пазаря асортимент. Дали това 
се отнася до малкия миньорски локомотив, до трактора, до ин-
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струментите, двата вида конфитюр и доматеното пюре, съставящи 
главната стока в плод-зеленчуковите магазини, до фаянсовите 
плочки и гордостта на местната индустрия – съоръженията за 
клозет-клекало от емайл – всичко е на най-ниското възможно ниво 
на техниката, което човек трудно може да повярва, че е 
достигнато вече в края на XX век. Наистина, не липсват дори два 
телевизора. Те обаче са само монтирани (или опаковани?) в стра-
ната. Литературата е представена от няколко издания, главно 
съчинения на Енвер Ходжа на албански и други езици, напечатани 
със същия шрифт и със същите машини, които се внасяха и у нас в 
края на 1940-те години. От произведенията на земеделието и ско-
товъдството не може да се получи никакво впечатление. Зна-
чително постижение несъмнено е отводняването на огромните 
блата и тресавища в западната част на страната и в Корчанско, 
както и създаването на многобройни овощни и маслинови план-
тации. Дали обаче тяхната продукция е в състояние посредством 
експорта ѝ да достави всичката необходима на страната чужда 
валута? Защото индустриалното производство нито в количест-
вено, нито в качествено отношение би могло да задоволи напълно 
местните нужди. От диаграмите се разбира, че производството на 
електроенергия е предостатъчно и че такава даже се изнася. Но 
същевременно става ясно, че най-голямата част от тази енергия 
засега се доставя от хидроцентралите. Както в справочника, така и 
тук обаче не се говори никъде за реалното производство, а за мон-
тираните мощности, чието максимално производство едва ли 
може да бъде някога използвано, като в години на суша, както 
настоящата, тези централи може и да не дадат никакво произ-
водство.  

Напускам изложбата много угнетен. Явно е, че страната едва ли 
някога може да бъде в състояние да излезе от своята перманентна 
стопанска криза, която ще се засилва в бъдеще, както при всички 
страни от т. нар. трети свят. Суровините, които съставляват най-
значителна част от стопанския потенциал, ще бъдат и в бъдеще 
купувани от високоразвитите капиталистически страни на безце-
ница – също както и земеделските произведения, срещу които в 
страната ще може да се внася безумно скъпа техника, но конку-
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рираща убийствено евтиния ръчен труд. За управниците остава 
като единствено средство осигуряващо сплотеността на народа, 
неговата изолация, невежеството му и масовата психоза от вън-
шна заплаха. Тази стопанска изложба ми помогна да разбера проб-
лемите на вътрешната и външната политика на албанските управ-
ници по-добре от дебели книги и стотици статии, изпълнени с 
диаграми и данни в проценти за растежа на бруто-социалния 
продукт на населението, за неговата привързаност към ръководи-
телите му и за дълбоката мъдрост на последните. Че всичката тази 
манипулация става в името на класиците на марксизма-ленинизма 
и с помощта на техните идеи, като дори се твърди, че това е 
единственият истински и правилен път на човечеството, следван 
само от албанския народ, е най-големият парадокс, който един 
съвременен човек може да си представи.  

Пред хотела се разделям с Дамян, който обещава на другия ден 
да дойде още в 8 часа сутринта, за да отпътуваме за Шкодра. 
Шкодра, както и изобщо северната част на Албания, изобщо не 
влиза в моята програма и аз моля Дамян да ми обясни, какво ни 
кара да започнем пътуването тъкмо от там. Той ми отговаря, че 
там се намира една от най-важните за мен изложби – изложбата на 
народно изкуство – и че моите домакини са решили, че трябва 
непременно да я посетя. Нещо повече, в пътуването ни за Шкодра 
ще ни придружава големият шеф на Външния отдел на Ака-
демията, Нури Чауши, който лично ще отдели от времето си и то 
дори през седмичната почивка, за да ми бъде в полза. Аз съм 
безмълвен от такава висока чест и вече горя от нетърпение да се 
запозная с моя знатен меценат, както и с изложбата, за която ще 
трябва да пропътуваме над 200 километра.  

В ресторанта изяждам само едно кисело мляко – това ще стане 
система за мене до края на пътуването ми в Албания, за да мога да 
се спася от преяждане и неимоверно увеличение на теглото ми. А 
то би било неизбежно при липсата на движения. 
 
15 XI 1986, събота. 
Пробуждам се както обикновено малко след 5 часа сутринта. Кар-
тината, която наблюдавам на площада е същата както предишния 



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

57 

 

ден – тук съботата е нормален работен ден. Времето е също така 
хубаво и има вероятност да се запази още дълго тъй стабилно и 
без валежи, въпреки сезона. От 6 часа по радиото започва емисия-
та на немски език. Заслушвам се внимателно. Всъщност още от 
самото начало се учудвам повече на себе си, че продължавам да 
следя внимателно текста, вместо още веднага да загася радиото 
или да потърся някой друг предавател с музика. Надделява любо-
питството и професионализма ми пред разума. Учудвам се също 
така на себе си, че мога да разгранича глупавото съдържание на 
текста, от сравнително високото качество на превода и особено на 
безукорния чист немски. Това е по-скоро литературен немски 
(Hochdeutsch) със съвсем лек примес на благозвучния диалект от 
Югозападна Германия. В литературно отношение и във връзка с 
благозвучието езикът на диктора дори превъзхожда повечето от 
дикторите на ГДР, у които нерядко се срещат груби грешки и про-
зира саксонският диалект, който е особено неприятен. Явно, че 
албанците са в състояние да използват за своето радио много по-
добри диктори, отколкото във всички други демократични страни, 
а даже в известно отношение и от ГДР. Някои трудности се забе-
лязват в превода – грапавините в текста се дължат най-често на 
невъзможността да се преведат на немски език някои изрази и по-
нятия от явно много по-богатия на ругатни политически жаргон 
на албанските партийни идеолози.  

След свършването на емисията по радиото чета отново справоч-
ника, който Дамян ми даде. Тук се забелязва същото явление, ре-
зултат на буквалния превод, който в описателната част е почти 
безукорен, но в политическата терминология нескопосан, без поз-
наване на новите термини, с които немският език в ГДР е вече 
съществено „обогатен“ и съвсем свободно оперира.  

 
В 7,30 слизам за да закуся в ресторанта. След 8,30 се появява 

Дамян, за да се извини със закъснението си и да ми съобщи, че 
пътуването ни трябва малко да се забави, понеже „Шеф Нури“, 
както Дамян нарича началника на Външнополитическия отдел в 
Академията на науките Нури Чауши, има още някои служебни 
задължения, които трябва да приключи, преди да може да се 
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посвети изцяло на мене. Казва ми освен това, че трябва да прибера 
багажа си, тъй като след връщането ни от Шкодра ще трябва да се 
преместя в друг хотел – в „Гранд-хотел Дайти“. Не зная, какво 
означава това преместване и трудно мога да си представя, че ста-
рият хотел „Дайти“ ще бъде по-добър отколкото сравнително не-
отдавна построения „модерен“ хотел „Тирана“, в самия център на 
града и с такъв великолепен изглед. Дамян ме успокоява, че дру-
гият хотел бил по-добър, и че нареждането за преместването 
засяга не само мен, а всички чужденци. Сам той, Дамян, трябва да 
ме остави за малко сам, тъй като му се налага да уреди някои 
подробности във връзка с пътуването. Докато чакам, решавам да 
използвам времето и да направя няколко снимки от площада – на 
Националния исторически музей и на хотела. Във фоайето на 
хотела срещам моите съпътници от ГДР, от които разбирам, че и 
те трябва да бъдат преместени в другия хотел, и че това в 
действителност трябва да е мярка, всички чужденци да бъдат на 
едно място, за да бъдат по-добре наблюдавани. Като виждат кола-
та, която ме очаква и след като им обяснявам, че тя е предоставена 
само за мен по време на цялото ми посещение в страната, забе-
лязвам как респектът на тези мои спътници неимоверно нараства – 
тях ги натъпкват заедно с още двама придружвачи в някаква 
много стара и вече съвсем разбита „Шкода“, за да ги закарат на 
преговори в съответните предприятия.  

Оставям колата да ме чака пред хотела и се придвижвам пеша 
до другата част на площада въпреки предложението на Скендер да 
ме закара до там – съвестно ми е да се движа с кола в една страна, 
където почти всички, с най-малки изключения, са пешеходци. По 
пътя си през площада забелязвам на известно разстояние от мене 
да се движи също пеша председателя на Албанската академия на 
науките – веднага го познавам по лицето, макар че до сега съм 
виждал само негови снимки и то стари, от преди 10 и може-би 20 
години. В действителност той изглежда много по-стар, отколкото 
са годините му, слаб и вече доста грохнал, което обаче не му 
пречи да отива пеша на работа и то в събота, малко преди 9 часа. 
Старая се да не ме види, защото облеклото и фотографският ми 
куфар веднага ще издадат кой съм аз, а за тази сутрин нямаме 
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определена среща. От платформата за бъдещия паметник на 
централния площад в Тирана правя две снимки на Националния 
исторически музей с хотел „Тирана“ и се прибирам. 

Междувременно Дамян отново е дошъл и ми казва, че ще отиде 
да вземе с колата Шеф Нури и ме моли да почакам малко във 
фоайето на хотела. След 15-тина минути двамата се връщат и ми 
казват, че пътуването трябва да се забави с още час – час и поло-
вина поради внезапен нов ангажимент на големия шеф. За да из-
ползваме това време отиваме с Дамян в Националния исторически 
музей – разбира се, времето, с което разполагаме, не може по ни-
какъв начин да ни стигне за разглеждането на огромната чети-
риетажна сграда, но Дамян смята с право, че е напълно благо-
приятно да разделим разглеждането на два пъти. В този момент 
чак научавам, че пътуването ни за Шкодра ще трае два дни и че 
ще се върнем чак на следващата вечер. Набързо изваждам от 
куфара си някои тоалетни принадлежности и машинката за бръс-
нене, които взимам в малката си чанта, която ще нося в Шкодра 
заедно с фотокуфара, а големия куфар оставяме в хотела при 
дежурната чистачка.  

В Националния исторически музей успяваме набързо да се 
придвижим само на първия и отчасти на втория етаж, където са 
отделите за античността и средновековието до XIV век. Особено 
добро впечатление ми прави античният отдел – както по отно-
шение на експонатите, състоящи се почти изключително от срав-
нително малко предмети от гробищен илирийски инвентар и зна-
чителен брой първокласни произведения на гръцкото и римско 
антично изкуство, така и от подреждането им. Наистина, този 
музей е най-сериозният конкурент на софийския Национален ис-
торически музей. На лице са предимствата и недостатъците от 
обстоятелството, че сградата е проектирана специално за тази цел: 
предимство е несъмнената целесъобразност на архитектурата, а 
недостатък – по-ниското качество на самия строеж. По отношение 
на първото качество е постигнато забележително единство в 
пространството и в особено удачното преминаване от една зала в 
друга с постепенно повишаване на нивото, без да се създаде 
чувство от преминаване от един етаж в друг, съпроводено с 
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прекъсване на експозицията. За експонатите е предоставено много 
място, без да се получи нито чувство за претрупаност, нито 
усещане за прекомерно празно пространство. Вярно е, че както 
огромното и безвкусно мозаично пано върху фасадата на музея 
над главния вход, така и колосалната статуя на Енвер Ходжа във 
фоайето, още от самото начало дават тон на експозицията, но и 
изобщо на цялостната ѝ идеологическа окраска. В самата експо-
зиция обаче, или поне на първите два етажа от музея, тази идео-
логическа заостреност се изявява сравнително умерено. Малко са 
текстовете с цитати от Енвер Ходжа, а предимство е дадено на 
произведенията на изкуството, които тук са на извънредно високо 
ниво – централно място заема мраморната глава на Богинята на 
Бутринт, открита в началото на 1930-те години по време на раз-
копките на италианската експедиция с ръководител Луиджи Уго-
лини, след това подарена от крал Зогу на Мусолини и през 70-те 
години върната от италианското правителство на албанския народ. 
Но освен това изключително произведение на античната гръцка 
скулптура, тук са представени още не по-малко от десетина други 
статуи или бюстове, също с най-висока художествена стойност. 
Толкова по-бедни и малозначителни изглеждат съпоставени с тях 
илирийските експонати. В художествено и занаятчийско отноше-
ние всички те са груби, примитивни, без да притежават нито сянка 
от първичната красота на тракийските паметници, явявайки се 
едва ли не като истински антиподи на класическото съвършенство 
у античните гръцки и римски художествени произведения.  

С преминаването към средновековната епоха значително спада 
качеството на паметниците. Още късноантичните мозайки, пред-
ставени от великолепни образци, свидетелствуват за значително 
снижение в нивото на художествената продукция. Самата ранно-
средновековна епоха е представена от съвсем малко експонати. 
Сред тях откривам веднага още един от стълбовете с релефи от 
базиликата в Балша, и тук датиран в VI век. Църквата в Аполония 
е представена посредством копия на част от колонадата на нар-
текса с датировка за целия паметник XIV век. С изненада откри-
вам на сравнително централно място известната ми до сега само 
от фотоснимки прочута плащаница от Главиница. Няколко гипсо-
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ви макети от крепости и две (!) икони, заедно със значителен брой 
оръжия и части от въоръжение са едва ли не всичко, което в този 
музей представлява средновековната епоха. Достигнали края на 
тази зала, преди да минем в залата, където вече ще се появи и 
албанската нация с нейния национален герой, Скендер бег, прек-
ратяваме посещението и се отправяме към хотела, където трябва 
всеки момент да дойде Нури Чауши. Преди това, докато разглеж-
дам средновековната зала, Дамян отива в дирекцията на музея, за 
да осигури нашето посещение в понеделник сутринта, когато той 
обикновено е затворен за посетители.  

Пред хотела шофьорът ми, Скендер, чака все още сам. Дамян 
отива да говори по телефона с Нури, а аз използвам това време за 
да поприказвам със Скендер. Той е шофьор от 15-тина години. 
Всъщност колата с която той обикновено пътува, е една „Шкода“, 
също от правителствения гараж, с която обслужва академията и 
нейните гости. „Волвото“, което той сега кара, е едно от десетте, 
купени преди близо 10 години, но, както и другите коли от същия 
тип, се използува съвсем рядко – по време на пътуването ми в 
страната успявам да видя всичко на всичко четири от тези коли и 
две от тип „Волво 244“. Освен тях, в правителствения гараж имало 
още няколко коли „Мерцедес“ (по улиците на Тирана видях 
само два от тях) и няколко „Пежо“, които се използват само в 
най-големи горещини заради климатичната им инсталация. Скендер 
твърди, че от тези три типа коли най-подходящ за шосетата на 
страната е „Волво“. Неговата кола била най-запазената от всички 
и е само на 99 000 км, което значи, че годишно изминава средно 
не повече от 10 000 км. Обслужва почти изключително само най-
значителните гости на Академията, политически и държавни чужди 
гости. По време на току-що приключилия IX конгрес на партията 
Скендер е бил аташиран заедно с колата към делегацията на 
Шведската КП. Колата е наистина в отлично състояние. Всеки ден 
е много добре почистена и лъсната, без нито една драскотина – 
това ще продължи и през цялото пътуване. Бензинът е извънредно 
евтин в страната, а Скендер го получава с купони от бензино-
станциите по пътя; 1 литър струва 1 лека – по официалния курс на 
албанската държавна банка за 1 долар, както и за 1 лев, се обменят 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

62 

 

7 лека, за 1 DM 3,30 лека, за 1 М от ГДР 2,80 лека. Пътувал е 
много пъти в чужбина – главно в Чехословакия през Югославия за 
докарване от там на леки и товарни коли. Тъй като пътуванията 
му са служебни, няма от албанска страна никакви затруднения. 
Затрудненията му обаче идват винаги във връзка с югославската 
виза – за получаването на транзитна виза трябва винаги да дава на 
границата подкуп на югославските гранични служители. Това е 
обикновено една половинлитрова бутилка коняк „Скендер бег“, а 
напоследък дори още една за началника на съответния югославски 
служител. От пътуванията си и от честото слушане на радио 
Прищина Скендер говори много прилично сърбохърватски с 
произношение без акцент, но с недостатъчно богатство на думи. 
Както и при много други албанци, той лесно учи език, но не 
разполага с никакви пособия. Също учи италиански и носи винаги 
със себе си един стар и извънредно изтъркан от употреба учебник 
по италиански език, като същевременно често слуша италиански 
радиостанции. Произношението му по италиански обаче е много 
лошо. Това още веднаж ми доказва, че в действителност тук не е 
налице някакво особено предразположение на албанците към 
ученето на чужди езици – освен Дамян, който явно е отрасъл в 
гръцко-албанска среда и може-би има значително количество 
гръцка и дори италианска кръв, до сега не съм срещал, а и по 
време на пътуването ми в Албания няма да срещна нито един алба-
нец, който говори добре на западноевропейски език. Български 
език обаче, а така също македонски диалект и сърбохърватски 
език (със специфичното му твърдо произношение и с харак-
терните съгласни ћ и ђ) албанците могат да говорят без чужд 
акцент, което не може да не е във връзка с близостта (или по-
скоро със смесването) на двете етнически групи, албанската и сла-
вянската – разбира се, доколкото изобщо може да се говори за две 
етнически групи като чисти и самостоятелни. И обратно, за мене 
представлява значителна трудност произношението на някои от 
специфичните за албанския (както и за гръцкия!) език звукове, 
главно небните „д“, „н“ и „т“.  

Дамян се връща от телефонния разговор. Чауши бил вече готов 
за път и двамата със Скендер отиват с колата да го вземат. В това 
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време аз чакам във фоайето на хотела. Само след десетина минути 
Дамян се появава отново, този път със своя началник. Нури Чау-
ши е със среден ръст, слаб с чисто бяла коса, добре запазен, но на 
възраст изглежда доста над 60 години. Също както Дамян е обле-
чен много добре, дори може да се каже елегантно – тъмносин въл-
нен костюм, ушит по мярка, с чисто бяла риза и вратовръзка. 
Изобщо, както виждам и при другите албанци, посещаващи своите 
търговски партньори от чужбина, те се стремят да бъдат облечени 
добре, стегнати са и винаги с чисти ризи и обувки. Чауши има 
добре заучени обноски на дипломат, често с прекалена „китайска“ 
учтивост – дали това не е резултат на сравнително дългото общу-
ване на албанците с китайците? Говори на приличен руски, макар 
и не особено точен в израза и произношението. Използва неве-
роятно много думи, за да изрази съжалението си от закъснението 
и за да се извини. Не по-малко многословни са и конвенционал-
ните му въпроси за моето здраве, благоразположение и т. н., на 
което аз се опитвам в същия тон да отговоря, поддържайки този 
куртоазен стил на разговор, с което явно му правя много добро 
впечатление. Благодаря му също от своя страна и на същия 
„китайски“ език за гостоприемството на Албанската академия на 
науките и за разкриващите се благоприятни перспективи за моето 
посещение в страната. Моля го да предаде на проф. Буда моите 
отлични почитания и поздравите, които чрез мене му отправя 
проф. Ирмшер. Чауши веднага ми отговаря, че току-що е уговорил 
с проф. Буда среща за мене в понеделник след обяд, а по отно-
шение на Ирмшер ме моли от своя страна, след моето завръщане в 
Берлин да му предам поздравите на Буда и Чауши и поканата им, 
да посети Албания, когато му е удобно през първото тримесечие 
на 1987 година. Съгласно дадената ми от албанското посолство 
виза, валидна до 10 XII, Чауши ми казва, че след тази дата те не 
могат повече да ме задържат в страната, но биха се радвали, ако 
мога поне до тогава да остана. Извинявам му се, като изказвам 
същевременно дълбокото си съжаление, че не мога да остана нито 
един ден по-късно от 1 XII, и че още на 3 XII трябва да бъда в Рим 
на неотложно съвещание с редакцията на Енциклопедията, но ще 
се помъча с тяхна помощ да използвам най-рационално престоя си 
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в страната. Чауши е в течение напълно по отношение на прог-
рамата, която Дамян е съставил за пътуването и се безпокои, че 
времето може да се окаже недостатъчно, още повече, че послед-
ните дни на престоя ми съвпадат с националния празник на Алба-
ния. Той показва обаче разбиране по отношение на моето затруд-
нение да остана повече и обещава пълното си съдействие, този 
престой да бъде използван най-пълноценно.  

 
Междувременно вече минава 11 часа и ние, макар и с такова 

голямо закъснение в изпълнението на програмата, потегляме на 
път, като Чауши сяда отпред до шофьора, а аз – на задната седалка 
с Дамян. В колата Чауши е щастлив да ми съобщи още една 
голяма и особено приятна изненада – в Шкодра ще имам въз-
можност да участвам като зрител на една изключителна атракция: 
футболен мач между двата най-добри футболни отбори в стра-
ната, отборите на Тирана и на Шкодра. Струва ми необикновени 
усилия, да му обясня по най-безболезен начин, че футболът не 
представлява за мен абсолютно никакъв интерес, като влагам за 
тази цел в думите си всичкото свое умение и дипломатичност, за 
да не го обидя или разочаровам. В същото време най-после ми 
става ясно, какво означава това пътуване за Шкодра. Оказва се, че 
Чауши, преди да постъпи на своя ръководен пост в Академията на 
науките, е бил повече от 15 години на служба в Шкодра, като 
местен ръководител, и че футболът е най-любимият му спорт. 
Веднага разбирам, колко важно за него е това мое пътуване за 
Шкодра, покрай което той е в състояние да не пропусне футбол-
ния мач. Разбирам, какво значение има за албанците футбола, като 
за хора още непокварени от непрекъснатото редуване на безброй 
телевизионни предавания, излъчвани едновременно от 10, 20 и 
повече телевизионни предаватели, за хора незасегнати нито от 
сплина, нито от манията за пътувания по петте континента, за 
сафари, авто- и аероспорт. 

Същевременно трябва да се съобразя и с транспортните условия 
в страната, сходни на тези в България преди Балканската война. 
Наистина, до Шкодра пътува и влак, дори всеки ден! За фут-
болния запалянко-единоличник практически обаче е невъзможно 
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да отиде от Тирана в Шкодра на мач и да се върне с влак, макар че 
разстоянието е само 100 км, а за преспиване съществува само един 
хотел в града. В Шкодра ще видя на другия ден два автобуса за 
специален превоз на запалянковци от Тирана, по всяка вероятност 
активисти и стахановци в производството, на които се пада 
високото отличие да присъстват на мача. Но какви автобуси! Вете-
рани на автобусния транспорт, „Шкоди“ от модела, който в 1950 
година се появи и по българските шосета, за да измести „Опел-
Блицовете“ от 1940-те години. Да видя такива автобуси беше за 
мене немалка изненада, която ме изпълни с умиление и с тиха 
печал за изминалите десетилетия, за времето, когато с подобни, 
препълнени до покрива с хора и багаж машини се пътуваше близо 
три часа от София до Самоков с почивка за закуска на „Златната 
рибка“ или в Долни Пасарел. Уверен съм, че не по-малка изненада 
би представлявало за чехските автостроители да видят все още в 
движение такива ветерани. Повече от 30 години в движение по 
албанските шосета! Едва ли на конструкторите и на автострои-
телите може да им е минало през ума, че техни произведения ще 
доживеят тази възраст.  

По време на пътуването ми ще разбера, че на такава експлоа-
тация са подложени и немалък брой товарни коли от други ти-
пове. Над 90 % от товарните коли в Албания са съветски „Зилове“ 
и „Молотовки“ от 1950-те години – незначителна част от тях са от 
същия тип, но изработени в Китай по лиценз. Не трябва да се заб-
равя, че съветски коли (включително „Газки“) не се внасят в стра-
ната след 1960 година – за китайските коли вносът продължава до 
1966 година. А тези коли са все още в денонощно движение! 
Обикновено явление е да се видят по пътищата такива коли 
спрели, като под тях шофьрът оправя по нещо. Но тях ги поправят 
и те продължават да се движат. На връщане в самолета един мой 
спътник, търговски представител от ГДР, ми разказа даже, че 
напоследък албанците дори се опитват да монтират нови дизелови 
мотори на тези съветски товарни коли-ветерани, за да могат да ги 
използват още. Десетина процента, а може би и още по-малко, от 
товарните коли са нови, почти изключително „Лиаз-Шкода“. На 
шосето за Поградец ще срещнем една колона от 30-тина такива 
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товарни коли, идващи от Чехословакия – явно, че попълнение 
има, но то е тъй малко за нуждите на страната, че транспортът ще 
остане може-би винаги постоянен проблем в албанското сто-
панство – като толкова много други проблеми!  

По пътя, докато разговаряме с Нури Чауши, внимателно наблю-
давам околността. След централния площад се отправяме в юго-
западна посока по една сравнително широка улица, застроена с 4-
5 етажни жилищни сгради с магазини в приземието. Непосред-
ствено след площада е сградата на Кубинското посолство, една 
извънредно натруфена с безвкусни гипсови орнаменти малка 
къща, явно от епохата на италианската окупация. По другите 
жилищни сгради няма нищо особено, освен обстоятелството, че са 
строени и измазани много зле. Магазините са големи, с широки 
витрини, но малко стоки и още по-малко купувачи. Опашки не се 
виждат никъде, пък и няма за какво. Това, което се продава в 
магазините, е с много малък асортимент и се намира във всички 
магазини, а цените му явно са такива, че гражданите не могат да 
си позволят да правят големи запаси.  

Постепенно напускаме жилищните квартали. Постройките 
стават все по-малки и се заместват от складови сгради или фаб-
рични постройки. Отдясно на шосето е текстилният комбинат 
„Йосиф Висарионович Сталин“ с голям паметник на патрона при 
главния вход. Множество мобилизиращи лозунги по стените и 
фасадите, по покривите, по оградите, на кръстопътищата. Ако се 
съди по архитектурата и по износеността на сградите на комби-
ната, същият трябва да е бил построен още приживе на генера-
лисимуса – навярно даже е и подарък от Съветския съюз на Алба-
ния. Днес обаче, когато въпросът за съветската – и българската! – 
помощ на албанския народ не се коментира и се премълчава във 
всички исторически трудове, остава запазено само името на 
Великия вожд и то за оправадаване на местния култ, като това име 
се отделя от понятието съветски народи, като че ли може да 
съществува самостоятелно. Интересно е обаче, че въпреки 
изминалите три и повече десетилетия, продукцията на този най-
голям в страната текстилен комбинат не е променила с нищо своя 
вид – дори десените и разцветките на вълнените и памучни пла-
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тове, както и на басмата, са абсолютно същите, които виждахме и 
у нас по това време. Интересно е, че за тези десетилетия нито 
формите, нито матриците, нито боята на ситопечата претърпяват 
промени. Едно кошмарно постоянство и убийствена рутина, как-
вито ще видя във всички области на материалния и духовен живот 
в тази страна, откъснала се преди повече от четвърт век от кръга 
на нашата цивилизация и заспала непробуден сън на това място. 
Същото впечатление прави и заводът за азотни торове при Лежа, 
на средата на пътя за Шкодра. Като виждам в какво състояние е 
изолацията по тръбите за газ или до каква степен са скапани 
стените и покривите или комините на това водещо и единствено 
по своята продукция индустриално предприятие в страната, снаб-
дяващо цяла Албания с изкуствени торове, чудя се как то все още 
функционира – а че функционира, може да се забележи (или по-
скоро да се помирише) отдалече.  

Не по-малко изостанало е селското стопанство. Селата, през 
които минаваме по пътя за Шкодра, ми правят впечатление на 
най-голямата бедност, каквато досега съм виждал. Къщите, по-
скоро колиби, са неизмазани, по външния им вид трудно може да 
се определи в кой век са строени, малките дворове около тях са 
потънали в бурени. Жителите им са облечени необикновено 
бедно. Отвреме-навреме виждаме отстрана на шосето парници, 
построени по най-примитивен начин, покрити с полиетилен. Ма-
шини никъде не се виждат. По полето работят почти изключи-
телно жени на всякаква възраст, а най-много млади девойки. Те 
всички прекопават нивите с мотики и търнокопи. Липсва дори 
впрегатен добитък. Градините и нивите също не правят никак 
добро впечатление – а климатичните условия са много добри, тук 
земята се напоява и сушата не е оказала никакво неприятно въз-
действие. Низината на запад от шосето почти по цялото му про-
тежение до Шкодра представлява бивши блата и тресавища, 
които едва през последните десетилетия са пресушени. Вместо 
цветущи градини, каквито човек би могъл да очаква на тъй 
плодородна и климатично облагодетелствана земя, срещаме най-
често пущинаци с високо избуяла метличина и тръстика. Отдясно 
на шосето започват планините, които само в подножието им са 
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заети с обработваеми полета и пасища, а по-нагоре земята е 
скалиста, без растителност и без живот – непроходими чукари, 
излъчващи през лятото сигурно необикновена жега.  

По-добро впечатление прави добитъка. Това са главно расови 
дойни крави, които се срещат често на стада по пътя. Много по-
малко са овците, които срещаме по пътя, но и те са в добър вид. 
Кози няма, а изглежда и че няма условия за тяхното развъждане. 
От това, което ще видя по цялата територия на страната, ще 
трябва да си променя представите за нея и за поминъка на нейното 
население, което до сега считах предимно за скотовъдно, подобно 
на нашите каракачани. Но в цялата страна, освен може би в се-
вероизточните райони, които не посетих, няма нито планини, нито 
пасища, каквито сме свикнали да виждаме у нас. Там планините 
са малки, но стръмни, скалисти, без всякаква растителност, а те 
съставят над 75 % от повърхността на цялата страна. Долините 
са в по-голямата им част изложени на наводнения от реките, 
пълноводни през пролетта. Блатата, които до скоро са заемали над 
60 % от територията в низините, са вече пресушени, но все още 
недостатъчно облагородени. Като най-плодородни остават засега 
западните склонове на планините по адриатическото крайбрежие 
с тясната ивица край морето, където от 20-тина години е започ-
нало систематичното засаждане на цитрусови плантации и масли-
нови дръвчета, а така също обширните долини в Корченско, за-
садени през последните две десетилетия с овощни дръвчета. При 
високия приръст на населението – за последните 60 години то се е 
увеличило с повече от 250 % – всичко това обаче е твърде недос-
татъчно, като туй население е принудено да живее на границата на 
екзистенц-минимума.  

Още преди да излезем от предградията на Тирана забелязвам от 
двете страни на пътя множество малки бетонни бункери, разпо-
ложени без строга система, но на растояние не по-малко от 100 
метра помежду им. Отначало не им обръщам внимание, като зная 
за ожесточените боеве, които в края на Втората световна война 
са се водили по тези места. Скоро обаче виждам, че това не са 
стари постройки, остатъци от миналата война, а съвсем нови 
съоръжения, чието желязо от халките за транспорт и монтаж още 
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не навсякъде е ръждясало. Виждам, че те са нови произведения на 
съвременен завод за панели – състоят се от две части: цилиндрич-
на основа и полукупол, изляти поотделно, но монтирани на място; 
тясната цепнатина за леко огнестрелно оръжие е ориентирана 
главно по посока на шосето. На по-големи промеждутъци са раз-
положени големи бункери за топове и гаубици. С излизането от 
района на Тирана числото на тези бункери съвсем не намалява, 
често дори се появяват по няколко паралелни на пътя редици, чак 
до височините над шосето. Такива бункери ще продължа да сре-
щам отстрани на всички шосета и пътища, по които ще премина 
до края на пътуването си в Албания. Удивен и ужасéн съм от 
тяхното огромно количество, което по най-прости пресмятания 
надминава стотици хиляди. Че това число далеч надминава чис-
лото на действащата албанска войска и дори на всички войници, 
които по време на война могат да бъдат свикани под знамената 
(през втората световна война този брой е 80 000) се оказва обаче 
наистина факт. Едва по-късно успявам да узная един цитат от реч 
на Енвер Ходжа, в която той бил заявил, че всеки албански войник 
има на разположение по 4 бункера: един на север, един на юг, 
един на изток и един на запад! За да може този завет на великия 
албански вожд да бъде осъществен, домостроителните комбинати 
трябва да произвеждат вместо панели за жилища – бункери, а за 
да бъде осигурен за тях цимент, жилищните сгради за население-
то, освен в столицата, не се измазват. Всеки, който има елемен-
тарно понятие от военна стратегия ще разбере веднага безсмис-
лието и глупостта да се построят тези съоръжения. В случая обаче 
не се касае до налудничава идея на един маниак, а това е резултат 
на отлично обмислен план, проведен с перфидна безогледност, 
имаща за цел със цената на безжалостни лишения на един изтер-
зан и изгладнял народ, често без здрав покрив, той да бъде държан 
под заплахата на една психоза за преследване, на страха от на-
падение, за да може по-леко да бъде управляван. До края на пъту-
ването ми няма да фотографирам нито един от тези бункери и 
след това ще съжелявам за този мой (съзнателен) пропуск. 

Разговорът в колата по пътя отначало се води на тема „футбол“. 
Нури Чауши ми разказва за своята привързаност, както и привър-
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заността на албанския народ изобщо към този спорт. Същата за-
паленост споделя и Скендер, който обаче е привърженик на Ти-
ранския футболен клуб, а не на този от Шкодра, както Нури. 
Двамата са се обзаложили върху изхода на мача: ако Тирана спе-
чели, Нури ще се поклони пред шофьора, а ако Тирана загуби, 
същото ще направи Скендер пред Нури. Отношенията между два-
мата са съвсем фамилярни, говорят помежду си на ти, също както 
и Дамян с Нури, и то въпреки голямата разлика в годините и в 
общественото положение. Изобщо в Албания разликата в общест-
веното положение, поне в тези кръгове, привидно не се чувства – 
шофьорът взима задължително участие по време на обеда и вече-
рята, участва свободно в разговора, но изпълнява безпрекословно 
служебните нареждания на своя началник, без да даде никакъв 
повод за забележка. По такъв начин, с тази демокрация явно се це-
ли да се избегне засягането на самочувствието на по-ниско поста-
вените и да не се стига до надменност у ръководителите. Резултат 
на този принцип е също липсата на всякакви външни отличия и 
всякаква разлика в униформата на военнослужещите, при което 
външно един генерал не може да бъде различен от един редник. 
Твърди се, че разликата в общественото положение до голяма сте-
пен е намалена и при работната заплата – заплатата на един 
министър не била повече от 30-40 % по висока от тази на обик-
новения служител. Заплатите обаче поначало са извънредно нис-
ки, макар и аз да не мога да успея за цялото време на престоя ми в 
Албания да се добера до положителни и достоверни данни. Така 
Дамян твърди, че заплатата му е 1000 леки на месец, което при 
неговата научна степен и длъжност по всяка вероятност представ-
лява абсолютния връх. За сравнение трябва да отбележа някои 
цени: моята храна дневно, почти изключително без алкохолни на-
питки, струва около 70-80 леки и то без месо, което тук е най-
скъпо, без кафе и вечер почти само кисело мляко и хляб. Особено 
голяма разлика в цените при различните категории ресторанти не 
мога да забележа; алкохолът е сравнително евтин и изглежда без 
особена надценка в ресторантите – половинлитрова бутилка коняк 
струва от 13 до 16 леки, 3/4-литрюва бутилка вино – 5 до 7, 
бутилка минерална вода 2,50, малка бутилка сок 2,50 до 3, други 
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безалкохолни напитки няма. Една мъжка риза струва от 30 до 60 
леки, едни обувки от 30 до 40. Цената на един велосипед била 
около 800 леки, но никъде не видях да се продават, а тези, които 
се виждат по улиците, са обикновено доста използвани. По въпроса 
за цените ще мога по-нататък да се спра по-подробно. Още пър-
вото впечатление е, че парите у хората са твърде малко, дори при 
повече от скромния асортимент на стоки по магазините.  

Постепенно разговорът ни преминава на стопанско-политически 
теми. За да предразположа Нури правя му комплимент за стопан-
ската независимост на Албания и за големите стопански успехи на 
страната, които се виждат от Стопанската изложба. В същото 
време не пропускам да отбележа, че в стопанската политика на 
другите социалистически страни основна система е коопериране-
то при разни стопански отрасли, без това да се отразява на само-
чувствието на гражданите. За пример соча, че в България не се 
произвеждат леки коли, но въпреки това транспортът не страда от 
липса на превозни средства. Нещо повече, в България има според 
мене много повече леки коли, отколкото това е разумно и необхо-
димо, улиците са задръстени от паркирали коли, а в часовете-пик 
потокът коли се движи с твърде малка скорост. Казвам, че въп-
росът за кооперираност в стопанството е въпрос на висша органи-
зация, при което демократичният принцип съвсем не се накърня-
ва, както твърдят враговете. Нури се опитва да ми постави уловка, 
като ме пита, на какво се дължат тогава такива кризисни моменти, 
като енергийната криза в България през миналата година. Отгова-
рям, че и в най-развитата общественополитическа и икономическа 
система не могат да се предвидят всички случайности, и че тъкмо 
такова е било положението в България през миналата година, ко-
гато непредвидено излизат от строя за известно време значителни 
мощности, създало явно в някои ръководни кръгове хаос. Поради 
невъзможността да се справят с положението, казвам, редица от-
говорни фактори бяха свалени от длъжност, а системата беше 
значително преустроена. „А защо вашите ръководители в този 
случай не закупиха енергия от чужбина? Нашата страна изнася 
голямо количество електроенергия“ – пита Чауши. Отговарям му, 
че в случая се касае до огромни количества – в България се харчи 
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на глава на населението твърде много електроенергия и в това от-
ношение страната заема едно от първите места между напредна-
лите страни, също както и едно от първите места по отношение на 
ниската цена на тази енергия. От друга страна, и България не 
разполага с неимоверно големи валутни резерви, които безплано-
во да бъдат похарчени, още повече, че положението с енергийната 
криза в самото начало явно не е било осъзнато от решаващите 
фактори в цялата му сериозност. И тъкмо съветската помощ пома-
га и този път кризата да бъде преодоляна, което естествено не 
освобождава решаващите фактори от задължението да направят 
сериозна преоценка по отношение на енергийните ресурси в стра-
ната и да планират по-добре тяхното усвояване. По отношение не 
съветската помощ Нури прави иронични забележки, че Съвет-
ският съюз ограбва в действителност подчинените му народи. То-
ва, че в търговията големите обикновено налагат на малките цени-
те – отговарям му аз – е нещо напълно естествено и срещу него не 
може да се направи нищо. Но нима той не знае, при какви условия 
се продават албанските суровини и хранителни продукти на капи-
талистическите страни, и как там тези цени се диктуват от моно-
полите? В това отношение не може и да става сравнение с цено-
вата търговска политика на Съветския съюз. Добре е известно, че 
той продава на социалистическите страни голям брой стоки и су-
ровини, от които в съветската страна съществува остра нужда и за 
които би могло да се получи на Запад значително по-висока цена 
и то в ценна валута. „Нашата сттана изнася само своите излишъ-
ци“ – заявява Нури. Аз му отговарям, че за нуждите на стопан-
ството България често трябва да се лишава от дефицитни стоки, от 
които населението изпитва нужда, но същото правят и другите 
стопански партнъори от социалистическия лагер, на първо място 
Съветския съюз. Добавям, че едва ли не цялата тежка индустрия 
на България е резултат на българо-съветската дружба, че българ-
ският народ осъзнава тази помощ, както и всички жертви, които 
съветските народи са направили в името на тази дружба в мина-
лото и които правят и днес. Давам някои от примерите за връзки 
между нашите народи, започнали още преди повече от хиляда 
години. Подчертавам приноса на българската ранносредновековна 
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култура за християнизацията на руския народ, за създаването на 
неговата национална култура, възникнала на базата на българска-
та писменост. От там минавам към обратното явление, влиянието 
на руската литература върху съвременната българска литература и 
изобщо култура, приноса на руския народ за освобождението на 
България от османското владичество, за създаването на съвремен-
ната българска държава. Опитвам се по възможния най-леко дос-
тъпен и понятен начин да убедя Нури в спецификата на отно-
шенията между българския и руския народ, в тяхната непосред-
ственост и изобщо в неповторимостта и уникалния характер на 
този феномен, стоящ дори над условните политически отношения, 
над временните конюнктюри.  

Нури се опитва да смени темата, като обяснява, че не е историк, 
а е завършил философия. Казвам му, че това още повече би спо-
могнало да разбере отношението на българския народ към руския, 
и че тук се касае в еднаква степен до един исторически процес и 
до националния манталитет на двата народа, но също прекратявам 
разговора на тази тема.  

Нури Чауши преминава отново на стопанско-политическа тема. 
Казва, че неговата страна няма никакви чужди дългове и че тър-
говските ѝ отношения с другите страни не базират на никакви за-
робващи договори, че албанците купуват само с налични средства 
и само в рамките на тези средства. Отговарям му, че с последо-
вателното си придържане към този принцип албанците имат пъл-
но право да се гордеят, още повече като се има предвид в какво 
положение се намират развиващите се страни, потънали в дългове 
пред капиталистическите – примерът с икономиката на Югосла-
вия в това отношение е най-очебиен. Допълвам обаче веднага, че 
този принцип се следва и от българските държавни ръководители 
и че от всички социалистически страни България в това отноше-
ние се намира в най-благоприятно положение и че няма никакви 
дългосрочни външни заеми, а използва само краткотрайни кре-
дити, напълно допустими и дори неизбежни в международната 
търговия, която не може да се развива само на базата на размяна 
на стоки – чушки и домати за автомобил и т. н., – а на валутна 
система, характерна за развитото световно стопанство.  
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За прекратяването на разговора допринася обаче вече и приб-
лижаването ни към Шкодра. По пътя не сме спирали никъде. От 
колата Дамян ми показва мавзолея на Скендер бег. Това е малка 
черква в едно от селата по пътя, вградена в голяма постройка, за 
да не може да се отгадае, че е черква – черквата, в която съгласно 
преданието е погребан албанският национален герой. Също и при 
Лежа не се спираме. В околностите, на планинския връх се намира 
най-старата и интересна илирийска крепост. Когато ми се съобщи 
за пътуването до Шкодра, веднага го свързах с нея, като не знаех, 
че тази крепост е много трудно достъпна и то само със специално 
превозно средство, каквото за нас не беше предвидено. Пейзажът 
е много внушителен. От тук се открива чудна гледка към върх 
Акролисос с неговата дивна красота.  

 
Вече наближаваме Шкодра, пресичаме Дрин малко преди мяс-

тото, където водите му се раздвояват, като една част се влива в 
Шкодренското езеро, а друга се слива с Буна, за да се влее около 
20 км на север в Адриатическо море. Тези обикновено пълноводни 
реки, протичащи по огромно и широко корито, са извънредно 
намалели поради сушата; нивото на Шкодренското езеро също е 
спаднало. По езерото минава границата с Югославия, където, от 
другата страна на езерото се виждат високи планини, чийто най-
висок връх, Румийе, се издига със своите 1600 метра стръмно над 
морето, намиращо се, както и езерото, само на няколко километра 
от него. Малко след моста над Дрин срещаме колона от четири 
леки коли. Скендер се поздравлява с техните шофьори и ми обяс-
нява, че те са негови колеги и в момента превозват една от 
чуждите делегации на партийния конгрес – колите са малки Шкоди, 
по което съдя, че се касае за партийната делегация на някоя страна 
от Латинска Америка.  

 
Гледката тук е много красива. Отляво на пътя е Шкодренското 

езеро с високи планини зад него, отдясно е Шкодренската кре-
пост, най-голямата по размери в страната, отпред е Шкодренската 
долина, затворена в дъното също от високи планини. След Тирана 
и Драч, Шкодра (70 000 ж.) е третият по големина град в страната, 
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Ïîãëåä êúì Øêîäðåíñêîòî åçåðî 

 

 

 

Øêîäðà 
Ïîãëåä îò êðåïîñòòà êúì Øêîäðåíñêîòî åçåðî 
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Øêîäðà 
Ïàìåòíèê íà ãåðîé îò íàöèîíàëíî-îñâîáîäèòåëíèòå áîðáè 

 
 
 

административен център на най-обширния окръг в Албания. Съг-
ласно официалните данни, поминъкът на населението в окръга 
съставя 67 % индустрия и 33 % селско стопанство. Главно място в 
индустрията представлява добивът на мед с големия кабелен за-
вод. В окръга се намират най-големите в страната хидроцентрали, а 
леката индустрия се представя от фабрики за хартия, дървопрера-
ботка, консервена фабрика, млекообработвателен комбинат и др. 
Преминаваме по една широка улица, застроена с малко и неугледни 
жилищни блокове и домове. В дъното е площадът с паметник на 
трима герои от съпротивата; в дясно е друг голям паметник също на 
герой от освободителното движение. Изобщо в страната ще видя 
значителен брой мемориални съоръжения – изглежда, че сред 
европейските държави на глава на населението (разбира се след 
България, Турция и Гърция!) тук се падат най-много паметници.  

Хотелът е нова висока постройка, без естествено да конкурира 
на многоетажния хотел Тирана в албанската столица. Още пред 
входа ни посреща директорът му, за да окаже своето почитание 
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пред височайшите гости – централния другар и „прочутия профе-
сор от ГДР“. На мен е отреден изглежда единственият апарта-
мент в хотела, набързо подреден и със сменено бельо след зами-
наването на чуждестранната партийна делегация. Едва по-късно 
ми става ясна причината за настойчивостта на Нури Чауши да получа 
този апартамент – в хола му се намира телевизор, с което се осигуря-
ва приятното прекарване на вечерта за моите придружители! 

 

 

Øêîäðà 
Ïàìåòíèê íà „áîðöè îò ñúïðîòèâàòà“ 
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С най учтив „китайски език“ Чауши ме запитва, дали ще бъда тъй 
благосклонен към него да му позволя да се оттегли, за да има 
възможност да се срещне със свои близки приятели и бивши 
колеги, от който сорт той явно има мнозина в града. Отговарям му 
най-великодушно, че може да разполага както желае с времето си, 
и че аз на драго сърце ще предпочета преди обяда да се освежа и 
малко да си почина след обяда. О не, на обяда той непременно ще 
присъства, а въпросът му се отнася само до ранния следобед. След 
почивката Дамян ще ме заведе в музея и в Националната изложба 
на народно изкуство, на вечеря ще бъдем също заедно, както и 
вечерта, а на другия ден, неделя, сутринта ще отидем с колата до 
крепостта. След обед, по време на футболния мач, който отново 
отказвам категорически да гледам, ще мога отново да си почина и 
към 4 часа ще се отправим обратно.  

По време на обеда, който ни се сервира отново в отделна зала, 
Нури се възмущава от скромността ми при избирането на храната. 
Когато му заявявам, че изобщо не ям месо той запитва почти-
телно: „Вы верующий?“ Обяснявам му, че въздържанието ми от 
месо не се отнася само до свинското месо и че то няма нищо общо 
с религиозни убеждения. Той повече не любопитства и възприема 
моята воля, повтаря обаче въпреки това, че трябва добре да се 
храня и да не се отказвам да пия алкохол с тях. От учтивост пия 
малко ракия и след това вино, без да успея да го убедя, че храната 
ми е достатъчна и че аз обикновено ям дори значително по-малко. 
Този път менюто е: макарони с доматен соус и стъргано сирене 
като предястие, разни зарзавати с пържени картофи като главно 
ястие и крем карамел, а за напитка предпочитам минералната вода 
пред алкохола. От кафе след обеда също единствен от групата ни 
се отказвам.  

Прибирам се в стаята си, използвам наличието на вана и топла 
вода, за да се изкъпя преди да си легна – това е много добра идея, 
защото след малко водата спира и до заминаването ни на следния 
ден изобщо няма да бъде отново пусната. От прозореца на хотела 
се вижда част от града. Вижда се даже и голямото здание на катед-
ралата, което откъм улицата не би могло да се забележи поради 
новата фасада,  построена отпред след префункционирането на 
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„Ïîòúíàëàòà êàòåäðàëà“ íà Øêîäðà 

 
сградата в културен дом. Опитвам се през прозореца да я фото-
графирам с телеобектива, макар че стъклото не е особено чисто и 
снимката ще излезе малко размътена; да отворя обаче прозореца 
не се решавам – по улицата има доста хора, които не може да не 
забележат какво снимам.  

Към 5 часа идва Дамян да ме вземе и заведе на Националната 
изложба за народно изкуство. Тази изложба е открита преди ня-
колко години на старата чаршия на Шкодра, изцяло реставрирана 
за тази цел. Бившите малки дюкянчета са свързани помежду си по 
няколко и са превърнати в изложбени павильони, в които са 
представени отделните отрасли на народното творчество и на 
художествените занаяти – металообработване и бижутерия, дърво-
резба, художествена керамика, тъкачество, килимарство и броде-
рия. Между отделните павильони има магазинчета, където се про-
дават произведения на художествените занаяти, кръчми, сладкар-
ници, закусвалня, книжарница. 
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Започваме с павильона на дърворезбата. Отначало са предста-
вени произведения на старото изкуство: дървени тавани, полици, 
части от иконостаси и от вътрешна украса на жилища на много 
високо художествено ниво. Толкова по-голям е контрастът със 
съвременните произведения с шаблонна орнаментика, груба изра-
ботка. Мебелите са грозни, а резбарските украшения, в това число 
бъклици, свещници, рамки за огледала и пр. (даже модели на 
кораби не липсват!) са просто кич. Не може да се открие никаква 
връзка нито в стила, нито в изработката с художествените про-
изведения от миналото, а се твърди, че занаятчийските училища са 
изградени върху базата на непрекъснатата традиция!  

Още по-голяма е пропастта между миналото майсторство и 
съвремената безвкусица, недоделаност и груба, непрофесионална 
изработка в другите художествени жанрове – в металообработ-
ката, килимарството, шевицата, керамиката. Художествената май-
сторска занаятчийска работа отстъпва пред посредствената груба, 
фабрична изработка, където формите, цветосъчетанията, орнамен-
тите и рисунките са безобразни и показват пълна липса на вкус и 
на мярка. Този явен упадък е съпроводен с неимоверно нарастване 
на помпозността, с една блудкава сладникавост в сюжета при 
смешна идеализация на образите. Връх на това е огромният гоб-
лен с изображение на монументална композиция от съпротивител-
ното движение, чийто главен герой е естествено Енвер Ходжа. 
Дамян ми съобщава с чувство на дълбоко преклонение пред този 
изключителн шедьовър, че стойността на изработката му надми-
нава 1 милион леки! Не по-малка безвкусица показват произведе-
нията на металообработката. Това са предимно огромни орли, как-
то и изображения на националния герой Скендер бег, възседнал на 
кон, изпълнени в техниката на сребърен филигран!  

На базата на традиционното медникарство е възникнала цяла 
индустрия за сувенири – главно блюда, вази, чайници и джезвета 
от медни листове, сравнително тънки, с гравирана или пресована 
орнаментална или фигурална украса. Формите са традиционните, 
но изпълнението е много лошо – орнаменталната украса е шаб-
лонна, а фигуралната сладникаво-идеалистична, с много голяма 
доза кич. Както големите съдове, така и най-малките джезвета се 
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произвеждат в много големи серии, без всякакво изменение във 
формата и декорацията им, така че за художествен занаят не може 
да става и дума, а за лоша индустриална продукция. Албанците се 
надяват да разпространяват тези произведения сред чуждите ту-
ристи и по витрините на магазини за сувенири с конвертируема 
валута, какъвто вече видях в хотел Тирана и през следващите две 
седмици ще срещам навсякъде по пътя, но искат баснословни 
цени за тях – до 80 долара за ваза и табла и десетина долара за 
джезве. В магазина за сувенири в хотел „Дайти“ в Тирана се 
предлага дори малко копие на възседналия кон Скендербег от 
сребърен филигран на скромната цена от 380 долара! Мога да си 
представя, че тези предмети са станали синоним на благосъс-
тояние сред населението и са обект за ценни подаръци при 
изключителни събития, като сватба и т.н. Мога също да си пред-
ставя, че при известно редуциране на цената им външнотър-
говските предприятия на ГДР може да внесат известно количество 
от тях за местния пазар, доста беден за подобни стоки при голя-
мото им търсене. На Запад те не биха имали никакъв успех при 
огромната конкуренция на месингови съдове и украшения от 
Индия, Пакистан и северноафриканските държави изработени от 
добри занаятчии, които при това са несравнено по-красиви и 
многократно по-евтини. Също кошничарските изделия имат на 
световния пазар силната конкуренция на Виетнам и Корея. Кили-
мите тип персийски и тип котленски, каквито в страната се произ-
веждат в голямо количество и на изложбата са показани в различ-
ни големини и десени, също са с качество далеч по-ниско от меж-
дународните стандарти. На Запад те не могат да пробият поради 
монопола на азиатските конкуренти, недостижими в изработката и 
материала, а в социалистическите страни поради високата им цена 
и лошото качество, много по-ниско от това на широко разпростра-
нената в тези страни индустриална стока. Всички останали стоки 
не могат да се продават дори на панаирджийските сергии. В мага-
зинчетата в съседство с изложбата за първи път видях да се тълпят 
купувачи. Продаваше се стъклария, производство на фабрика в 
Тирана. Цената на чашките и вазичките е нищожна, но въпреки 
това необикновено висока за този боклук с невероятни форми и 
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гравирани украшения при разцветка, каквато едва ли би се харе-
сала и на циганското малцинство в нашата родина. Асортиментът 
на кич се допълва от фигурки на птици и цветя, изпълнени в 
„смесена техника и различен материал“, украсени бутилки за 
алкохолни напитки, украшения от рог с резба по тях в най-
необичайни форми и изпълнени с необикновена фантазия, плод на 
многомесечен труд, но обект единствено на колекции от кич и 
чудати приумици. Получавам от директора на един от павильо-
ните брошура с многобройни цветни илюстрации, каквито брошу-
ри не виждам никъде да се продават, а само се подаряват на висо-
чайши посетители. В апартамента ми в хотела намерих още една 
такава брошура-проспект, забравена, или по-вероятно изоставена 
от предишния обитател на апартамента, вероятно член на чуждата 
делегация, която срещнахме пред града. Аз обаче взимам в багажа 
си и двете брошури, като най-ценен нагледен материал за успехи-
те на албанското народно изкуство и на албанската полиграфия.  

Приключили с разглеждането на забележителната изложба, за-
ради която трябваше да пропътувам 200 км, продължаваме раз-
ходката си по чаршията – улица Енвер Ходжа. За реставрирането 
на тази цяла улица трябва да са хвърлени огромни средства. Всич-
ки къщи са престроени, фасадите им са отлично измазани с нова 
мазилка, нова ламперия, решетки, улични фенери и т.н. Дви-
жението по улицата е много голямо – улицата се използва от насе-
лението за разходки. Чаршията обаче далеч не прави впечатление 
със своята архитектура като забележително художествено произ-
ведение, какъвто обикновено е случаят при българската народна 
архитектура. Къщите са бедни не само по изпълнението им, но и 
по простите им, лишени от всякаква фантазия форми. Всичко е 
лишено от елементарната хубост, която можем да открием дори 
при най-бедните български селски къщи от Възраждането, а по-
скоро напомня установения от полуинтелигентни техници селско-
градски тип къщи от началото на нашия век до към втората 
световна война. Надникваме в няколко магазинчета, от които 
обогатявам представите си за социалистическата търговия в тази 
страна. Върхна точка на моята обиколка представлява посе-
щението на книжарницата. В следващите две седмици ще имам 
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възможност да посетя още множество книжарници почти във 
всеки град, през който ще премина. Картината обаче навсякъде 
е една и съща: половината от полиците са празни, останалата 
половина е заета главно от учебници за основното училище и 
много малко литература, сред която повече от половината загла-
вия са творби на Енвер Ходжа, чиито съчинения вече са стигнали 
до 48 и 49 том. Сред останалата политическа литература са някол-
ко от трудовете на класиците на марксизмо-ленинизма, на първо 
място тези на Сталин, материали във връзка с току що завършилия 
конгрес на партията, няколко броя списания и това е всичко. 
Освен 2-3 произведения на албански автори, явно романи, друга 
художествена литература не виждам. Общо асортиментът не над-
хвърля повече от 30-тина заглавия – другите книжарници в стра-
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ната нямат много по-богат избор. В Тирана ще успея да взема 
каталог с всички заглавия, предстоящи да излезнат през първото 
полугодие. И там изборът не е много по-голям, но освен няколко 
романа от албански автори все-пак се предвиждат още да бъдат 
издадени два тома от съчиненията на Максим Горки и по една 
книга от Аркадий Гайдар, Фридрих Волф и Сент Екзюпери (!), 
което представлява всичката преводна художествена литература.  

 
По пътя за хотела разказвам на Дамян за книгоиздаването в 

България, за броя на книгите, тяхната цена и тиражите им. Раз-
правям му и за някои подробности във връзка със Задругата на 
старите майстори, която съществува вече 19 години и чието ху-
дожествено творчество се представя ежегодно на голяма изложба, 
съставяща винаги един от върховете на художествения живот в 
страната, разправям за Етъра и за магазините по цялата страна, 
предлагащи произведения на майстори от Задругата и от Фонда 
при СБХ. Не искам да го обидя и не казвам мнението си за про-
изведенията на албанското т. нар. „народно изкуство“, като само 
споменавам, че единственият верен път е следването и съживя-
ването на старата народна традиция, както и обогатяването ѝ с 
нови средства и нови идеи, които обаче трябва естествено да да 
бъдат приложени, а не натрапени.  

 
По време на вечерята се придържам последователно към прин-

ципа си да изяждам само едно кисело мляко – за най-голям ужас 
на Дамян и Нури, които се боят да не умра от глад. Прибирам се 
по-рано в стаята си под предлог, че съм уморен, но ги поканвам 
заедно със Скендер да дойдат в моя апартамент и спокойно да си 
гледат телевизия. За малко се присъединявам и аз към тях докато 
се предава тържествения концерт с акробатически номера и дори 
музикални изпълнения (!). При започването на албанския игрален 
филм обаче се извинявам, като казвам, че от четири години съм 
престанал да гледам и в Берлин телевизия, а в случая ще ми бъде 
освен това трудно да следя текста. 
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16 XI 1986, неделя 
Веднага след закуската, малко след 9 часа, се отправяме само три-
мата за крепостта, а Нури поиска отново най-учтиво със своя цве-
тист дипломатически-китайски език да бъде освободен от задъл-
жението да ни придружава. Преди това се отбиваме по една стра-
нична улица, за да ми бъде показан един монумент. Снимам го, за 
да не се покажа нелюбезен, макар и никак да не ме интересува. По 
пътя се спираме пред езерото. Искам и тук да направя снимки и 
даже изваждам фотоапарата и правя една снимка, но Дамян ме 
замолва да оставя снимането за горе, на крепостта, където няма 
толкова хора – „все-пак това е граница“, казва ми за извинение. 
Въпреки желанието на Скендер да блесне с умението си да кара 
колата и по непроходими пътища, той е принуден да се откаже да 
ни закара до самата крепост, понеже пътят е много лош и стръмен, 
така че горе няма да може нито да завие, нито да обърне. Оставя 
ни на няколко стотин метра пред входа на крепостта и се угова-
ряме да дойде след час и половина да ни вземе, като междувре-
менно се връща до града. 

Портата на крепостта е затворена и Дамян употребява много 
усилия, за да обърне внимание на пазача вътре да ни пусне. Най-
после с помощта на Скендер, който отдолу дава сигнали с клаксона 
на колата, тежката порта се отваря пред нас и влизаме в голямата, 
непревзимаемя крепост. В прохода между първата и втората порта 
по крепостните стени се забелязват следите от много строителни 
периоди, най-стария от които Дамян твърди, че бил от илирийска-
та епоха. Аз естествено не изказвам никакви съмнения пред тъй 
спорното му твърдение, но и без това повече ме интересува един 
от средните строителни периоди, при който забелязвам характер-
ната декоративна зидария за българската епоха от Х-XI век.  

Малко съм изненадан, понеже не разполагаме засега с никакви 
исторически данни за владеенето на областта от България. От дру-
га страна, известни са някои артефакти с несъмнен български про-
изход, открити на различни места в Северна Албания, от които 
най-интересен е един плосък релеф с лъвче, подобно на известния 
лъв от релефа от Стара Загора. Същевременно по какъв начин 
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биха могли да се обяснят войните, които Симеон води в Хърватско, 
ако не с наличието на обща граница. Известно е, че тогава българ-
ската войска не е разполагала нито с авиация, нито с флота, с 
които би могла да дебаркира в Хърватско, а още по-малко е 
възможно да е минала през Унгария, с която България по туй време 
не е била в добри отношения. Или пък през днешна Австрия!  

 
Съмненията ми се увеличават с посещението на развалините от 

крепостната черква. В нея ясно се забелязват два рязко отличаващи 
се строителни периода преди тя да бъде превърната в джамия. За 
втория период е възможна датировка в XIII-XIV век, както я дава 
Ал. Мекси в публикацията на паметника, но първият период трябва 
да е от Х век и много напомня някои особености на българското 
църковно строителство. Правя подробно фотозаснимане на разва-
лините – архитектурното заснимане на Мекси е добро и след като 
го проверявам, отказвам се да правя измервания, които биха ми от-
нели много време. Решавам по-нататък да се занимая сериозно с 
този проблем. Използвам възвишенията на крепостта, за да нап-
равя няколко снимки на околността, която от тук се открива твър-
де живописно. Времето е също благоприятно и съжалявам, че съм 
оставил в хотела телеобектива, без чиято помощ не мога да нап-
равя задоволителна снимка на джамията под крепостта, която е 
един от най-забележителните паметници на османската архитекту-
ра в Албания и за чието съществувание бях забравил.  

На една поляна в крепостта виждам група младежи – естествено 
без девойки! – да се забавляват. При доближаването ни те стават 
най-почтително и поздравляват. Дамян ги заговорва и аз също се 
мъча с негова помощ да участвам в разговора. Снимам групата и 
това явно поласкава всички, а младежът, собственик на портативно-
то радио, взима гордо за снимката в ръцете си апарата. Явно, че и 
тук, макар и със закъснение от четвърт век, вече е проникнала мо-
дата на тийнейджерите от останалия цивилизован свят. Отиваме 
към южното крило на крепостните помещения, което в момента се 
преустроява като младежки клуб с танцова площадка и сладкарни-
ца. По това разбирам, че епохата на „диско“ и тук вече започва, 
макар и със същото огромно закъснение.  През цялото пътуване 
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няма да видя нито едно младежко танцово заведение или друга 
младежка забава.  

 
Отправяме се с Дамян обратно и виждаме, как също безукорно 

точният Скендер се приближава с колата си. Стоварва ни пред 
хотела, от където двамата с Дамян тръгваме да се разходим по 
улиците и главно по улица „Енвер Ходжа“. Преди това обаче се 
отбиваме до музея. Експозицията в момента е в преустройство и е 
безсмислено да влезем в него. В двора му обаче има интересен 
лапидариум, от който заснимам няколко по-интересни капители, а 
така също и венецианската кула, която е най-живописният акцент 
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на самия град и единствено осезаемо свидетелство от краткото ве-
нецианско господство над града, наричан от италианците Скутари 
– преди да бъде включен в Османската империя през 1479 година. 
И на нея принадлежи до Балканската война, когато сърби и черно-
горци го окупират, но в 1914 година са принудени от великите си-
ли да се оттеглят и Шкодра става съставна част на новосъздадена-
та държава Албания. 

 
За обед се налага да се приберем по-рано и обедът трябва да 

приключи точно навреме, за да могат любителите на футболния 
спорт да заемат своевременно местата си на трибуните. Вече са се 
събрали доста посетители, дошли с влака, с два автобуса от 
Тирана, както и пеша или с велосипеди от съседните села. 
Пожелавам по соломоновски на двамата запалянковци равен ре-
зултат и се прибирам в стаята си. След около час излизам отново, 
за да използвам изпразнения град и да направя няколко снимки, 
след което отново се прибирам в хотела. Малко преди 4 часа виж-
дам от прозореца си потоците хора, завръщащи се от футболния 
мач. Слизам във фоайето на хотела и срещам Дамян, който също 
като мене няма никакво отношение към този спорт. Научавам от 
него, че мачът наистина е завъшил с равен резултат 1:1. Малко по-
късно се появяват Нури и Скендер, и двамата доволни от резулта-
та на мача. Влизаме в кафенето на хотела да изпием по едно кафе, 
след което се отправяме по обратния път. 

 
По това време слънцето залязва точно в 4 часа и след по-малко 

от час напълно се мръква. Сега обаче е пълнолуние и луната вече 
е изгряла, като осветява извънредно красиво и тъй вълшебния 
пейзаж с високите планини отляво на шосето и морето отдясно. 
Съжелявам дълбоко, че не съм взел с мен фотостатив, без който не 
се осмелявам да направя снимки на този фантастичен пейзаж. В 
продължение на цял час все още застигаме по пътя запалянковци, 
които са дошли за мача от няколко десетки километри разстояние, 
най-често по двама на велосипед. Иначе шосето е почти без 
движение, но въпреки това Скендер не може да кара по-бързо от 
60 до 80 км в час.  



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

95 

 

 
Øêîäðà 

Ëàïèäàðèÿò íà ìóçåÿ è âåíåöèàíñêàòà êóëà 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

96 

 

Малко преди 6 часа пристигаме в Тирана. Тук ме очаква малка 
неприятност – днес не е възможно да получа куфара си от хотел 
„Тирана“ и трябва да отида в новия хотел само с този багаж, който 
нося със себе си, без да мога дори да се преоблека. Хотел „Дайти“ 
прави обаче още с влизането във фоайето му добро впечатление. 
Постепенно се свиква с култовската архитектура, която при това 
не е съвсем без качества. Поне качеството на строежа, масивните 
стени с добра звукова изолация, ламперията и обзавеждането са 
значително по-добри. Банята е особено луксозна, обзаведена със 
скъпи италиански прибори и дори брави. Явно, че стаята ми е от 
най-хубавите, апартаменти няма. Между инвентара е един теле-
визор; за да го пусна в действие трябва да приложа всичкото си 
техническо умение, но накрая успявам, за да го загася още веднага 
поради напълно безинтересната за мене спортна програма.  

 
При сбогуването с Нури и Дамян ми се казва, че мога свободно 

да се храня в ресторанта и трябва само да подписвам фактурите. 
Възползвам се от това предложение, за да вечерям. Ресторантът, 
както и целият хотел, е много по-луксозен от предишния, но кел-
нерите са и съответно по-малко подвижни. Поради сравнително 
ранния час там ощеняма хора. Поръчвам традиционното кисело 
мляко, но и сладолед, който тук се оказва тъй добър, какъвто до 
сега съм ял само в Италия. След малко се прибирам в стаята си. 
Поглеждам през балкона към корсото, към което прозорецът е 
ориентиран и виждам все още голямо множество хора да се 
разхождат, използвайки празничния ден, приятното топло време и 
лунното осветление. Аз пък от своя страна използвам ваната и 
приключвам деня. 
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17 XI 1986, понеделник 
След малка утринна разходка по корсото до университета и обрат-
но закусвам в хотела. В ресторанта има вече доста хора. Всички те 
са чужденци. Без особени трудности успявам да открия техните 
националности: група унгарци, двама италианци, няколко австрий-
ци, по-късно идват и няколко китайци. Вместо чай от сега нататък 
вече закусвам с прясно мляко, останалото е както преди: овчо си-
рене, масло, конфитюр и хляб. След закуската отново излизам да 
се поразходя, докато стане 10 часа, когато Дамян ще ме вземе, за 
да отидем в Националния исторически музей. Този път той е срав-
нително точен, идва със Скендер и колата, за да можем след това 
да вземем и куфара от другия хотел. Музеят е затворен за посети-
тели, но персоналът е по местата си. Това са главно чистачки, 
които усърдно мият прозорците. Чакам във фоайето пред огром-
ната статуя на Енвер Ходжа, докато Дамян отива в дирекцията. 
След малко той се връща с директора на музея, с когото малко 
разговаряме по руски. След официалната церемония по посреща-
нето изказвам му някои впечатления от първото ми посещение на 
долните етажи, като наблягам на доброто подреждане и на високо-
то художествено качество на експонатите. Също така подчертавам 
голямото възпитателно значение на подобни институции. Казвам, 
че ми е много добре известно, каква трудност представлява създа-
ването на такъв музей и разказвам някои подробности за урежда-
нето на Националния исторически музей в София и за трудности-
те при комплектуването на сбирката му от фондовете на останали-
те български музеи. При съпоставянето изказвам приятното си 
впечатление от изтъкването на първо място и тук в досега видя-
ната експозиция на естетическия пред дидактическия принцип. 
Правя забележка, че не е помислено тук за чуждестранния посе-
тител, като надписите към експонатите са само на албански език. 
Директорът ми отговаря, че при уреждането на музея наистина не 
са мислили за това, но че смятат да отпечатат малка брошура, в 
която всички експонати, преди това снабдени с номера, ще имат 
разяснения на съответните чужди езици. Уговаряме да се срещнем 
отново след като приключа с разглеждането на музея.  
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Преминаваме с Дамян набързо през първите зали, от които вече 
имах впечатление. Спирам се още веднаж пред някои от художест-
вените шедьоври, които при първото разглеждане ми направиха 
най-силно впечатление, но този път се заглеждам и в някои техни-
чески подробности при експонирането на предметите. Витрините 
са много прилични, явно вносни, без обаче да имат тъй високото 
качество на витрините в софийския музей. Също така липсват тук 
великолепните осветителни тела от София, както и поставките от 
плексиглаз, подреждането на предметите е по-технократско и кон-
венционално, но съвсем не лошо. Включването обаче на някои не 
особено добре направени копия или реконструкции не е придру-
жено с никакви коментарии, което понизява значително стойност-
та на експозицията. Иначе провеждането на историческия, прин-
цип в последователността на различните отдели е много добро и 
показва тясна съвместна работа между архитекта-проектант от 
една страна с отговарящия за вътрешната архитектура, художника 
и историците от друга страна.  

Още при преминаването към залите на ранното средновековие, 
заедно с качеството на изложените предмети спада много силно и 
стойността на цялата експозиция. Снимки и макети на крепости 
преобладават многократно пред експонатите, които тук, освен две 
икони, и споменатата плащаница от Главиница, се състоят изключи-
телно от въоръжение, както и от нищо неговорещата на обикнове-
ния посетител трапезна керамика. Това впечатление имам и в след-
ващите зали, посветени на албанската средновековна култура, т. нар. 
„арборска“ култура, по името на феодалната държавица в Цент-
рална Албания, която албанските историци искат да представят за 
първата албанска държава. Няколко документа тук са показани в 
много лоши фотокопия, макар че оригиналите се намират в 
албанските архиви. Също не се вижда нито един от великолепните 
средновековни ръкописи с изключителни по художествени качест-
ва миниатюри, за които също знам, че се съхраняват в албанския 
държавен архив, като някои дори са публикувани от Бушхаузен. 
Затова пък изобилстват увеличени фотокопия от ренесансови гравю-
ри, представящи битките на Скендер бег, множество лошо напра-
вени копия от рицарски и войнишки доспехи, както и също така 
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много лошо изработено, и то по всяка вероятност не от оригинала, 
а по фотоснимка, копие от намиращия се във Виенския музей за 
история на изкуството шлем на Скендер бег. Значително място в 
експозицията заемат огромни композиции, изпълнени от албански 
съвременни художници и показващи битките на Скендер бег. 
Постепенно музеят изгубва характера си на музей и се превръща в 
училищен кабинет. В следващите зали това впечатление все пове-
че се засилва. Вместо да бъдат изложени оригинали от прекрасна-
та сбирка на етнографския музей, каквито вече видях на времен-
ната му експозиция, изложени са кукли-макети, чиито дрехи и 
украшения в повечето случаи не са оригинални, а представляват 
също копия. Посредствени фототабла и „оригинални“ рисунки до-
пълват експозицията. Църковното изкуство отново е представено 
само с няколко икони и една царска врата от резбарски иконостас, 
поместени в един ъгъл на залата.  

По-нататък е периодът на албанското възраждане и на борбите 
за независимост. Експонатите и тук се състоят почти изключи-
телно от силно ретуширани („сос ретуш“!) фотопортрети на бра-
дати народни будители и свирепи хайдути. Експонатите са оръ-
жия, някоя и друга мастилница. За духовно възраждане явно не 
може да става и дума – както и изобщо за някаква хуманистическа 
или културна дейност през тези периоди от историята на албан-
ския народ. Расте застрашително броят на таблата със схеми и 
диаграми, които в следващия период – периода на антифа-
шистките борби – ще станат заедно с огромните художествени 
композиции в стила на „социалистическия реализъм“, както и 
италиански и германски оръжия, включително няколко гаубици и 
тежки картечници, централна част на експозицията. Главните герои 
на съпротивата са представени в многочислени скулптурни портрети, 
където чертите им са идеализирани до неузнаваемост. Разбира се, 
на първо място тук са задължителните десетки портрети на Енвер 
Ходжа, който е и главен герой, централната фигура, на всяка 
композиция. Участието на съветската и българската армии при 
„освобождаването“ на албанската територия естествено не е 
загатнато нито с една дума и нито с един предмет. Също така това 
участие в първите следвоенни години не е с нищо показано,  когато  
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с българска и съветска помощ започна да се изгражда така нарече-
ното социалистическо стопанство на страната. Показани са само 
няколко снимки на Енвер Ходжа със Сталин, но и една много 
хубава снимка на младия Енвер с Георги Димитров.  

Обикалянето на последните етажи от музея вече ми е дотегнало 
до крайна степен и едва мога да прикрия пред Дамян отегчението 
си. Извинявам се пред него, като казвам, че експозицията извън-
редно много ме интересува, макар и да не съм специалист по 
новата история, но вече съм много уморен от тъй интензивното 
разглеждане. Пред музея ни чака Скендер с колата и тъй като има 
някакъв важен ангажимент с колата моли ни, преди да отидем за 
среща с директора, да вземем куфара ми и го пренесем в хотел 
Дайти. Това малко интермецо ми служи да си поема за малко дъх 
преди следващата ми среща с директора на музея, която сигурно 
ще бъде не малко изморителна.  

Тази среща е наистина дълга и изморителна. След като пов-
тарям добрите си впечатления относно експонатите в началото на 
музейната експозиция и тяхното подреждане, казвам, че още от 
началото на средновековната епоха това впечатление бързо из-
чезва. Казвам, че причината не е липсата на експонати, каквито по 
моите сведения съществуват в не малко количество в албанските 
архиви и депа, а една погрешна концепция. От духовната култура 
акцентът се пренася върху материалната култура, която за разлика 
от първата, в музея не е тъй силно изявена в следващите зали. У 
посетителя се създава неверната представа, че в албанските земи 
от античността чак до последните години, не се създава никакво 
изкуство и въобще духовна култура, а единствено се водят битки 
и войни от и срещу едно население, неспособно да създаде ни-
какви художествени ценности, намиращо се на едно от най-
ниските стъпала на европейската цивилизация, изостанало практи-
чески настрана от всички достижения на европейската култура. От 
идеологически съображения ролята на черквата се принизява 
напълно, без да ѝ бъде призната дори в най-малка степен ролята 
на създател на някакви културни ценности. Къде са изключител-
ните по художествените си достойнства ръкописи, за които ми е 
известно че се съхраняват в Народната библиотека в Тирана и в 
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Държавния архив? Къде са средновековните икони от албанските 
черкви, тук представени само от две и то със съмнителна 
датировка? От немалкото манастирски и църковни съкровищници 
е представена единствено плащаницата от Главиница, като от 
релефната украса на черквите се виждат само няколко релефа с 
погрешна датировка и не особено добро копие на част от 
колонадата на манастирската черква в Аполония.  

Директорът на музея ми дава право, като за извинение спо-
менава само, че в Корча има музей на средновековното изкуство в 
Албания. Питам го колко от посетителите на Албания и дори от 
самите албанци са в състояние да предприемат едно тъй дълго и 
неудобно пътуване до Корча, до която все още няма дори желе-
зопътна линия, за да видят произведенията на средновековното 
изкуство в Албания. Питам го също, кой печели от представянето 
на страната като духовно бедна през всички минали епохи – 
разбира се освен античността, когато гръцките колонисти са дош-
ли със своите произведения на изкуството. Обръщам му внима-
ние, че зная за огромната сбирка на етнографския музей, съхра-
нявана в складове в Тирана, както и за архивния и библиотечен 
фонд, докато в така наречения „Национален“ исторически музей 
биват показани посредствени копия и фотоси. Казвам, че в София 
съществува отделен музей на съпротивителното движение, в кой-
то може да се видят, както и във военния музей, достатъчно експо-
нати от всякакъв род – оръжия, примитивни радиоапарати, лични 
предмети на „героите от съпротивата“, и че всичко това, според 
българските ръководни фактори също има извънредно високо въз-
питателно значение, но няма място в Националния исторически 
музей в София. Директорът на музея ми заявява, че критичните ми 
бележки са наистина много сериозни и че той сам смята много 
неща за неправилни при създаването на музейната експозиция. 
Така например е било отказано категорично от страна на дър-
жавния архив да предостави от своите материали, тъй като в музея 
нямало условия за тяхното правилно съхранение. Отговарям му 
малко грубо: тогава да не правят музей, щом като не могат да 
осигурят в него климатична инсталация, струваща несравнимо по-
малко от огромните композиции, мозайки и гоблени от съвремен-
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ни албански художници, чието място според мене може да бъде в 
музей на съвременното албанско изкуство, но не и в този музей. 

Старая се да го убедя, че критичните бележки, които той чува 
от мене, са от човек, който е приятел на албанския народ и че те 
отразяват само моето добро отношение и любов към албанския 
народ, чиято култура аз дори явно по-добре познавам и по-силно 
ценя, отколкото създателите на музея. Въпреки моите остри забе-
лежки, разделяме се с най-добри взаимни чувства. На прощаване 
директорът ми дава една малка брошура за музея и едно албумче с 
картички от една фолклорна албанска изложба, представена във 
Финландия. В хотела ни чака Нури Чауши, за да ни съобщи, че 
вечерта в 7 часа в хотела при мене ще дойде за среща проф. Алекс 
Буда. На срещата ще присъства също и Нури, а Дамян ще бъде 
освободен, понеже на днешния ден празнува своя 50 рожден ден. 
Благодаря на Нури за съобщението, като същевременно съм доста 
смутен от това, че за рожденния ден на Дамян нищо преди това не 
ми се каза, а също и от обстоятелството, че се касае за 50 рожден 
ден, след като аз трудно можех до сега да допусна, че той е по-
възрастен от 40. Тъй виждам още веднаж, как времето е спряло 
своя ход в тази страна, в която всичко е по-различно, отколкото в 
другите европейски страни.  

Скендер ми донася големия куфар от колата и го оставя пред 
входа на асансьора, като ми се извинява, че не може да го отнесе в 
стаята ми, казвайки, че на албанските граждани не е позволено да 
влизат в хотела по-далеч от фоайето. Прибирам се в стаята си и до 
срещата преглеждам моите материали за Албания и дадената ми 
библиография, като си взимам бележки за някои публикации, кои-
то ще помоля да ми бъдат доставени. Заниманията си прекъсвам 
само за малко, докато обядвам в ресторанта на хотела.  

Точно в 7 часа слизам във фоайето, където вече чака Нури 
Чауши. След няколко секунди се появява и проф. Буда от една 
странична стая на администрацията, като ме запитва дали отдавна 
го чакам. Пита на какъв език бих желал да разговаряме – на руски, 
български, или на немски. Намесва се Нури, като казва: „естест-
вено на немски“ – с което сам се изключва от разговора, но явно 
не иска да създаде впечатлението, че контролира председателя на 
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академията. Аз приемам предложението и започваме разговора на 
немски, като преди това сме заели места около една маса в един от 
салоните на хотела. Отвреме-навреме обръщаме на руски език, 
когато искаме да включим Нури в разговора. От своя страна Буда 
също дава някои информации и нареждания на Нури на албански 
език. Донасят ракия и кафе. Буда се чука с мен и Нури, но само 
напива от чашката, като се извинява, че не му е позволено от 
лекарите да пие. Само след миг чашката му изчезва от масата, за 
да бъде заменена от чаша с плодов сок. Разговорът се води много 
свободно и непринудено. Аз се стремя да се покажа от най-
добрата си „шоколадена“ страна, като обаче запазвам едно учтиво 
достойнство, отговарящо на моето и на неговото обществено по-
ложение. Виенският акцент на Буда е много приятен и отчасти 
забавен за мене, тъй като издава известна архаизираща патриар-
халност, каквато съм свикнал най-вече да виждам у австрийските 
киноартисти като Паул Хьорбигер.  

В началото на разговора предавам поздравите на Ирмшер и 
Бухнер. Буда също споменава за поканата, която трябва да предам 
на Ирмшер. Благодаря на Буда за тъй благосклонния отговор на 
моята молба, да ми бъде разрешено да посетя страната. С малки 
варианти излагам пред него същото, което преди това разправих 
на Коркути. Буда явно е напълно в течение както на разговора ми 
с Коркути и с Нури, така и на досегашното ми пътуване в стра-
ната. Още не е информиран само за разговора ми в Националния 
исторически музей, за който аз сам накратко го информирам, като 
му предавам изцяло моята теза за непрекъснатостта в традициите 
на духовната култура в албанските земи. Във връзка със задачите 
ми към Италианската енциклопедия Буда изказва задоволството 
си, че Албания е предоставена на мен. Пита защо Бушхаузен се е 
оттеглил, на което му отговарям, че това не ми е известно, но си-
гурно ще ми бъде съобщено при срещата ми в Рим с редакторите, 
непосредствено след пътуването ми в Албания. Буда изказва 
учудването си, че Италианската енциклопедия отдава тъй сериоз-
но внимание на Албания, което аз му потвържавам, допълвайки, 
че това съвпада с моите цели и задачи, които преследвам повече 
от две десетилетия за популяризирането на „балканското“ изкуст-
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во в Европа, считайки това за основно мое призвание. Използвам 
този момент за да му поднеса един екземпляр от моята книга – 
варианта, отпечатан по лиценз от издателство Бек в Мюнхен, 
заедно с книгата за българските паметници на изкуството с текст 
от П. Бербенлиев и снимки от мен, с мой немски превод и научна 
редакция. Буда изказва веднага радостта си от получаването на 
моята книга, която твърди, че му е добре известна, и че отдавна е 
мечтал да я притежава в своята – има пред вид на Академията – 
библиотека и ме моли да напиша посвещение. Във връзка с 
другата книга предавам му желанието на директора на издател-
ството Едицион Лайпциг, Френцел, да издаде подобна книга за 
Албания, за което го моля, да потърси автор, като аз ще съдейст-
вам със всичко, което мога, за да улесня издаването на тази книга. 

По отношение на моята хипотеза за непрекъснатата традиция на 
духовната култура на населението в албанските земи, Буда ми 
отговаря, че сам той споделя най-горещо тази идея, и че в полза на 
нея говорят разкопките, където културните пластове следват не-
прекъснато и последователно, и че сам той не е удовлетворен от 
интерпретацията на албанските археолози, обявяващи цялата епо-
ха от VII до XI век като тъмна, без паметници и следи от духовна 
култура. Една от причините за това според него е, че на тази епоха 
до сега се е отдавало най-малко внимание, и че централен дял в 
дейността на археолозите заема илирийския период. Подчертавам 
големите заслуги на албанските археолози, успели да очертаят 
твърде точно характерните особености на тази илирийска култура, 
като само изказвам съжалението си, че късметът им е по-малък, 
отколкото при българските археолози, на които често случай-
ността им поднася, без всякакви усилия от тяхна страна, най-
големите съкровища на античното изкуство. „Аз познавам произ-
веденията на тракийската култура, които имах удоволствието да 
видя в Рим“ – казва Буда. „Причината обаче, че в нашите земи 
такива съкровища още не са открити, не е само в липсата на 
щастие, а в обстоятелството, че нашите земи винаги са били бедни 
на благородни метали, така че на илирите просто са липсвали 
основните предпоставки за развитието на някои от художестве-
ните занаяти“.  
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Отново разговорът ни преминава към епохата на ранното сред-
новековие. Аз посочвам на Буда някои от аргументите си за това, 
че най-важните албански архитектурни паметници произхождат 
тъкмо от тази епоха, като му казвам, че главната цел на моето 
пътуване ще бъде да проверя на място моите аргументи. Буда зая-
вява, че сам той много ще се радва, ако моята хипотеза може да се 
потвърди, което несъмнено би повишило в значителна степен 
значението на тези паметници и изобщо на Албания. Разговаряме 
за научната литература, като излагам пред Буда проблемите ми за 
снабдяването с нея в двете Германии и в България и че разчитам 
много на помощта, която той би могъл да ми окаже. Буда обещава 
да ме снабди с всички издания, които в момента още не са из-
черпани в техните фондове, а от изчерпаните да ми бъдат доста-
вени ксерокопия. Дава списъка, който аз съм приготвил, на Нури, 
като преди това го преглежда и казва, че не е пълен, и че ще 
трябва да се потърси съдействието на библиографския отдел при 
Народната библиотека в Тирана, чийто директор той сам е бил в 
течение на много години. Нарежда на Нури веднага да започне 
събирането на материалите, тъй като последните дни от посе-
щението ми в Албания са празници и тогава библиотеката няма да 
работи. Разделяме се с най-добри взаимни чувства и с надеждата, 
че преди отпътуването ми от страната ще можем отново да се 
видим. На прощаване Буда отново ми пожелава успехи в работата 
ми в Албания и по време на пътуването. 
 
18 XI 1986, вторник 
Тази сутрин трябва да започне пътуването ми из страната отнача-
ло по един шестдневен маршрут: Берат – Аполония – Балша – 
Аргирокастро – Саранда – Бутринт – Валона – Тирана. Отпътува-
нето обаче се забавя много. Макар, че е обявен час за тръгване 
8,30, не можем да тръгнем до 11. Дамян постоянно изчезва, води 
разни телефонни разговори, ходи до Центъра за археологически 
проучвания, до Академията. На мене като гост и странично лице  
остават спестени всички тези бюрократични разправии, с които 
Дамян се занимава часове. Забавянето ме дразни, тъй като въпреки 
великолепното време денят практически свършва за мен в 4 часа, 
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защото след залез слънце аз не мога да правя фотоснимки и архи-
тектурни заснимания, а всеки ден се прахосват най-хубавите часо-
ве преди обед. При Дамян не може по външния му израз да се от-
крие никаква нервност, но разбира се аз мога само да гадая за ог-
ромните пречки, които той при всяко пътуване ще трябва да прео-
долее. Известно ми е, че чужденци могат в Албания да премина-
ват от един в друг окръг само със специално разрешение. И дейст-
вително на границата между всеки два окръга – а в тъй малката 
Албания има 20 окръга! – е поставена стража, която най-зорко 
следи да се спазва това правило. По пътя ни нито веднаж не сме 
спирани от тази стража, която винаги е предупредена за нашия 
маршрут. Също така на всяко място трябва да бъдат осигурени 
ключове от паметниците, в които достъпът никога не е свободен, 
поради техния култов характер. От опит зная колко трудно е това 
във всяка страна, безразлично, дали това е България, Гърция, Юго-
славия, ГДР и Италия. Явно задачата на Дамян съвсем не е лека. В 
неговите задължения влиза също така предварителното запазване на 
стаи в хотелите, маси в ресторантите и много други подробности. 
Той обаче е идеалният човек за такива задачи. Със своята общител-
ност и гръцка кръв той има навсякъде приятели, познава всички кел-
нери в страната, директорите на всички хотели, а да не говорим за 
археолозите и музейните работници. Без да влиза в професионални 
подробности за същността и хронологията на отделните паметн-
ици, той е отлично запознат с тяхното местоположение, знае адреса 
на ключаря и на музейния директор. В страна, където по шосетата 
няма никакви обозначения за посоките, както и никъде няма надписи 
с имената на улиците и номера на къщите, без познания, като тези 
на Дамян, не е възможно да се предприеме никакво пътуване по 
паметниците. Това означава, че дори туристът да може да се снаб-
ди с пропуск по пътя, което е много малко вероятно, той сам не би 
могъл да посети нито един паметник на културата.  

Най-после очевидно всички препятствия и пречки за пътуването 
ни са преодоляни. След 11 часа се отправяме на път, но се от-
биваме преди това до Академията на науките, която не е далече от 
корсото, в една странична улица – стара богатска къща с голям 
двор. Дамян изтичва да вземе подпечатаното си командировъчно  
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и веднага след това тръгваме. Отправяме се по друга улица, която 
ще ни отведе извън града в югоизточно направление. Минаваме 
през квартала, за който Дамян казва, че е университетски, с об-
щежитията на студентите и някои от факултетите. Малко след 
това сме вече извън града. По шосето няма никакви пътепо-
казатели, но при всеки завой е поставен голям плакат с някакъв 
лозунг или с портрет на Енвер Ходжа. По всичко изглежда, че 
необходимостта от такива плакати е създала същинска  конюнктура 
за халтурщиците-художници. Не мога обаче да си представя, че 
тези художници печелят особено много пари от своята „худо-
жествена“ дейност. Достатъчно е само да си припомним, как беше 
и в България в края на 1940-те години. Аз по това време също 
понякога си изкарвах препитанието с такива плакати, но хоно-
рарите, които се получаваха за тях, бяха нищожни, а и нуждите ни 
тогава бяха съвършено скромни.  

Шосето се вие най-често по долините на реки; тясно е, така че 
за да става разминаване с друга, най-често товарна кола, едната от 
двете коли трябва да се отбие от пътя и да спре. Настилката също 
не е особено добра. Тя е тънък слой асфалт, често с големи дупки, 
но не малко са отсечките от пътя, обявен в картата за първокласен, 
които са с така наречената „полутвърда“ настилка, т.е. само с чакъл – 
също както в България в предвоенните години. От двете страни на 
пътя са неотменните редици от бункери, а по възвишенията от двете 
страни на пътя, също на малки промеждутъци от растояние, има 
огромни надписи от бели камъчета с мобилизиращ и вдъхновяващ 
текст. Най-често това са думите „Енвер – партия – народ“. Въпреки 
че природата по пътя ни е много живописна, отказвам се да правя 
каквито и да било снимки. До края на пътуването ще намеря много 
малко места, където природата не е опорочена. Колата ни не може 
да се движи с повече от 50 клм в час. Причината за това са много-
бройните завои, зад които ние никога не знаем какво има и шофьо-
рът трябва винаги да си отваря очите на четири. Пречат ни също и 
срещащите ни автомобили, колкото те и да са малко на брой. В 
пейзажа не се открива особена разлика с това, което до сега видях 
по пътя за Шкодра. Планините са също така високи и голи, реч-
ните долини са широки и без регулация. Селцата по пътя не дават 
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вид да са по-богати, отколкото в Северна Албания, а по нивите 
копаят и тук само жени. По време на цялото пътуване ще срещнем 
всичко на всичко три трактора, и то във функциите им на влекачи. 
По полето работата се върши с ръце, без машини, дори без рало, 
което както изглежда тук още не е изобретено. Затова пък явно 
много последователно се прилага китайският опит. Голямата част 
от реколтата вече е прибрана и нивите са отново прекопани. Оста-
нали са още неприбрани големи площи, засадени със зеле и цвек-
ло. Овощни дръвчета почти не се срещат; в някои от селцата 
виждаме примитивни парници от дъски, покрити с полиетилен.  

 
Междувременно сме се приближили до Берат, средновековния 

български Белград, и пред нас се разкрива чудна гледка. От лявата 
страна на шосето, на един хълм, е разположен старият град с 
крепостта и блеснали под ослепителното слънце белокаменни 
постройки, оправдаващи напълно неговото име. Шосето се вие в 
подножието на хълма на мястото на прочутия стар път, който през 
XIII век измества по значение Виа Егнация, и по който от двете му 
страни се издигат високи, извънредно живописни палми, придава-
щи на целия пейзаж твърде необикновен за мен, но особено очаро-
вателен ориенталски облик. Движение по пътя няма, както и няма 
нищо, което би напомнило за нашия век, и аз очаквам всеки миг 
да видя пред себе си един от безбройните кервани с камили, които 
са се точили по този път през миналите векове.  

 
За мене това е първото съприкосновение с останките на българ-

ската средновековна култура в тази страна и аз не мога да скрия 
нетърпението си да изляза по неговите улици и да се отправя към 
крепостта. Същевременно той, Берат/Белград, е и единственият зна-
чителен български град в Албания, надживял вековете, след като 
двата други големи града там, Главиница и Девол, много по-важни 
от него, са изчезнали почти безследно и на бъдещата наука пред-
стои да ги открие. Също като тях и Берат/Белград е още от ІХ век 
епископско седалище, но за разлика от тях запазва своя статут 
през цялото средновековие, както и своето българско име. От XI 
век, с преминаването на Българската патриаршия/архиепископия 
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под гръцко владичество, чисто българският дотогава град посте-
пенно попада все повече под силно гръцко влияние. Гръцки ду-
ховници завладяват епископията, впоследствие митрополия, която 
под опеката на напълно погърчената Охридска архиепископия ста-
ва през последните векове преди османското нашествие един от 
главните проводници на гръцката политика на духовна асими-
лация. Въпреки това, по-голямата част от населението запазва 
своя български характер чак до XIX век и Берат остава един от 
стълбовете на българщината дори по време на борбите за над-
мощие между българската и гръцката църква, когато Охридската 
архиепископия-патриаршия става жертва на гръцката експанзия. 
Българският национален елемент бива изместен от албанците едва 
в последните десетилетия на XIX и първите на XX век, за да 
изчезне напълно след основаването на Албанската държава. 

 
Колата ни спира пред представителния хотел на „Албтурист“. 

Берат е един от главните туристически центрове в страната и 
влиза в обсега на маршрутите, които се организират както за 
туристическите посещения на страната, извършвани предимно от 
гръцки организирани туристи, посещаващи страната с албански 
автобуси, така и за малцината западноевропейски летовници по 
адриатическото крайбрежие. Хотелът е сравнително нов, но из-
пълнението му – подобно на този в Шкодра и на следващите от 
същия вид – е на много по-ниско ниво от европейските стандарти, 
и напомня на българските провинциални хотели, строени в нача-
лото на 1950-те години, като зидарията, мазилката и най-вече из-
кривената и разсъхнала ламперия, са много по-лоши отколкото на 
най-лошо построените сгради у нас от това време. Затова пък 
обзавеждането му е със скъпи килими, тип персийски, а фоайетата 
и ресторантът са заслани с великолепен мрамор, който при това е 
поставен извънредно чисто, с почти неразличими фуги, което у 
нас почти никъде не можем да видим. Получаваме веднага клю-
чове за стаите си, в които ще преспим една нощ. Моята е с душ и 
малко радио, този път не чешко или румънско, а китайско, с два 
вълнови обхвата, но с много лоша настройка и невъзможни висо-
коговорители.  
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Óíèâåðñàëíî òðàíñïîðòíî ñúîðúæåíèå ïîñëåäåí ìîäåë 

Made in Albany 
 

Изпълнението на програмата ни в Берат е възпрепятствано, тъй 
като директорът на музея, който трябваше да ни чака пред хотела, 
още не се е появил. Дамян безрезултатно води безброй телефонни 
разговори, по време на които аз използвам случая да направя ня-
кои общи снимки на околността. Като виждам, че обиколката ни 
на града се забавя, взимам колата и отивам отново под крепостта, 
където е един от най-живописните квартали, за да направя някол-
ко снимки на стари къщи. В това време, явно обедна почивка, дви-
жението по пътя е малко по-оживено и аз използвам случая да 
фотографирам живописната група на един магаретар, както и една 
от характерните за албанските пътища конски каруци със затво-
рена кабина за „шофьора“ – явно албанско изобретение и местно 
производство! Над къщите, горе на хълма, в подножието на кре-
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постта, виждам извънредно живописната черква „Архангел Миха-
ил“. Завръщам се в хотела, но от нашия водач по старините на 
града все още няма никаква следа. Отивам да фотографирам отвън 
и намиращата се недалече от хотела Плумбит (оловна) джамия. Тя 
е най голямата в града, разположена на площада пред автобусната 
станция, с малко хора по това време на деня. Дамян предлага да 
влезнем в ресторанта и да се нахраним, за да не губим след това от 
малкото време, което ни остава до мръкването. Отбиваме и това 
задължение. И тук Дамян познава главния келнер, с когото се поз-
дравлява по приетия в Албания начин – с прегръдка и две целувки 
– както се поздравляват всички мъже, срещащи се по улицата. Об-
служването и тук е добро и много бързо, както навсякъде в тази 
страна, все още непокварена от масовия туризъм. 
 
 

 
Áåðàò, Ïëóìáèò äæàìèÿ 
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Най-после се появява и директорът на музея – сравнително 
млад мъж на име Филип (презимената в Албания рядко се употре-
бяват). За закъснението му и за пропадането на нашата програма 
нищо не ми се казва и ние се отправяме с колата към крепостта. 
Пътят за крепостта е нов – или само подновен? Настлан е с малки 
дялани камъни от същия бял варовик, от който са построени 
всички къщи в стария град и крепостта. Въпреки много голямата 
му стръмнина, за Скендер не представлява никаква трудност да 
закара колата чак до крепостта. Зад входа спираме, за да про-
дължим от тук нататък пеша. Влизаме най-напред в една малка 
черквица, скрита от погледа на минувачите зад висок дувар. Това 
е „Св. Тодор“ от XVI век. Стенописите ѝ са ми известни от лите-
ратурата – творби на Онуфрий, един от най-прочутите поствизан-
тийски художници, работил най-вече в Епир и Костурско. От него 
са също иконите, които в по-голямата им част са пренесени в 
Тирана и Корча, а остатъкът им е тук, събран в един музей, който 
ще видим след тази черква. Стенописи от Онуфри тук са запазени 
само в олтарната част, в апсидната конха. Заснемам ги веднага.  

На творчеството на Онуфрий е посветила живота си Дорка Дамо, 
единствената албанска изкуствоведка, получила много добра про-
фесионална подготовка в Съветския съюз и успяла да завърши там 
образованието си при В. Н. Лазарев тъкмо преди скъсването на 
отношенията с Албания. С нея ще се свържа след няколко дни, ще 
пътуваме заедно до Корча и Драч, като ще водим много полезни 
за мен и нея разговори на професионални и непрофесионални те-
ми, допълващи моята представа за страната.  

Не по-малък интерес за мене представляват разкопките под 
олтара, които стоят разкрити и също успявам да включа в снимка-
та. Вижда се много ясно основата на по-стара черква, строена явно 
с декоративна зидария, следователно не по-късна от началото на 
XI век. Още от тук разбирам, че не мога да се осланям на напълно 
некомпетентните описания на музейния директор, който ще се 
окаже, че дори не е чел публикацията за трите черкви в Бератската 
крепост, поместена в органа на албанския институт за паметни-
ците на културата, както и не е запознат с резултатите от проучва-
нията на сътрудниците на института.  
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Ñâ. Âàñèëèé Âåëèêè 
Ñòåíîïèñ îò Îíóôðèé â ÷åðêâàòà „Ñâ. Òîäîð“, ÕVI âåê 
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Приключили набързо със „Св. Тодор“, по липса на време ведна-
га се отправяме към следващата черква, „Благовещение на Дева 
Мария“, където се помещава иконната сбирка. Черквата е от така 
наречения тип на „псевдобазилика“ (според не особено точната 
българска терминология). В действителност това е залообразна 
постройка, разделена посредством две редици от дървени колони 
на три кораба с общ седловиден покрив. Изградена е явно в края на 
XVIII век, а прекрастният ѝ резбарски иконостас е от 1815 година 
– успявам да му направя обща снимка и снимка на царските двери. 
На този иконостас са били пренесени изработените първоначално 
за „Св. Тодор“ икони, от които само няколко са оставени тук.  

В нартиката на тази явно митрополитска черква, за която в 
научната литература отсъстват всякакви данни, е поместена екс-
позицията на иконния музей, притежаваща едни от най-хубавите 
поствизантийски екземпляри, каквито до сега съм виждал извън 
Света Гора. Най-хубава е иконата на Богородица Влахернитиса 
при входа – по всяка вероятност главната икона на едноименната 
черква, която ще видим след това. Почти всички икони от експо-
зицията са в отлично състояние. Те са много добре запазени и 
великолепно почистени по всички правила на реставраторската 
техника – също както и стенописите, от които заснех само един. 
Много радостно обстоятелство е, че в малкото години, предшест-
ващи изолацията на Албания, в страната са били създадени рес-
таврационни ателиета и обучени кадри, чиято работа може да 
съперничи на най-добрите европейски реставрационни ателиета. 
Това се отнася и до работата на реставраторите по архитектурата 
на паметниците, която по своята прецизност съперничи на рабо-
тата на най-известните реставраторски ателиета. 

Самата църква с нейната архитектура и иконостас издава още 
при пръв поглед непосредствената им връзка с българското въз-
рожденско изкуство – имам чувството, че съм в стария Самоков 
или Копривщица в началото на ХІХ век. Това впечатление съвсем 
не обезценява оригиналността на нашата култура, а показва колко 
тя е универсална и че не може да се разглежда отделно от култу-
рата и изкуството на съседните ни земи. И художествените памет-
ници са дело на едни и същи майстори. 



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

121

 

 

Áåðàò 

Ìèòðîïîëèÿòà – ãîðå 
Ìèòðîïîëèòñêàòà ÷åðêâà „Áëàãîâåùåíèå íà Äåâà Ìàðèÿ“ – äîëó 
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Áåðàò  
Ìèòðîïîëèòñêàòà ÷åðêâà „Áëàãîâåùåíèå íà Äåâà Ìàðèÿ“, èêîíîñòàñ 
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Áåðàò 
Ìèòðîïîëèòñêàòà ÷åðêâà „Áëàãîâåùåíèå íà Äåâà Ìàðèÿ“, öàðñêèòå äâåðè  
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Нямам време да си водя бележки, като вярвам, че не идвам тук 
за последен път. В малкото минути, които остават до залеза на 
слънцето, бързам към следващите паметници, снимки от които 
трябва да направя на всяка цена, като не зная дали друг път бих 
имал такива идеални условия за фотографиране. Друг е въпросът с 
иконите. Те не влизат в главната тема на моето пътуване, не съм 
взел със себе си подходящи съоръжения за заснимането им, а от 
информативни любителски снимки нямам нужда. Освен това, пред 
входа на музея е поместена на най-видно място недвусмислена 
забрана за фотографиране. Впоследствие ще узная, че българската 
ми колежка, изкуствоведката Костадинка Паскалева, при своето 
пътуване в Албания две години по-късно ще заснеме голям брой 
икони, но след завръщането си в България ще открие, че всичките 
нейни филми са били осветени от албанските власти по пътя, без 
тя да забележи това. 
 
 
Допълнение, октомври 2010 
За съжаление, не само у нас великолепните икони от албанските 
сбирки остават до сега непознати – също както поствизантийските 
икони от Македония и Гърция. За чуждите изследователи те не са 
интересни и ние няма да ги видим на нито една от представител-
ните изложби за старото балканско изкуство, показвани в големи-
те европейски градове и репродуцирани в техните каталози  – с из-
ключение на голямата изложба на български икони, обиколила 
Европа през втората половина на 1970-те години. Това се отнася и до 
албанските поствизантийски икони, от които на голямата изложба 
на албанското изкуство в Хилдесхайм, ФРГ, през 1988 година бяха 
показани всичко на всичко четири икони, а в каталога за изложба-
та е репродуцирана иконата от Берат Богородица Влахернитиса с 
неверни данни. 
 
За да има българският читател поне бегла представа за тази икона и 
изобщо за качеството на иконите в албанските сбирки, позволявам 
си да дам тук една чернобяла репродукция от каталога на изложба-
та в Хилдесхайм.. 
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Отправяме се към следващата черква, „Богородица Влахернити-
са“, която за мене представлява най-голям интерес между трите 
средновековни черкви в Берат. Тя е очевидно най-старата и макар 
силно преустроена през ХVІ век, разкрива добре първоначалния 
си облик. Директорът на музея казва, че за съжаление няма ключ 
от нея. Въпреки, че според научната литература нейните стено-
писи са едни от най-хубавите в Албания, произведение на сина на 
Онуфрий, Никола, невъзможността да влезнем вътре не ме огор-
чава прекомерно.  

Най-важните за мене проблеми, свързани с датировката на черк-
вата, не могат да бъдат решени в самата черква, от която разпола-
гам с напълно удовлетворително архитектурно заснимане, извър-
шено от сътрудника на Албанския институт за паметниците на кул-
турата Александър Мекси, на чиято добросъвестност при измер-
ването и чертаенето мога да се доверя напълно. Сам той обаче не е 
правил в интериора никакви сондажи и разкопки – стенописите са 
непочистени и по всяка вероятност извънредно замръсени. Външ-
ната особено декоративна зидария на черквата, непроменена при 
преустройствата в интериора, издава веднага същото строително 
ателие, което през Х век работи в Бер/Верия и Костур. А непра-
вилният правоъгълник, в който са ориентирани основите на стро-
ежа, също е характерен за това ателие и го виждаме при много от 
църковните сгради. 

За първоначалния план на черквата може много да се спори, но 
без разкопаване основите на липсващите днес колони или стъл-
бове не е възможно да се каже с положителност дали първоначал-
но тя е била кръстокуполна или от типа на така наречените „скъ-
сени базилики“, подобно на черквата „Св. Стефан“ в Несебър и на 
костурските черкви. За разлика от Мекси, който смята, че черква-
та отначало е имала купол, аз не с съм твърде убеден в това – ней-
ните стени са много тънки за да издържат натоварването от купо-
ла, а освен туй широкото разпространение на архитектурния тип 
на скъсена базилика ни кара по-скоро да допуснем, че и тази черк-
ва е била от същия вид. Правя много снимки, които ще могат в 
бъдеще да ми помогнат за сравнение, и се отправяме към черквата 
„Св. Троица“.  
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Áåðàò, „Áîãîðîäèöà Âëàõåðíèòèñà” 

Èçãëåä îò þãîçàïàä 
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Áåðàò 
„Áîãîðîäèöà Âëàõåðíèòèñà” 

Åïèñêîïèÿòà íà áúëãàðñêèÿ Áåëãðàä 
 

Èçãëåä îò þãîèçòîê – ãîðå 
Äåòàéë îò âúíøíàòà çèäàðèÿ – ëÿâî 
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Черквата „Св. Троица“ е разположена извънредно живописно на 
едно възвишение, останало незастроено от жилищни постройки и 
създаващо чудесна среда, за да може тази прекрасна черква да 
бъде обхваната във всичкото ѝ великолепие. Същевременно черк-
вата е майсторското произведение на ателието за реставрация при 
Албанския институт за паметници на културата. Едва ли не всеки 
отделен камък от фасадата ѝ е свален, почистен и отново намес-
тен, малкото липсващи детайли са реконструирани с истинско све-
щенодействие към оригинала. Научавам, че понастоящем се из-
вършва почистването и реставрациата на стенописите, така че и 
тук не можем да влезем.  

Големият труд, положен от албанските реставратори при про-
дължирата много години работа по тази църква, е напълно оправ-
дан. Тя е един от най-представителните архитектурни паметници 
от последната фаза на византийската палеологовска архитектура и 
с нищо не отстъпва на нейните най-добре известни паметници – 
черквите в Мистра и Солун. Изяшеството на формите и пропор-
циите, също както при всяка от тези черкви, е съпроводено с ви-
соко професионално майсторство в градежа. А живописната окол-
на среда при черквите от Мистра тук, в средновековния Белград/ 
Берат, намира съперник с не по-слаба изява на изкуството да се 
съчетават произведенията на майсторите-строители с величието 
на околната среда, в която те доминират. 

 
Междувременно слънцето вече се е спуснало много ниско и 

скоро предстои да залезе. Третата черква, „Архангел Михаил“ 
само доближаваме – за да се стигне до нея трябва да се мине от 
другия край на крепостта, а за това вече не разполагаме с време. 
Късното ни заминаване за Берат и близо двучасовото чакане на 
музейния директор не можеха да не се укажат фатални за моята 
програма. По пътя към колата директорът ми дава някои сведения 
за крепостта. Докато сведенията за размерите на крепостта и за 
това, че на нейния терен са изградени над 200 къщи, в които днес 
живеят над хиляда обитатели, са по всяка вероятност верни, дан-
ните от изследванията, които той ми съобщава, не се покриват с 
официалните данни от рапорта на изследователите и говорят за 
неговата пълна некомпетентност и незаинтересованост. Така той се 
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Áåðàò 
„Ñâ. Òðîèöà“, ÕIV âåê 
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Áåðàò 
Ïîãëåä êúì ÷åðêâàòà „Àðõàíãåë Ìèõàèë“, ÕIV âåê 

 
мъчи да ме убеди, че „Архангел Михаил“ е строена през ХV век, 
докато Александър Мекси изрично посочва, че крайната дата за 
построяването на тази черква по никакъв начин не може да се 
търси след края на XIV век, когато започват османските нападе-
ния и в 1417 година Берат пада окончателно под османска власт. 
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Áåðàò 
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Преди да приключим с разглеждането на Берат хвърляме още 
един поглед на гледката, която се разкрива от крепостта. На това 
място вече ни очаква Скендер с колата и се отправяме към джа-
мията под крепостта, чиито  стенописи искам непременно да видя. 
При преглеждането на литературата те възбуждат интереса ми във 
връзка със стенописите на Байракл³-джамия в Самоков, няколко 
десетилетия по-късни от албанските. В Тирана вече съм видял 
външните стенописи от тамошната джамия, почти съвременни на 
самоковските, и искам да направя сравнение, тъй като до сега не 
съм имал възможност да се запозная с нито един паметник на тур-
ската монументална живопис от XVIII-XIX век. Филип отключва 
джамията, в която има експозиция на фолклорни произведения. 
Въпреки, че вече е доста тъмно, успявам да разгледам добре сте-
нописите и да направя цяла серия от чернобели фотоснимки.  

Твърде декоративната орнаментална и фигурална живопис с 
фантастични и силно условно предадени пейзажи показва само 
най-общи паралели със самоковската, където орнаменталният стил 
на Самоковската художествена школа е напълно обособен и има 
вече характерен и индивидуален облик. Стенописите в Бератската 
джамия не са на особено високо художествено и професионално 
равнище. Все-пак ми е интересно да мога непосредствено да видя 
в каква художествена среда възникват самоковските и още веднаж 
да оценя техните художествени достойнства*. 

Кратката почивка в хотела преди вечеря служи за известно въз-
становяване на силите. След вечерята правим със Скендер и Да-
мян едночасова разходка пеша по улиците на Берат, където по туй 
време вече доста застудява. Небето е ясно с пълнолуние, но темпе-
ратурата на въздуха е само малко над нулата. Тъй като на след-
ващия ден имаме много голяма програма и трябва да тръгнем още 
веднага след изгрев слънце, прибираме се рано и лягаме да спим. 

                                                           
* Външните и вътрешни фотоснимки в тази джамия ще са от решаващо 
значение при работата ми върху Самоковската джамия за идентифици-
рането на майстора-строител, който ще се окаже, че е първомайстор Па-
вел от Кримин, строителят и на шедьовъра на българската възрожденска 
архитектура – съборната черква на Рилския манастир. 
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19 XI 1986, сряда 
За моя най-голяма изненада, въпреки ранния уречен час, 6,30, два-
мата ми спътници ме очакват пред ресторанта на хотела готови за 
закуска. Ресторантът е също вече почти пълен, като само нашата 
„специална“ маса непосредствено до входа за кухнята е празна. 
Виждам дори за първи път и две жени между хранещите се. Неза-
висимо от твърде напредналата еманципация на жените в тази 
страна, която изглежда се отнася повече до задълженията, откол-
кото до правата им, и то макар че между министрите на сегашния 
кабинет има три жени, а в ЦК продължава да играе важна роля 
вдовицата на Енвер Ходжа, в обществения живот, в ресторантите 
и даже между научните работници жени почти не се срещат. Тол-
кова по-често обаче се виждат жени по полето, между отиващите 
на работа работници от фабриките и в магазините като продавач-
ки, където те явно имат изключителен монопол. Също и между 
известните художници и скулптори на страната, както и между 
писателите, аз не срещам нито едно женско име. Наистина любо-
питно развитие на една „социалистическа“ страна през последната 
четвърт на XX век!  

 
Докато аз оставам верен на моята закуска от топло мляко, хляб, 

масло, сирене и конфитюр, Дамян и Скендер си поръчват пилаф. 
Припомням си да съм чувал някога в своето детинство наимено-
ванието на това ястие, състоящо се от варен ориз, попарен с пряс-
но масло и посипан със стъргано сирене. Затова ги наблюдавам с 
любопитство, като същевременно се възхищавам на съвършенст-
вото, с което е сварен оризът, при който всяко зърно може да бъде 
различено, а на цялата порция е придадена формата на полукълбо. 
Още едно доказателство, колко силно тук се пази турската тради-
ция, съхранена не по-малко здраво и в албанските собствени име-
на, по-голямата част от които е от турски произход – това продъл-
жава да е в сила и след обявяването на всички религии извън зако-
на, а страната за първата атеистична страна в света. Някои от кръ-
говете на интелигенцията вече кръщават децата си с имена, считани 
за остатъци от така наречения „илирийски“  език. Но традицията и 
тук е по-силна от декретите и от официалната държавна политика.  
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Отправяме се точно на време към целта на днешното ни пътува-
не. В колата запитвам Дамян дали не бихме могли да се отбием за 
малко в Перхонди, което село се намира само на няколко километ-
ра от пътя ни – там е запазена и много добре реставрирана една от 
най-важните ранносредновековни черкви в Албания, която аз за 
съжаление пропуснах да включа в моята програма. Тази черква се 
датира съвсем без основание от албанските изследователи в XIII 
век, докато по архитектурните си форми и по стила на изграждане 
е най-тясно свързана с другите скъсени базилики от Х и XI век в 
българските земи, като „Св. Стефан“ в Несебър и черквите в Прес-
лав, Костур и Бер от същия тип. По отговора на Дамян разбирам, 
колко е трудно да се внесат каквито и да било изменения на пред-
варително установената и съгласувана със всички държавни орга-
ни програма на моето пътуване – той ми казва, че за отиване до 
там е необходимо специално разрешение, което той сега вече не е 
в състояние да осигури.  

Високите пещи за стомана в намиращия се недалече от Перхон-
ди град Сталин едва ли могат да бъдат решителната пречка за пре-
минаването ни в тяхна близост, след като по време на пътуването 
ни минаваме на много по-близко растояние от големия химкомби-
нат при Балша и от металургичния комбинат в Елбасан. Не се отби-
ваме и до намиращата се съвсем близо до шосето, точно по средата 
на пътя за Аполония, крепост Куряни, за чието съществувание по 
това време още нищо не зная и чиято крепостна черква ще се окаже 
един от най-интересните паметници от Първото българско царст-
во – за несъмнения български характер на паметника говори както 
чисто българското име на селището, така и релефът от прозорец 
на черквата, който по-късно ще мога да видя и заснема в Корча.  

Пътят ни минава малко по-южно от широкото корито на реката 
Семани. Цялата тази обширна низина, простираща се близо 50 км 
на север, е била в миналото най-обширното тресавище в албански-
те земи, не съвсем бедни на такива низини. През последните десе-
тилетия блатата са пресушени и са превърнати в обработваема и 
доста плодородна земя, макар и все още не особено благоустрое-
на. Въпреки необикновено плодородната земя, тук земеделието е 
предимно екстензивно, няма добри пътища и малките селца са из-
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вънредно занемарени. Пътуването по шосето в този ранен час е 
доста угнетително за мене при вида на огромните потоци от малки 
деца, които на път за училище преодоляват ежедневно разстояния 
от 6 до 12 километра – следя за това по спидометъра на автомоби-
ла. За тази цел в страната не съществуват никакви превозни средс-
тва и малките деца, поединично или в групи, са всеки ден от два 
до три часа на път, пеша и по всяко време на годината, в студ и в 
непоносима жега! Скотовъдството тук е много по-добре развито и 
стадата от расови крави правят много по-добро впечатление от не 
тъй дохранените малки деца, които явно не са дотолкова облаго-
детелствани от новоусвоените целини. По пътя, чак до Фиер, ос-
вен неизбежните бункери, се виждат като символи на албанския 
прогрес и множество сонди за петрол, които обаче са особено при-
митивни, но работят, макар и съвсем бавно, като от тях се черпи 
петрол. Също новост в тази страна е железопътната линия, която 
ние ще пресечем при Фиер, и която продължава до Балша и Авло-
на – на неотдавна отпечатаната географска карта, която аз купих в 
хотела, последните отсечки на тази жп-линия до Валона, Поградец 
и югославската граница при Шкодра още не са отбелязани, макар 
и вече да са завършени и предадени в експлоатация преди конгре-
са на партията; за продължаването ѝ в южна посока към Дебелене, 
Аргирокастро и Корча моите спътници са твърде скептични, че ще 
се извърши през следващите години. Линията навсякъде е единична, 
не е електрифицирана и трябва да преодолява често много трудни 
терени с още не особено стабилна почва, както в блатистата мест-
ност между Фиер и Драч, където голяма част от релсовия път е 
върху колони, или пък планинска местност с многобройни тунели 
и мостове, какъвто е случаят с отсечката Елбасан-Поградец. Сами-
те влакови композиции са лишени от какъвто и да било комфорт, 
вагоните са малки, препълнени с пътници и не особено добре сто-
панисвани, въпреки че са сравнително нови. Гарите са също на-
бързо построени, без удобства за пътниците и без обширни чакал-
ни и ресторанти. Всичко това показва, че главното предназначе-
ние на новопостроените жп-линии съвсем не е за улеснение и 
удобство на хората, а за превоз на стоки и суровини до главните 
индустриални центрове и пристанищата в страната.  
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Преминаваме покрай Фиер, който с неговите 36 000 жители е 
един от най-големите градове на Албания, административен център 
на богат и силно индустриализиран окръг, доставящ на страната 
всички петролни деривати. В града има и няколко химически за-
води за изкуствени торове, текстилен комбинат, както и сравни-
телно силно развита хранителна промишленост. Отстрани градът 
прави обаче най-жалко впечатление със своята неблагоустроеност, 
с бедните и неизмазани домове и жилищни блокове, с прашните 
си улици и мизерни магазинчета. Без да спираме се отправяме към 
Пояни, бившата гръцка колония Аполония. Все повече се добли-
жаваме до брега на Адриатическо море, което оттук е само на де-
сетина километра.  

Минаваме през дива и буренясала местност, сред която криво-
личи нашият път. Това е обикновен полски път без всякаква нас-
тилка, от двете страни на който има пущинаци, с високо израстна-
ла тръстика, тръни и храсти, подпомагани в своята обилна вегета-
ция от особено плодородната почва, а също и от влагата и силното 
слънце. Приближаваме се до някакви колиби с малки, но заграде-
ни с висока ограда дворчета, също потънали в бурени, сред които 
свободно се движат, необезпокоявани от никого, множество до-
машни птици – кокошки от всевъзможни раси, патици, пуйки. В 
застроените безразборно и без всякакъв градоустройствен план 
неугледни и неизмазани, безкрайно бедни постройки узнавам 
градчето Пояни – жалък наследник на цъвтящата антична колония 
Аполония. Спираме пред една такава постройка недалече от едно 
мостче на някяква бара, през която минава нашият път и аз науча-
вам, че тук живее пазачът на старините в Аполония – местният 
директор, за когото Дамян казва, че е негов колега-археолог. И тази 
къща не се различава особено от останалите, нито пък нейният 
обрасъл напълно с бурени двор. Само една телевизионна антена 
на покрива издава по-високото благосъстояние на обитателите. 
След многократното викане името на директора и всевъзможни 
сигнали от наша страна пред заключената порта, най-после се 
усеща някякъв живот там. Появява се на прозореца една млада 
жена и съобщава на Дамян, че мъжът ѝ, т.е. директорът, в момента 
се бръсне и след малко ще се появи. И наистина, „само“ след 15-
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тина минути и той се появява напълно облечен и готов за път въп-
реки тъй ранния част на деня – едва е минало 9 часа сутринта!  

Младият „археолог“ се здрависва с нас най-любезно, качва се 
отпред в колата и потегляме към мястото на разкопките и манас-
тира, където се помещава местният музей. След няколко минути 
пътуване през същата хълмиста местност, обрастнала с пущинаци, 
спираме пред манастирската порта и слизаме от колата. И тъй, на-
мирам се пред главната цел не само на моето пътуване в Албания, 
но и пред централния обект на моите изследвания от толкова годи-
ни, за който съвсем до скоро не можех и да мечтая, че някога ще 
видя. Първото ми впечатление по нищо не се отличава от предста-
вата, която съм си създал за манастира и неговата черква, познати 
ми от описанията в литературата, от снимките и от чертежите до 
последното камъче и едва ли не до последната тревичка. Обика-
лям черквата от всички страни и правя извънредно много снимки, 
като че ли се страхувам, да не би прекрасното слънчево време вне-
запно да се развали, или пък някой да ми вземе в последния мо-
мент черквата. Казвам на моите придружители, че са ми необхо-
дими два часа за занимания с черквата – толкова много време ня-
ма да имам за никой друг паметник в Албания, а и тук, както на 
много други места, ще трябва да направя множество фотоснимки 
и пълно архитектурно заснимане.  

Предположенията ми се потвърждават от наблюденията върху 
различните детайли на зидарията, от мерките, от фугите, разгра-
ничаващи разните фази на строежа. Наистина, за пълното изясня-
ване на някои проблеми са нужни множество сондажи и разкопки, 
нужни са проби от мазилката, от материала на строежа – квадри и 
тухли в най-горните части. Това обаче, което най-силно ме инте-
ресува, може да бъде изяснено още с най-простото наблюдение, 
без всякакви помощни средства, без сондажи и разкопки: син-
тронът в олтара на черквата, характерен само за митрополитските 
черкви, е първичен, а не е резултат на по-късни преустройства; 
възможно е той да е бил някога снижен и опростен, но основите 
му са резултат на първоначалната концепция на строежа. Резултат 
на тази първоначална концепция е също обширната сакристия, се-
верно от олтара, свързана също със задълженията на митрополита.  
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Àïîëîíèÿ 

Áîãîðîäè÷íèÿò ìàíàñòèð 
 
 
Първоначалното устройство на нартекса е както го очаквах. Съ-

що така простата камбанария, или по-скоро малка арка за закачане 
на камбаните, се отнася към първоначалния строеж, тя е напълно 
сходна на подобни съоръжения в множество хърватски черкви от 
IX и Х век и не е характерна за по-късните църковни сгради, както 
твърдят болшинството от изследователите. Разглеждам внимател-
но отлично издяланите квадри на строежа. Нищо не изключва те 
да са взети от крепостната стена на Аполония, но са издялани спе-
циално за този строеж от високо квалифицирани майстори-
каменари. Въпросът за горната част на строежа едва ли би могъл 
да бъде окончателно разрешен дори след грижливи сондажи на 
самото място. Възможни са три варианта, нито един от които не 
противоречи на ранното датиране на черквата: или строежът е 
внезапно прекъснат, за да бъде след това по-късно продължен, ве-
че с друг материал, т.е. с тухли, или горната част на черквата е била 
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Êîïèå îò ïóáëèêàöèÿòà íà ä-ð Àë. Ìåêñè âúâ âðúçêà ñúñ ñïîðà ìó ñ 
ïðîô. Áóøõàóçåí îòíîñíî ïîãðåøíîòî èçìåðâàíå íà ïîñëåäíèÿ, ïðè-
ëîæåíî êúì íåãîâàòà ìîíîãðàôèÿ çà ÷åðêâàòà, ñ íàíåñåíè îò ìåíå 
ìåðêè îò ìîåòî çàñíèìàíå íà öúðêâàòà*. 
                                                           
* Â äåéñòâèòåëíîñò òóê íÿìà ìÿñòî çà íèêàêúâ ñïîð, ìàêàð è Áóøõàóçåí äà 
íå ïðèçíàâà ñâîÿòà ãðåøêà ïðè çàñíèìàíåòî íà ÷åðêâàòà, çà êîÿòî èçäàâà 
ãîëÿìà ìîíîãðàôèÿ, íî è îáâèíÿâà Ìåêñè â íåäîáðîñúâåñòíîñò è íåïðîôå-
ñèîíàëíîñò ïðè ïóáëèêàöèÿòà ìó, â ÷èÿòî ïðàâîòà âñåêè ïîñåòèòåë íà ÷åð-
êâàòà ìîæå äà ñå óáåäè. À äèëåòàíòñêî èçìåðâàíå ïðàâè â ñëó÷àÿ èçâåñòíè-
ÿò àâñòðèéñêè ïðîôåñîð, êîéòî íå ñå ñúîáðàçÿâà ñ íàé-åëåìåíòàðíîòî ïðà-
âèëî ïðè çàñíèìàíåòî íà àðõèòåêòóðíè ïàìåòíèöè, ïðè êîåòî íå å äîñòà-
òú÷íî äà ñå èçìåðè øèðèíàòà è äúëæèíàòà íà âúòðåøíîòî ïðîñòðàíñòâî, à 
å çàäúëæèòåëíî äà ñå èçìåðÿò è äèàãîíàëèòå, ïðè êîåòî ùå ìîæå äà ñå óñ-
òàíîâè äàëè ãëàâíèòå îñè ñà ïåðïåíäèêóëÿðíè ïîìåæäó ñè èëè íå. Â äàäåíèÿ 
ñëó÷àé òÿõíàòà äúëæèíà å 11,72 è 12,92 ì, èëè ñ äðóãè äóìè çà ïðàâîúãúëíèê, 
êàêúâòî ïðåäñòàâÿ íà ÷åðòåæà ñè Áóøõàóçåí, òóê íå ìîæå äà ñå ãîâîðè. 
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разрушена и впоследствие построена с тухли, или пък такава е би-
ла първоначалната строителна концепция, което за мен е най-
малко вероятно. Всяка от тези възможности противоречи на хипо-
тезата на Бушхаузен, черквата да е построена от италиански ми-
сионери през XI век едновременно с основаването на манастира. 
Тези строители не са имали никакво основание да променят по 
време на строежа строителната техника, още повече, че италиан-
ските строители не прилагат този вид строеж с тухли. За мен от 
тези ми наблюдения става вече несъмнено, че черквата първо-
начално е била изградена не като манастирска и дори не като 
обикновена енорийска черква, а като митрополитска катедрала. И 
тъй като от тук в радиус от над 40 км, т.е. до съседните епископс-
тва в Орикум, Берат, Драч и Елбасан досега няма следи от друга 
митрополитска черква, имаме всички основания да твърдим, че 
тази черква е била катедралата на Главиница. През XI век, т.е. 
след закриването на тази митрополия, черквата е отчасти разру-
шена и по-късно преустроена в манастирска чрез изграждането на 
нов нартекс и със строежа на манастирските постройки около нея.  

Ако за мене функциите на тази черква и с това крайната дата на 
нейното възникване, т.е. нейният terminus ante quem, се определят 
несъмнено в началото на XI век, то въпросът за най-ранната дата 
на строежа ѝ, нейният terminus post quem, не може тъй точно да се 
установи. Дали тя е катедралата, която тук се построява по нареж-
дане на Борис I непосредствено след създаването на българската 
църковна организация, както до сега предполагам и което се пот-
върждава от работата на висококвалифицираното строително и 
каменоделско ателие, дошло най-вероятно от Италия, или пък е 
построена вече от Симеон в началото на Х век, много трудно мо-
же да се докаже с положителност при наличните материали. Един 
от ключовете на това решение е в Италия и е свързан с най-
внимателното проучване на всички паметници от края на IX и Х 
век и най-вече на черквата „Св. Зенон“ на Гардското езеро. Други-
ят ключ се намира в Балш, чиято базилика също така би могла да 
бъде първоначалната епископска черква, преди седалището на 
епископа или митрополита на Главиница да се премести тук, на 
това място, което е едно от най-красивите в Албания с гледката си  
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към морето, а в  IX и Х век все още не е тъй отдалечено от затлач-
ванията, които в VI век лишават Аполония от нейното пристани-
ще и водят до запустяването на най-цветущата гръцка адриати-
ческа колония, като откриват пред Драч пътя към неговото благо-
денствие.  

След фотозаснимането и на капителите в интериора, както и на 
цялата скулптурна украса от нартекса, правя с помощ на Дамян и 
на директора също пълно архитектурно заснимане. Това е необхо-
димо поради твърда разгорещения спор между двамата изследо-
ватели на черквата, Бушхаузен и Мекси, на който спор аз трябва 
да играя ролята на арбитър. Правя всички необходими измерва-
ния, макар че още първите мерки потвърждават предположението 
ми, че в този спор право има Мекси, а не Бушхаузен, който в ра-
ботата си е твърде небрежен, но още по-високомерен, за да приз-
нае своите грешки и некадърност. Чертежът на Бушхаузен, публи-
куван значително по-късно от този на Мекси, представя плана на 
черквата като планпаралелен, т.е. съгласно този план стените на 
черквата са разположени под прав ъгъл помежду им. При чертежа 
на Мекси, напротив, планът на черквата има вид на ромбоид – ос-
вен редица различия във височината и в пропорциите. В моногра-
фията си Бушхазен оспорва плана на Мекси, което става повод за 
обширен отговор от Мекси в органа на албанския Институт за па-
метниците на културата, списанието Монументет, където същият 
дава своето заснимане отново заедно с плана на Бушхаузен, по-
сочвайки грешките му. А грешката на Бушхаузен се забелязва да-
же и без измерването на диагоналите на наоса на черквата, показ-
ващи една разлика от 120 см, което при неголемите размери на 
черквата прави над 8%! За мое успокоение взимам всички мерки 
на черквата, което ще ми помогне при определянето основните 
мерки на майсторите. И приключвам с изследванията си на черк-
вата.  

 
Не мога да отмина великолепната скулптурна сбирка на музея 

на античната Аполония и заснимам най-хубавите експонати. В тра-
пезарията обаче не правя никакви снимки. Наистина, стенописите 
тук са едни от най-хубавите от XIV век в Албания, но състоянието 
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им не ги прави особено фотогенични,  освен това най-интересните 
сцени и детайли са доста високо и без скеля не биха могли да се 
заснемат задоволително. Един от тях, с изображението на пророк 
Илия, е отпечатан на пощенска картичка, издание на Албтурист, с 
погрешен надпис, обявявайки изображението на бедния пророк 
като „теракота от VI в. пр. н. е. от Аполония“. От тази картичка 
изпращам няколко на приятели по пощата като свидетелство за 
заниманията ми с архаичната малка пластика в Албания.  

 

 
Àïîëîíèÿ 

Îãðàäíàòà ñòåíà íà àêðîïîëà 
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Àïîëîíèÿ  
Áóëåâòåðèîí 

 
 Не мога да отмина също античните паметници на основаната от  
Коринт в 558 г. пр. Хр. колония Аполония, която изживява своя 
разцвет през класическата епоха, V–ІV в. пр. Хр.  Именно нейните 
паметници създават славата на Албания като резерват на антична 
архитектура  и пластика – един от най-добре запазените и поддър-
жаните, но също така и от най-впечатляващите извън територията 
на Гърция. Макар и още да липсват пътищата, хотелите и всичко 
останало, свързано с включването на този архитектурен резерват в 
туристическите програми на посетителите от Запада и въпреки ло-



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

156 

 

шото финансово положение на съвременна Албания, не позволя-
ващо влагането на големи инвестиции за развитието на междуна-
родния туризъм в страната, в бъдещите десетилетия Аполония със 
сигурност ще се превърне в един от най-интересните за ценители-
те на античната балканска култура обекти – за разлика от памет-
ниците на илирийската местна култура, която едва ли някога ще 
може да привлече вниманието на чужденците, колкото  усилия за 
тяхното представяне да полагат албанските археолози и историци. 

Заниманията ми с черквата в Аполония приключват с няколко 
групови и една моя фотоснимка за спомен и като доказателство за 
моето посещение на обекта, ако то някога бъде оспорено от мили-
те ми австрийски (и български!) колеги. 

 
Поглеждам часовника си, който показва, че съм преценил без-

погрешно времето, нужно ми за работа тук. Макар че Скендер е 
малко обезпокоен от дългия път, който ни предстои да изминем 
през този ден, заявявам, че са ми нужни още 15 минути за раз-
глеждането на околностите и правенето на няколко общи външни 
снимки на манастира, крепостната стена и античните развалини. 
Не се и опитвам да разкрия и изясня проблемите по крепостната 
стена, напълно идентична на крепостната стена в Плиска, но отна-
сяща се най-вероятно към античната епоха. Набързо разглеждам и 
правя няколко снимки на античните развалини, необикновено впе-
чатляващи с величието си и с прекрасните си пропорции, особено 
при булевтериона, чиято фасада е с отчасти реконструирани коло-
ни. Спазвайки до секунда и този мой срок се качвам заедно с Да-
мян и директора на музея в колата. Пътьом го оставяме обратно в 
дома му и изчакваме няколко минути, докато той донесе за Дамян 
една торба с чудесни едри лимони, каквито Дамян много обичал – 
и е в състояние да изяде дори без захар. Аз от своя страна изваж-
дам от багажа си един пакет с немски бисквити, за да могат моите 
придружители да издържат още няколко часа без обед, който ще 
можем да получим едва при достигането на главната наша цел на 
пътуването за този ден, Аргирокастро. 

*  *  * 
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Íàêðàÿ è ñíèìêà çà ñïîìåí 
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За преминаването на предстоящите ни 120 клм Скендер смята, 
че ще ни са потребни, без спиране по пътя, най-малко 2 ½ часа, а 
той добре познава пътищата и колата си, която е често безпомощ-
на пред проблемите на лошия и тесен път, както и на насрещното 
движение, колкото то и да е рядко. Пътят ни минава през Патос и 
Балш, центъра на петролодобивната и петролообработвателна ин-
дустрия на Албания. Големият химически комбинат изглежда от-
далече точно както неговия макет, който видях на Стопанската 
изложба в Тирана. Аз не съм специалист по въпросите на хими-
ческата индустрия и неговите размери не са в състояние особено 
да ме впечатлят. Повече разбирам от крайните продукти на тази 
индустрия, които още по-малко ще ме възхищават през време на 
краткотрайния ми албански престой – за всичкото това време ос-
тавам напълно равнодушен пред абсолютно всички производни на 
тази индустрия, които се предлагат на пазара: от ужасните на вид 
произведения на пластмасовата промишленост до козметиката с 
тяхната грозна опаковка и странни миризми.  

В Балш се спираме за малко пред развалините на базиликата, 
намиращи се до самото шосе, но и в застрашителна близост на 
„строго секретните“ заводски постройки, които правеха дори из-
лишно поставянето на въпроса за разрешение за снимки. От са-
мата постройка личи само част от камъните на нейната субструк-
ция, като каменните релефи са прибрани в музеите на Тирана и 
Корча. За подробности ще трябва наистина да имам повече търпе-
ние и изчакам публикацията, която казват, че била предстояща.  

За много малко спираме и пред крепостта на Али Паша в Дебе-
лене. От гледна точка на историята на изкуството тя не представ-
лява никакъв интерес поради късния си строеж. Пред туриста пра-
ви обаче силно впечатление поради своята живописност. Според 
Дамян тук се намира и завод за сглобяване на леки коли, т.е. мал-
ки джипове, каквито по време на пътуването ми видях само два, 
без да мога от тях да разбера, по чий лиценз и с какви части се 
произвеждат. От този вид по шосетата най-често се срещат съвет-
ските, въпреки пределната им възраст и износеност. По-малко са 
китайските, които според Скендер много често и лесно се повреж-
дали. В последно време се внасят повече румънски коли, т. нар. 
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Аро, подобни на новите съветски Нива, също със затворена кару-
церия, но по-високи и по-малко подвижни.  

Отначало пътят се движи по възвишенията над десния бряг на 
Виоса. Постепенно долината на тази река става все по-тясна и ние 
минаваме по много живописен пролом с високи планини от двете 
страни на широкото речно корито. Непосредствено след Дебелене 
преминаваме покрай мястото, където р. Дрино влива водите си 
във Виоса и продължаваме от тук нататък по котловината на Дри-
но (Зринзе). Още половин час и влизаме в Аргирокастро, един от 
най-живописните албански градове, също както старата част на 
Берат обявен за град-музей, под защита на Института за паметни-
ците на културата.  

Пресичаме реката по един голям мост и се отправяме нагоре, 
към крепостта, в чието подножие е хотела на Албтурист. Градът е 
родно място на Енвер Ходжа и тук повече отколкото на всяко дру-
го място в страната се тачи неговият култ. Буквално на всеки ъгъл 
има по някакъв плакат с името му или негов портрет, най-големи 
разбира се на централния площад и върху фасадата на хотела. Хо-
телът също, макар и по-стар от другите, е още „по-луксозен“, с 
мраморно фоайе и стълбище, както и малък салон в „народен“ 
стил зад стълбището, с неработещи камини и с украшения също в 
„народен“ стил по стените.  

Скендер паркира колата пред хотела до една друга кола от съ-
щия тип Волво, със същия цвят и изобщо абсолюятно сходна, ос-
вен по номера, който е 0043, докато на нашата е 0048. Взимаме от 
администрацията ключове за стаите си и отиваме да оставим моя 
багаж, докато в това време Дамян телефонира. След малко се сре-
щаме в ресторанта. Тук има също както в хотел Тирана отделен 
салон с две маси за хранене на чужденците и на местните началст-
ва. Сядаме на едната от тях, на другата са седнали пасажирите от 
Волвото-близнак: един дебел възрастен американец с бабичката 
си, явно партийни ветерани, симпатизиращи на албанските идео-
лози. Разбира се и тук Дамян се познава добре с главния келнер, 
който след традиционните прегръдки и целувки с него, веднага ни 
донася листата с менюто. В това време нашите съседи са приклю-
чили вече с обеда и стават от масата, като американския партиен 
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лидер поздравлява по албански, което навярно представлява целия 
му запас от албански изрази и думи. В неговата уста и без това 
смешният за мен прощален албански израз „мир упавшим“ звучи 
още по-смешно и аз едва се въздържам да не се засмея. Обедът и 
тук е тъй експедитивен като навсякъде и за мен не се различава 
особено по вкус.  

Дамян, който е родом от тук и се чувства в хотела повече бли-
зък от всякъде другаде, е замислил за мене голям и особено прия-
тен според него сюрприз: десерта си ще получим в още по-
специалната зала в хотела, където народните избранници от най-
първа ръка празнуват своите ешмедемета. Аз съм смаян и потре-
сен от зрелището, което се разкрива пред мене при влизането в та-
зи специална зала, обзаведена с ненадминат тук разкош. Немалка-
та продълговата зала, която е в състояние да побере близо 40 ду-
ши, има две редици от малки маси с по 4 стола, всичко това из-
пълнено в богата дърворезба с орнаментални и фигурални мотиви, 
при които главна роля играе петолъчката; вдясно от входа е ложа-
та за деловия президиум, а в центъра – мястото за чалгаджиите, 
чиито столове са разположени симетрично около тъпана. Стените 
са покрити със стенописи, изпълнени извънредно реалистично с 
мотиви от социалистическото строителство, при което силно под-
чертана е ролята на младежта. Стълбовете, които поддържат тава-
на обаче са с изображения на танцьорки в сладострастни пози, но 
напълно облечени – не, тук няма никаква порнография, ние се на-
мираме сред най-целомъдреното социалистическо общество!  

Едвам сме седнали и ни се сервира заедно с кафето местният 
специалитет, т.нар. „зуп“ - един вид крем-пандишпан с боровинки. 
Аз съм покъртен от вниманието на Дамян, от безкористното му 
желание, да ми достави всички възможни удоволствия по време на 
моя престой в страната, като едва сдържам сълзите си от умиле-
ние. Нима можех някога да си представя такава голяма чест, да 
мога да се храня в същата зала, в която се е хранил и е празнувал 
великият вожд на албанския народ! Така пропускам възможността 
да фотографирам тази изключителна атракция. На другия ден за-
лата ще бъде отново заключена и веднаж пропустнатата от мене 
възможност повече няма да ми се даде. Но в паметта ми тази све-
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щена за албанския народ зала ще се запази във всичките ѝ подроб-
ности, които не вярвам да да забравя до края на живота си. 

След окончателното приключване на обеда изчакваме малко 
Дамян, който отново телефонира, без да може да се свърже с този 
когото търси. От думите му долавям, че се касае за някакъв си 
Стефани. Постепенно виждам, как Дамян става все по-неспокоен, 
колкото и да се стреми да прикрие това. Малко по-късно разбирам 
от Скендер, че този Стефани е много близък приятел на Дамян и в 
същото време важен местен фактор, нещо като председател на ок-
ръжния съвет по културата, и че от него зависи изобщо осъщест-
вяването на нашата програма през следващия ден, тъй като само 
той бил в състояние да ни даде за ползване единствения джип на 
окръжния съвет, а паметниците, които трябва да посетим и които 
са от най-важните в моята програма, са недостъпни за Волвото.  

Дамян решава да продължи вечерта да търси своя Стефани и 
тримата се отправяме с колата към крепостта. По стръмния път, 
преодолян от Скендер отново с лекота, се вижда добре целият 
особено живописен град, застроен с хубави богатски къщи, които 
са покрити с плочи. И тук, както в Берат, работата на Института за 
паметниците е дала наистина блестящи резултати – със своето 
разположение и със своите къщи градът е един от най-хубавите 
стари градове, които съм виждал. Влизаме с колата в крепостта и 
не се спираме дори пред вратата на крепостната сграда, зад която 
в последователно разположените засводени зали е изложена бога-
тата сбирка на музея за военни трофеи и оръжия. Излезли от тази 
поредица от зали с многобройни оръдия, танкове и самоходи, 
главно от италиански произход и сравнително малко от немски, 
спираме на една обширна тераса в средата на крепостта, отстрани 
на която е изложен дори един американски военен двумоторен 
самолет, който през 50-те години след пресичане на въздушното 
пространство на страната бил заставен да кацне и задържан като 
военен трофей, докато екипажът му бил освободен да се завърне. 
Специална табела забранява изрично фотографирането му. Малко 
след нас каца тук и Волвото-близнак с американските си паса-
жири. Американският партиен лидер-ветеран разбира се веднага 
фотсграфира самолета, ползвайки се от своя имунитет. Когато 
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след това и аз искам да последвам неговия пример, казва ми се, че 
снимането е забранено и аз трябва да се примиря с забраната.  

От крепостта се открива много хубав изглед към града и към 
планините отсреща, но положението на вече залязващото слънце 
не ми позволява да направя снимка и аз отлагам това за следния 
ден. Въпреки пълната ми липса на интерес към оръжията, изложе-
ни в залите на музея, трябва от любезност да мина набърза и през 
тях, където са изложени оръжия от всички исторически епохи чак 
до края на Втората световна война. Преди да напуснем крепостта 
с колата отиваме с Дамян на една втора площадка зад първата със 
самолета, където се вижда голяма естрада за открит театър, на ко-
ято всяка втора година се провеждал национален фестивал на 
фолклора.  

По обратния ни път вече слънцето е залязло и постепенно за-
почва да се мръква. Дамян иска да ми покаже две големи къщи с 
музейни експозиции. Първата от тях и всъщност изглежда дори 
най-богатата къща в Аргирокастро се оказва родната къща на на-
родния вожд. Че не произлиза от пролетарски дом може да се от-
гадае лесно както по маниерите му, така и по доста доброто обра-
зование, прозиращо зад речите и статиите му, които явно че не е 
получил в планината като партизанин, нито пък могат да бъдат ре-
зултат на продължително самообразование. Във всеки случай 
личността на Енвер Ходжа започва малко по малко да ми се изяс-
нява – а така също неговото невероятно самолюбие и пред нищо 
неспиращата се мания за власт и величие.  

Родната къща на Енвер Ходжа е близка по архитектура и харак-
тер на българските родопски чорбаджийски къщи; сходна е и ней-
ната вътрешна уредба. Тази оригинална уредба обаче е запазена 
само в малко от стаите, като останалите са пълни със снимки, 
представящи не само неговия частен живот (но само до взимането 
на властта!), а и историята на албанската партия. Накрая във вит-
рини са представени и 43-те досега издадени тома от съчиненията 
на тъй крупния идеолог. По диагонал срещу къщата на Енвер Ход-
жа се намира друга къща-музей с фолклорна експозиция. За мен е 
интересно да се запозная по-отблизо с паметниците на абланската 
народна архитектура, доколкото тази архитектура тук, сред райо-
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на с най-компактната маса от гръцко население и близо до богата-
та на майстори-строители бивша българска Югозападна Македо-
ния, би могла да се нарече албанска. И наистина тук има много 
общи черти както в архитектурата, така и в обзавеждането – на 
първо място дърворезбата – на българската възрожденска родопс-
ка къща. Тук обаче се виждат също и стъклописи от същия вид, 
каквито има в Кордопуловата къща в Мелник, и чийто произход 
явно е от Турска Мала Азия. Изобщо взаимните влияния са тъй 
многобройни и преплетени, че е невъзможно поне в този район да 
се изолира някакъв чист архитектурен тип.  

Оставям колата с Дамян да се завърне в хотела, а аз слизам за да 
се подвижа по чаршията и да поразгледам улиците, къщите и ма-
газините. По чаршията виждам няколко магазинчета за сувенири 
от кована мед, чиито лавици единствени са пълни със стока, която 
изглежда никой не купува. По-голямо оживление видях в един ма-
газин за домакински потреби, в който очевидно току-що бяха до-
карали унгарски тенджери за готвене под налягане, каквито граж-
даните бързаха да купуват. В зеленчуковия магазин освен двата 
вида конфитюр и доматеното пюре, съставящи главния асорти-
мент на всички такива магазини в страната, имаше още зеле, на-
рове и моркови, а в съседната хлебарница току-що беше докаран 
от фабриката неугледен, печен в четвъртити сандъци сивочерен 
типов хляб. Интересно е, че съставът на този хляб съвсем не е 
стандартен и колкото повече човек се отдалечава от албанската 
столица, толкова цветът му става по-тъмен. Прибирам се в хотела, 
където заварвам Дамян малко угнетен от това, че все още не може 
да му се отдаде да се срещне със своя Стефани. На въпроса ми, 
дали ще се осъществи пътуването ни на следващия ден, той отго-
варя с лека усмивка по руски „стараемся“. За вечеря и тук взимам 
традиционното кисело мляко и уморен от тъй богатия на впечат-
ления ден се прибирам в стаята си. Тук откривам, че радиото няма 
антена и поради това е неизползваемо. Тъй като не мога без радио, 
позволявам си малка свобода – разглобявам щекера на настолната 
лампа и вкарвам жицата на проводника за лампата във входа за 
антената и радиото веднага започва да функционира. След малко 
обаче го загасям и лягам да спя. 
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Ðàéîíúò íà Àðãèðîêàñòðî 

Îòêúñ 1:1 îò êàðòàòà íà À. Ì. Ñåëèø÷åâ (Ñåëèùåâ), ïðèëîæåíèå êúì 
êíèãàòà ìó ÑËÀÂßÍÑÊÎÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ Â ÀËÁÀÍÈÈ, Ñîôèÿ 1931, Èçäàíèå Ìà-
êåäîíñêîãî íàó÷íîãî èíñòèòóòà.  
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Ðàéîíúò íà Åïèñêîïè / Ïåøêóïè 

Òîïîãðàôñêî çàñíèìàíå 1:50 000 îò Èòàëèàíñêèÿ âîåíåí êàðòîãðàô-
ñêè èíñòèòóò, Ôëîðåíöèÿ, 1939 ã. Ðåâèçèðàíî è äîïúëíåíî îò êàð-
òîãðàôñêàòà ñëóæáà íà Ãåðìàíñêèòå âúîðúæåíè ñèëè, 1941-1942 ã. 

Âúðõó êàðòàòà íà Ñåëèø÷åâ Åïèñêîïè å îçíà÷åíî ñ áúëãàðñêîòî ìó 
íàçâàíèå, Áîæàíèê. 

Êàðòàòà ïðèëàãàì çà óëåñíåíèå íà ÷èòàòåëÿ, êîéòî íå áè íàìåðèë 
òîâà ñåëèùå íà íèêîÿ äðóãà êàðòà. 

Îòêúñúò òóê å íàìàëåí 1:2, 1 ñì = 1 êì. 
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20 XI 1986, четвътзтък 
Сутринта тук има лека мъгла. Интересно е да се наблюдава града 
от прозореца на стаята ми – поради мъглата очертанията на къщи-
те не са съвсем ясни и цялата картина навън има някакъв нереа-
лен, фантастичен характер. Опитвам се да зафиксирам този фено-
мен на фотографската лента. Малко по малко постепенно тези 
очертания стават все по-ясни, първите слънчеви лъчи пробиват 
през мъглата и оживяват снежно белите къщи с техните чудновати 
форми. Целият град, растлал се пред очите ми на хълма насреща, 
вече се вижда ясно с неговите криви улички и многобройни, раз-
лични по големина и пръснати без всякакъв ред къщи – и все пак 
организирани в някакво цяло, което поразява със своето единство. 
Слизам в ресторанта за закуска. След малко идват Дамян и Скен-
дер. Дамян е успял предишната вечер най-после да открие своя 
Стефани, но въпреки това изглежда, че получаването на специална-
та кола все още не е съвсем сигурно. На въпроса ми отговаря както 
предишния ден: „стараемся“. Явно е обаче, че ще трябва да чакаме. 
Тази перспектива не е особено радостна за мен – какво би ме полз-
вало, ако получим колата чак подир обед? Разстоянието, което ни 
предстои да изминем, не е никак малко, а след 4 часа не може да 
се върши вече никаква работа.  

Отиваме със Скендер и колата до крепостта, за да направя от 
там няколко снимки на стария град. Междувременно слънцето се е 
вдигнало високо и осветлението на стария град е почти насрещно. 
Надявам се, че посещението ми на Аргирокастро не е последното 
и че някога бих имал възможност да дойда тук през друг сезон, 
когато слънцето тук изгрява по-рано и условията за снимане на 
старите къщи, чиито фасади почти без изключение са обърнати на 
север, биха били по-добри.  

За наша най-голяма радост малко след 10 часа най-после се по-
явява колата, която ще трябва да ни изведе по тъй сложния марш-
рут, определен за днешния ден. Това е един джип тип АРО, срав-
нително нов, светлобежов на цвят. За мене не е трудно да разбера, 
че забавянето се е дължало на основното почистване и миене на 
колата. Тя наистина прави добро впечатление – въпреки, че тук 
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няма и помен от лукса на Волвото, бих желал, ако още веднаж имам 
възможността да пътувам из Албания, да имам на разположение пак 
такава кола, която би била в състояние да ме доведе до всички албан-
ски архитектурни паметници, включително до илирийските крепости 
и някои селца в източната част на страната, сега недостъпни за мен.  

 
И тъй, отправяме се на път. Отначало ще посетим черквата в 

Пешкопи (Епископи), намираща се в полите на отсрещната пла-
нина, носеща странното име „Бурето“.Питам наивно моите спът-
ници, какво означава това име, но дори и Дамян с неговото много-
езичие не е в състояние да ми отговори! Междувременно болшин-
ството имена селища в страната са променени и албанизирани  –  
достатъчно е за сравнение да се погледне в старата карта на тази 
част от Балканския полуостров, съставена от  картографската служба 
при Австрийската академия на науките в средата на ХІХ век, с нова-
та топографска карта, издание на Генералния щаб на НАТО от среда-
та на 1950-те години, за да се види голямата разлика. Единствено ня-
кои по-малозначителни топоними са запазили още своя първонача-
лен вид, регистрирани заедно с имената на селища от руския фило-
лог Селишчев малко преди Пърата световна война. Една от тези то-
поними е и името на планината, която сега се разкрива пред нас с ця-
лото си величие, и чиито форми съвсем не наподобяват бъчва (буре) 
– етимологията на топонима е свързана несъмнено с думата „буря“*.  

Ландшафтът тук много малко се различава от този при Берат. И 
тук преобладаващата част от повърхността се заема от стръмни и 
високи планини, без всякаква растителност и напълно непроходи-
ми. Помежду им са коритата на големи реки, пълноводни обаче 
само през пролетта, когато заливат почти напълно долините. Об-
работваема е следователно само тясната ивица земя в подножието 
им, където са пръснати и селищата. Преминаваме по един мост 
през широкото корито на Дрино и се озоваваме от другата страна 
на долината. Скоро се вижда пред нас на височината близо до гра-
ницата на цивилизацията под голите планински чукари някакъв 
оазис с гора от кипариси. Дамян ми пояснява, че това е мястото, 
                                                           
* При внимателното разглеждане на книгата и картата на Селишчев се оказва и 
че Епископи/Пешкупи си е имало хубаво българско име, Божаник! 
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където се е намирал античният град Дринополис, от чиито останки 
досега е разкопан само театърът. Седалището на неговия епископ 
обаче е било малко по-далече на югоизток, почти до самата днешна 
граница с Гърция, до днешното селце Пешкопи (Епископи), цел на 
първия етап от нашето пътуване през този ден. Поради многорой-
ното гръцко население в този район селищата носят обикновено 
по две имена – едно гръцко и едно албанско, какъвто е случаят в 
Епископи/Пешкопи и Аргирокастро/Гйирокастра. Българските 
имена на селищата обаче вече официално са заличени и могат са-
мо да се гадаят у албанските им трансформации, какъвто е случаят 
с Горно и Долно Лябово, по албански Лабовъ е супърме и Лабовъ 
е пощърме, следващата цел на нашето пътуване.  

 
Пътят ни, лош междуселски път без каквато и да е твърда натил-

ка, е в подножието на планината Бурето. Числото на бункерите се 
увеличава – намираме се в гранична зона, оттук гръцката граница 
е на по-малко от два километра. Преминаваме през първите воен-
ни постове. Въоръженият с шмайзер войник е обаче предупреден 
за нашето посещение и ни дава знак за свободен път. Непосредст-
вено до нашия път, от лявата ни страна, виждам няколко бараки 
зад една ограда. Дамян ми пояснява, че това е фабриката за мине-
рална вода „Глина“, единственото съоръжение от такъв вид в Ал-
бания, доставящо на цялата страна, на всички ресторанти и други 
заведения, на всички жадни за безалкохолни напитки леко газира-
на вода в големи еднолитрови тъмнозелени бутилки с лошо напе-
чатани етикетн. Като виждам зад бараките няколко души от мало-
бройния работен персонал и една натоварена с пълни бутилки то-
варна кола, готвеща се да се отправи по лошия път, моето недоу-
мение, но и възхищение пред необикновения организаторски та-
лант у този народ неимоверно нараства. Достатъчно е само да си 
припомня, каква огромна транспортна система и каква мрежа от 
производствени предприятия задоволява нашата страна с безалко-
холни напитки и минерална – газирана или негазирана – вода. 
Мъча се само да си представя, какво би се случило, ако нашите 
потребителски изисквания трябваше да бъдат задоволявани от та-
кова предприятие!  
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Пътят ни продължава да криволичи по неравния терен. Мина-
ваме през „Долно“ Епископи и отиваме до „Горно“, за да вземем с 
нас пазача-ключар. Това е сравнително млад и на вид доста инте-
лигентен мъж, в чийто външен вид трудно бих отгадал грък. Въп-
реки това той говори само гръцки и между него и Дамян веднага 
възниква оживен разговор на гръцки, който аз трудно мога да сле-
дя, но разбирам, че се води на всевъзможни теми от живота. От 
пътя ни вече се вижда и черквата, скрита сред буйна растителност 
и високи дървета на няколко стотин метра под нас. Спираме за 
малко за да направя една снимка. Няколко минути по-късно кола-
та ни спира пред входа на черквата. Отправям се заедно с придру-
жителите ми към черковния двор. С нас пътува днес и Скендер ка-
то обикновен пътник – а не като копилот, както казвам на шега. 
Външната порта е заключена с тежък катинар, а високият дувар 
прави черквата недостъпна за любопитните простосмъртни. Пък и 
едва ли някой би се осмелил в тази страна да влезе в черква, която 
при това е обявена за исторически паметник. Антирелигиозните 
закони в страната представляват най-силната защита на оцелелите 
от културната революция паметници.  

Че тази черква е под закрилата на закона за защита на паметни-
ците на културата обаче не личи по нищо. Няма никакви следи 
сред буйната растителност, че през последните месеци или даже 
години някой човек е влизал тук. Самата черква обаче не дава с 
нищо вид на изоставена, какъвто е случаят с множество църковни 
паметници в България, чийто стопанин още продължава да бъде 
Българската православна църква – между стотиците примери дос-
татъчно е да спомена само Белчинската черква и черквата на 
Алинския манастир при Самоков, с разбитите им покриви и пада-
щите от стената ценни стенописи при последната. Тук, напротив, 
нищо не напомня изоставеност, а човек има впечатлението, че цяла-
та околност е потънала от дълги години – а може-би от векове! – в 
дълбок сън, подобно на спящата красавица и нейния замък от при-
казката.  

Отправям се с тихи и предпазливи стъпки по обраслите с висока 
трева и мъх плочи на черковния двор – сякаш се страхувам да не 
изтръгна паметника от неговия дълбок сън.   Страхопочитанието ми 
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Èçòî÷íà è çàïàäíà ôàñàäà   
Ïî Àë. Ìåêñè 
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е напълно оправдано. Намирам се пред една сграда, която стои на 
това място вече близо 11 столетия, свидетел на толкова преврат-
ности на историята, на блясък и на забрава,  невъзмутима пред то-
ва, което още би могло да я сполети, примирила се със своето по-
ложение и явно копнееща само по тишина и спокойствие. 

И наистина, този забележителен паметник, завладяващ и пленя-
ващ погледа на странника още от първия момент със своите чудни 
пропорции и с гордата си осанка, е останал забравен от историята, 
непознат за съвременните изследователи, които с най-малки из-
ключения изобщо не знаят за неговото съществувание. Изграден в 
една епоха на бурен кипеж, когато тази област се намира в центъра 
на събитията, този катедрален храм, седалище на Дринополския 
епископ, постепенно остава настрана от живота, от жестоките борби 
за надмощие между двата страшни съперника на живот и смърт – 
византийската световна империя и българската държава, осмелила 
се да ѝ оспори всички привилегии, включително тази на култур-
ното и духовно предимство. След стихването на борбата този па-
метник, останал далече от военните действия, е един от малкото, 
които биват пощадени, но същевременно бива осъден на дълбоко 
забвение. Седалището на епископа се премества в Лабово, като 
бившата катедрала бива низвергната в селска черквица, лишена от 
блясък и слава. Единствен спомен от миналите ѝ функции остава 
епископският трон в нейния олтар – също по чудо неразрушен и 
запазен в първоначалния му вид.  

Влизам в черквата. Макар и да съм запознат с всички подроб-
ности относно плана и устройството ѝ – както преди това на черк-
вата в Аполония – този път съм в известна степен изненадан от 
вида на интериора, с неговите масивни стълбове и високи сводове. 
Пространството напомня много на това в „Св. Герман“ до Прес-
панското езеро в Гърция, един от най-забележителните български 
паметници от края на Х век, но също на църквата при Земен. Въп-
реки традиционализма на този архитектурен тип, запазил се с мал-
ки изменения от втората половина на IX до началото на XI век, 
веднага тук се натрапват някои архаични особености, които в те-
чение на Х век постепенно ще изчезнат. На първо място туй са 
малко-по-малко издължаващите се  пропорции и декоративната  
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зидария, която става все по-пищна и по-живописна. Това се вижда 
най-ясно при южната пристройка на тази черква, изградена по вся-
ка вероятност някъде през втората половина или към края на Х век.  
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Äåòàéë îò çèäàðèÿòà íà þæíàòà ñòðàíè÷íà àïñèäà 

 
 
 
Най-интересна е тази зидария в източната външна фасада – така 

би трябвало да си представим, че е изглеждала и черквата „Св. Гер-
ман“ преди закриването на нейната главна западна фасада от по-
късния строеж и на източната фасада, преди тя да бъде отчасти 
разрушена и след това, по-късно, измазана. Много характерна осо-
беност тук е един вид напречният кораб, получаващ се от общия  
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свод на наоса и ъгловите помещения в западната част на черквата. 
Дамян ме пита какво е предназначението на това помещение, кое-
то остава по този начин изолирано в северозападния ъгъл на инте-
риора. Аз му посочвам паралела със „Св. Герман“, където точно на 
това място е гробът на българския патриарх Герман, патрон на 
черквата и по всяка вероятност канонизиран като светец. Тук това 
място не е заето от гроб – а може-би има такъв? До сега тук не са 
правени никакви разкопки и никакви сондажи.  

 
Черквата се споменава за първи път в научната литература от 

един гръцки любител-археолог, Верзакис, в началото на Първата 
световна война, който публикува първия и твърде неточен план-
скица на черквата, досега единствен в чуждата научна литература. 
Александър Мекси от албанския Институт за паметниците на кул-
турата е публикувал и заснел архитектурно също и този паметник 
– и то доста точно, както показва моето заснимане, което успявам 
да направя набързо с помощта на Дамян и на пазача-ключар.  

 
Правя пълно фотозаснимане на екстериора и интериора с много 

детайлни снимки на зидарията, на частите от старата олтарна прег-
рада с характерните за края на IX и началото на Х век релефи. Из-
глежда, че почти всички части от този първичен иконостас са запа-
зени, включително една плоча, поставена върху жертвеника, макар, 
че тази част от черковния интериор е претърпяла известни измене-
ния с построяването на междинна стена, отделяща олтара от оста-
налото черковно пространство, извършено през 1511 година и до-
кументирано от добре запазен надпис, който също заснимам, въп-
реки че е поставен на много неудобно място и е полузакрит от дър-
вения иконостас. Повечето от иконите обаче са изнесени и вероятно 
се съхраняват в музейното депо в Корча. 

 
И тук Мекси дава късна датировка за целия паметник, изхождай-

ки от един вече несъществуващ надпис, обнародван в началото на 
ХІХ век и нямащ явно нищо общо със строежа на черквата.  

 

*  *  * 
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След най-интензивна, близо час и половина продължила работа, 
напускаме черквата и се отправяме по обратния път заедно с пазача, 
който има някаква работа в Аргирокастро и иска да го оставим на 
главното шосе. Както преди, аз съм седнал на предната седалка до 
шофьора, а останалите трима заемат задната седалка. Малко пред 
моста спътниците ми на задната седалка трябва още да се сместят 
и да направят място за още един, четвърти, човек – застигнали сме 
секретаря на партийната организация в местната обединена се-
лищна система, който по липса на превозно средство се е отпра-
вил пеша на съвещание в Аргирокастро – всъщност растоянието 
не е повече от 20 километра и той е готов да го преодолее безро-
потно със съзнанието, че баща му и дядо му също не са били возе-
ни на автомобил, макар че без съмнение са имали на разположе-
ние за такива пътешествия поне магарета.  

За да отидем до Лабово трябва да се върнем по същия път близо 
до Аргирокастро, от където се отделя друго шосе, с асфалтова 
настилка само от няколко километра – до Либохов. Оттам се от-
правяме отново по силно пресечена местност и аз правя няколко 
комплимента към майсторството на младия шофьор. Дамян пре-
вежда отговора му, гласящ, че от 15 години е шофьор и че това е 
един от най-хубавите пътища в неговия окръг, където той е при-
нуден да пътува всеки ден, и че нередките му пътувания до Поли-
чан, отвъд баирите, са всеки път свързани с риск на живота му, в 
което съвсем не се съмнявам, съдейки по вида на тази местност.  

Тук за първи път имам възможността да видя отблизо албански-
те скалисти чукари, приличащи на лунен пейзаж – без всякяква 
растителност и вода, с ронливи пътища, надвиснали над стръмни-
ни. Изведнаж пред нас се разкрива селото Лабово с голямата му 
черква в центъра. Спираме за миг, за да направя снимка и продъл-
жаваме отново, за да се озовем след няколко минути на площада 
пред черквата.  

Часът наближава 3 и аз трябва много да бързам с външните 
снимки. Докато Дамян търси ключ за черквата аз се качвам на съ-
седните дувари и фотографирам твърде характерния купол с бога-
та керамична украса с помощта на телеобектив. В това време вече 
ключът е намерен и аз влизам също в черковния двор. При праве- 
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Ãîðíî Ëàáîâî, îáù èçãëåä 
Â öåíòúðà ÷åðêâàòà „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 

 

нето на външните снимки с детайли от всички страни забелязвам, 
че апаратът с чернобял филм показва някакъв дефект в транспорта. 
Проверявам батерията, която се оказва, че почти е свършила – 
нищо чудно, тя работи вече пета година. Сменям я с нова, източно-
германска, но дефектът в транспорта продължава да ме безпокои и  
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Ïëàí, ïî Àë. Ìåêñè 
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Ðàçðåçè, ïî Àë. Ìåêñè 
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Ñåâåðíà è çàïàäíà ôàñàäà, ïî Àë. Ìåêñè 



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

189

 

 

Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Èçòî÷íà è þæíà ôàñàäà, ïî Àë. Ìåêñè 
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Èçãëåä íà êóïîëà îò þã 

 
решавам за по-сигурно да извадя засега апарата от обръщение, ка-
то след привършването на цветните снимки зареждам другия апа-
рат с чернобял филм. Привършвам с външните снимки и искам да 
започна работа с интериора на черквата, но Дамян ме моли, да 
последвам поканата на един възрастен човек, който изглежда иг-
рае някаква важна роля в това село и особено настоява, да отидем 
за малко в дома му на гости и да пием по едно кафе. С не особено 
голямо удоволствие се отзовавам на поканата, но погледът ми е в 
часовника. Казвам на Дамян, че не съм в състояние да отделя по-
вече от 20-тина минути. Въпреки това тръгваме за дома на госто-
приемния албанец. 
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Èçãëåä íà êóïîëà îò çàïàä 

 
Пътят, по скоро пътека, криволичи сред безкрайно дългото село 

и води очевидно към самия му край. Вече сме близо 10 минути на 
път към дома на албанеца, но от този дом няма и следа.  Започвам 
да се проклинам за своята мекушавост, за това че не отклоних по-
каната – всъщност аз изминавам такова огромно растояние и прео-
долявам такива трудности само и само да се добера до паметника, 
а добрал се до него, вместо да си върша работата за която съм до-
шъл, оставям се да ме водят по гости. След залез слънце – моля! 
Сега обаче, извинете, зает съм, нали човек трябва първо да си 
свърши работата, че тогава да се весели и да почива. Но вече няма 
връщане и трябва да се примиря. Добре поне, че успях да привър-
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ша при моята голяма експедитивност само за половин час с външ-
ните снимки. Въпреки това, колко добре щеше да бъде, ако разпо-
лагах с малко повече време и огледам по-внимателно черквата, 
която едва ли ще имам възможност в живота си още веднаж да по-
сетя.  

Най-после стигаме до въпросната къща, която наистина се оказ-
ва последната в селото. Тя е голяма, в обширен двор, дори измаза-
на, явно нова и аз мога да си представя гордостта на стопаните да 
я покажат на чужденците, които едва ли са виждали такива къщи, 
а още по-малко биха могли да допуснат, че албанците са в състоя-
ние да ги строят и притежават. Пред входа на къщата трябваше да 
направя обещаната снимка с цялото домочадие. До прощаването 
ми с домакините така и не можах да разбера, колко деца и колко 
внуци съставят този род; също така трудно ми беше да определя 
тяхната възраст. Постепенно се убеждавам, че по отношение на 
възрастта тук трябва да бъда много внимателен – в страната съ-
ществуват явно фактори, причиняващи известна консервация на 
хората в даден момент от техния живот, след който възрастта и 
годините почти не се отразяват външно на тях. Че такъв биологи-
чески феномен съществува, до сега съм имал много случаи лично 
да се убедя, но това са били винаги повече или по-малко изолира-
ни случаи, а не такова масово явление, каквото можах да конста-
тирам в Албания. Дали това може да се определи като щастливо 
или нещастно явление, трудно мога да кажа. Това, което ми импо-
нира в моя собствен живот, е неговата динамичност и даже може 
би понякога припряност, но в тази динамичност аз чувствам, че 
живея, чувствам своята активност и виждам резултатите на моята 
работа. Не бих желал по никакъв начин да сменя моя тъй напрег-
нат и богат на впечатления и преживявания живот със спокойното 
съществувание на моите албански познати, ако и то да би ми оси-
гурило стогодишен живот. За какво ми са тогава тези години, ако 
са пълни със спокойствие, без активност и без динамика?  

В дома на гостоприемния албанец заемаме места по столове и 
пейки около една маса в салона, който би могъл да се намира и в 
една българска селска къща от преди 30-тина и дори по-малко  
години. Мебелировката се състои, освен от тази маса и столовете, 
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Ãîðíî Ëàáîâî, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“ 
Èçãëåä îò þã – âèæäà ñå è þæíèÿò âõîä çà ÷åðêâàòà 

 
също от един нов шкаф с фурнирова повърхност и много врати, 
които не могат да се затварят, въпреки провисналите на ключал-
ките им връзки от малки и големи ключове. Върху масата е пост-
лана найлонова мушама, върху която веднага се поставят някакви 
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глинени съдове с един вид силно концентрирано кисело мляко за 
мезе към ракията, която веднага се налива. По нареждане на Да-
мян на мен и на него специално се приготвя някакъв билков чай с 
вкус подобен на мащерка. Аз изказвам веднага похвала за при-
ятния му вкус и аромат. Незабавно се приготвя огромен найлонов 
плик с такава билка, който трябва да взема със себе си за спомен – 
и ще пия сварения с нея чай в Берлин повече от година.  

От Дамян научавам, че седналата срещу мене млада жена е ди-
ректор на местното училище, дъщеря на стопанина, а нейният 
съпруг заема някаква важна функция в местния совхоз. По-трудно 
успявам да диференцирам големия брой деца, които постоянно 
влизат и излизат, или пък биват внасяни и изнасяни в стаята от 
техните майки, сестри и пр. Чаят ни се сервира от съпругата на 
нашия домакин – жена със също както него неопределена възраст, 
със силно изпито лице, но с приветлива усмивка. Дамян и аз се-
дим на тръни. Той също явно съжалява, че ме е убедил да зарежа 
работата си и да тръгна по гости. След около половин час обаче 
му се удава да убеди домакините, че имаме и друга работа, разде-
ляме се с тях и тръгваме бързо към черквата.  

 
Както очаквах, там вече е почти пълен мрак. Нямам нито време, 

нито възможност да разгледам или фотографирам огромния вели-
колепен резбарски иконостас, датиран 1805 година, както и поли-
елеите. Взимам само няколко размери от наоса за уточняване на 
плана, като сравнявам набързо моите данни с данните в публика-
цията на Мекси; бележките му за относителната хронология на по-
късните пристройки отговарят на моите наблюдения. Също и не-
говото архитектурно заснимане. Датировката на черквата по отно-
шение на нейната абсолютна дата, която Мекси предлага, не може 
обаче да бъде по никакъв начин възприета. Куполът ѝ с неговата 
богата украса от керамика отразява последната фаза на едно раз-
витие, започнало през Х и завършило в началото на XI век. Че 
черквата в Лабово е тъкмо последният паметник на живописния 
архитектурен стил в Югозападна Македония показват неговите 
вече маниеристични черти, неговото неимоверно силно изтъкване, 
както и подчертаването на живописното начало за сметка на конст- 
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Èçêðèâåíèÿò êóïîë 
Èçãëåä îò þã 
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руктивните принципи. Тук това пренебрежение към законите на 
статиката е вече дало своите отрицателни последствия и извън-
редно тежкият купол, несъобразен с опорите му, се е силно накло-
нил. Също така дори без сондажи може да се види, че повечето от 
арките и сводовете са се напукали преди да бъдат измазани, и че 
това е станало повод за извършването на редица укрепителни ра-
боти по паметника още през миналите векове, нямащи нищо общо 
с неговата основна концепция. Приемам напълно всички предло-
жения на Мекси относно предстоящите консерваторски работи по 
паметника, които няма да бъдат особено леки. Много ме съмнява 
обаче, че по време на тези работи – при разкопките и сондажите – 
ще излезнат налице важни данни, които биха спомогнали за по-
точно установяване времето на възникването на черквата. За мен е 
вън от всяко съмнение, че то е във връзка с преместването на 
епископското седалище. Дали обаче това преместване е станало 
след 1018 година? Или е станало още при цар Симеон? Архитек-
турният тип на черквата и нейните размери са необикновено близ-
ки до тези на черквата в Дреново, Кавадарско, която всъщност е 
катедралата на Дебрищката епископия, построена по всяка веро-
ятност от Симеон във връзка с поставянето на Климент Охридски 
на този пост в 904 година. При Дреновската черква куполът липс-
ва – разрушен по всяка вероятност през втората трета на XI век, 
той не е бил отново възстановен и тя по-късно е получила времен-
но плоско покритие. Единственото нещо, което може би ще бъде 
установено след извършване на обширни сондажи в горната част 
на черквата, придружени със свалянето на цялата късна мазилка, е 
дали куполът с барабана са първични, или са резултат на по-късно 
– но не след средата на XI век – преустройство на черквата.  

И тази черква е останала досега извън обсега на изследванията. 
За пръв път и тя,  както предишната, се споменава от Верзакис, за-
едно с неточен план, даващ при това съвсем превратна представа 
за нейните размери. На базата на тези две публикации за първи 
път Вокотополос се осмелява да предложи  за двете черкви дати-
ровка още през първото хилядолетие. Тази датировка на Вокото-
полос среща силната съпротива от страна на албанските изследо-
ватели, изразена на първо място в обширната рецензия от Мекси, 
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в която той разглежда основно всички проблеми относно характе-
ристиката и датирането на черквите в книгата му, посветена на 
Епирската черковна архитектура от VII до Х век. Своите съжде-
ния Вокотополос базира върху изследванията на Верзакис, а сам 
той още не е имал възможност да се запазнае лично с паметниците. 
Моите наблюдения обаче потвърждават напълно предположенията 
на Вокотополос за ранното възникване на тези черкви, като дори 
добавят пяла поредица от нови доказателства, след които твърде 
трудно може да се поддържа тезата за изграждане на тези памет-
ници след началото на XI век. Във всеки случай спорът не може 
да се счита за завършил, а едва сега ще започне в най-разгорещена 
форма и моите наблюдения и материали ще трябва да играят ре-
шителната роля при това.  

 
Приключвам работата си по черквата и започвам да прибирам 

багажа. Преди това и тук сме направили задължителните снимки 
„за спомен“, при което се редуваме с Дамян и Скендер при праве-
нето на груповите снимки. В този момент обаче отново се появява 
гостоприемният албанец и не иска да ме пусне да си тръгна, преди 
да ми покаже селския „универсален“ магазин, за да мога още по-
добре да се убедя, колко щастливо живеят албанците от този да-
лечен край – далеч от Бога и от царя. Разбира се и този път не съм 
в състояние да откажа. Влизам с него в този „селкооп“ и оставам 
наистина потресен от богатия му асортимент. Тук виждам и ог-
ромни тежки пружини за кревати, и джапанки (местно производ-
ство вероятно по китайски лиценз, каквито намирам в банята на 
всеки албански хотел), и крушки-миньонки от 25 вата марка Тунг-
срам, а така също брашно и захар, та дори и меден кабел, какъвто 
във високо напредналата ГДР с министерска заповед е забранено да 
се употребява в жилищното строителство, за да се пестят скром-
ните резерви на страната от този вносен артикул. Изказвайки сво-
ето дълбоко възхищение от несъмнения материален възход в Ал-
банската народна социалистическа република се сбогувам по ал-
бански с моя мил домакин. Навън е вече пълен мрак, но фаровете 
на колата работят добре – за разлика от каквото и да е осветление 
по улиците или по шосето.  
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След по-малко от час сме вече в Аргирокастро. Дамян и Скен-
дер се опитват да убедят нашия шофьор да дойде да вечеря с нас, 
но той ни отговаря, че е много уморен от напрежението по пътя, 
което извинение аз напълно приемам. Той обещава обаче да дойде 
на следващия ден сутринта преди нашето заминаване и да пие с 
нас кафе.   

За вечерята ни идва и местният фактор Стефани, приятелят на 
Дамян, комуто изглежда в крайна сметка дължим уреждането на 
транспортния въпрос през този ден. Той е на външен вид приятен, 
тих и спокоен човек, положително по-възрастен от мене, говори 
също както повечето представители на неговото поколение с кои-
то ще имам възможност да се запозная до края на албанското ми 
пътуване доста прилично по руски език, макар и да се вижда, че 
през изминалия четвърт век не е имал нито веднаж възможността 
да го практикува. Донася ми две доста луксозни за албанските ус-
ловия брошури-диплянки за Аргирокастро, печатани преди някол-
ко години, но явно запазени само за подарък на най-важните гос-
ти. Разговорът ни е съвсем общ – всички сме уморени от пътува-
нето през деня и не сме в състояние да водим силно интелектуа-
лен разговор, а повтаряме само едни и същи неща за хубостта на 
народната архитектура в Аргирокастро, за красивата местност, за 
хубавото време и пр. и пр. Всички въздъхваме свободно, когато 
най-после можем да прекъснем този уморителн разговор от курто-
азия и се прибираме по стаите си, за да успеем да си починем дос-
татъчно до следващия ден, когато отново ни очаква дълъг път, на 
който ще трябва да се отправим сравнително рано 
 
 
 
21 XI 1386, петък 
За закуската в „специалната“ зала на хотела са дошли също така 
приятелят на Дамян, който не се казва Стефани, а Стефан Арсени, 
както и шофьорът, Шпетим Цацас. Прощаването както винаги е 
много сърдечно. Двамата дълго махат подир колата ни. Преди то-
ва бутнах в ръката на Шпетим една газова запалка, която той мно-
го се противи да вземе.  
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Въпреки всички прогнози за времето, които предричат още от 
няколко дни неговото внезапно разваляне, то е още все така вели-
колепно, безоблачно и топло. Потегляме отначало на юг, по шосе-
то за Янина, но след малко свиваме надясно към планината, която 
ще трябва да пресечем по един високопланински проход. От пъл-
ното със завои шосе се открива прекрасна гледка към Бурето и 
селцата в подножието му чак до гръцката граница. Още малко и 
напускаме окончателно долината на Дрино. Пътят отсега нататък 
води през почти напълно лишената от растителност високопла-
нинска местност. Като виждам терена, на който не може да се за-
държи дори и мъх, разбирам, че тази планинска местност едва ли 
някога в миналото е била залесена и изобщо покрита с растител-
ност. Пейзажът ми напомня поразително алпийските проходи в 
Швейцария, разликата е само в това, че те са няколко хиляди мет-
ра по-високи и че тяхната пустинна местност е далече над зоната 
на горите и непосредствено под зоната на вечния сняг, а тук пла-
нините рядко надхвърлят 2000 метра. С приближаването ни към 
морето, на изток, пейзажът обаче постепенно се променя и започ-
ва да се появява растителност, дори виждаме първите маслинови 
дръвчета, които малко по малко ще започнат да доминират над 
ландшафта. Дълбоко под нас виждаме един язовир, планините на-
около са пълни с лозунги, написани с бели камъчета по голите чу-
кари на планинските върхове. Шосето започва да се спуска по до-
лината на р. Бистрица (!), чиито води отчасти са отклонени за хид-
роцентралата и по едно бетоново корито се отправят към нея.  

Вече сме слезли в низината. Пред нас е хълмът с останките на 
античната колония Фенике, в античността цъвтящ град, в ранното 
средновековие седалище на епископ, но след това запустял. Отляво 
на нашето шосе трябва всеки момент да видим черквата в Месопо-
там, бивш манастир, още един от централните обекти на моето пъ-
туване. Първоначалният план на Дамян е най-напред да отидем в 
Саранда, която от тук е само на 15-тина клм, от там да се осведоми 
как да получим ключ и чак тогава да дойдем отново тук. Сега часът 
е близо 11, ако последваме предложението на Дамян, значи че тук 
ще бъдем отново не по-рано от 2 часа, а може-би и много по-късно, 
което означава, че времето може да не ми стигне за правене на 
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снимки. Скендер предлага да чака на шосето, докато Дамян отиде 
до близките къщи и се опита да разбере нещо по-определено за 
ключа. Дамян слиза от колата, отива до стопанските постройки от-
дясно на пътя и се връща с един мъж, който очевидно има някакво 
отношение към местните обекти, но не притежава ключ, а твърди, 
че е твърде възможно, пазачът на черквата да бъде на самото място.  

Макар че манастирът е само на няколко стотин метра от нас, 
ние от тук не можем да го достигнем, тъй като между нас и черква-
та е пълноводното корито на канала. Оттук правя няколко снимки 
на черквата с телеобектив. В това време даже се появява в блатото 
пред нас една каруца с впрегнати в нея биволи – мъча се да си при-
помня, от колко десетилетия вече не съм виждал биволи и правя 
няколко снимки, които спокойно биха могли да минат за правени 
през ХІХ век. Трябва да направим много голяма обиколка с колата 
и да се опитаме да достигнем Месопотам от другата страна. Спом-
ням си разказа на Бушхаузен, който при първото свое пътуване в 
Албания бил достигнал до същото място и трябвало да се върне, 
защото местността била непроходима. След малко разбирам, че 
причината за връщането му трябва да е била съвсем друга. Защото 
обиколният път, макар и много дълъг, при всяко положение е про-
ходим, но между него и манастира са военните постове, които стоят 
на границата на всеки окръг и за да отиде до манастира, необходи-
мо му е било да представи открит лист, какъвто на туристите не се 
дава, а само на посетители, чието пътуване е съгласувано с цент-
ралните органи. По-късно Бушхаузен посещава още веднаж тези 
места, вече явно с такъв открит лист. През миналия септември е бил 
два или три пъти тук, идвайки от Саранда, по време на една научна 
конференция, посветена на албанските паметници на културата.  

Пред постовете Скендер казва както винаги „делегация“, без да 
представи някакви документи, от което ми става ясно, че преди 
това постовете са информирани от своите началства по телефона. 
След малко Скендер трябва да се откаже да ни закара с колата до 
самия манастир. Селският път с дълбоки бразди от коли не може 
да бъде преодолян от колата му и ние сме принудени последните 
два километра да изминем пеша. Дамян не иска да ме остави да 
нося сам своя фотокуфар и чантата с другите материали. Накрая 
се споразумяваме да се редуваме. 
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Ìàíàñòèð Ìåñîïîòàì, îáù èçãëåä 
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Пейзажът с черквата и планините в далечината е извънредно 
живописен и аз трябва на няколко пъти да спирам. Малко съм зат-
руднен от обстоятелството, че трябва да работя само с един апарат 
и отвреме навреме да сменям чернобелата лента със цветна, но не 
искам да рискувам с другия апарат, чиято изправност ме съмнява. 
По пътя срещаме и пазача, които се е опътил към селото, но Дамян 
успява да го убеди да се върне, макар и неохотно. Той е стар чо-
век, говори само по гръцки и се нарича Петрос. Дамян с неговата 
общителност го баламосва с нещо, така че Петрос изоставя важна-
та си работа и се поставя на нашите услуги.  

 

 
Ìåñîïîòàì 

Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“, çàïàäíà ôàñàäà 
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Ìåñîïîòàì, ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ 

Èçãëåä îò þãîçàïàä 
 

След още малко влизаме през манастирската порта. От самия 
манастир стоят само няколко порутени сгради, макар че както раз-
брах по-късно, той е бил действащ дори известно време след уста-
новяването на „народната“ власт в страната. От кулата му (пирга) 
е останала да стърчи само една стена със закачена на нея камбана. 
Затова пък черквата е напълно запазена. Пълното архитектурно и 
фотограметрично заснимане на черквата от сътрудници на Албан-
ския институт за паметниците прави излишно моето архитектурно 
заснимане и аз се ограничавам само с изготвянето на пълна фото-
документация, в която включвам и всички скулптурни фрагменти, 
съставляващи в миналото олтарната преграда, капителите и даже 
един гръцки каменен надпис, счупен на две части – пазачът ни 
обяснява, че е счупен от Бушхаузен по невнимание, когато той е 
правил през септември снимки в черквата с помощта на своята 
„асистентка“ – този път Бушхаузен е бил в Албания, както и в 
Берлин преди това през м. май, не със своята особено красива 
съпруга, също колежка и професорка по история на изкуството 
във Виена, с която предполагам е в развод, а с една млада и също 
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Ìåñîïîòàì 
Ìàíàñòèðñêà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ 
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Ìåñîïîòàì 
Ìàíàñòèðñêà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ 
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Ìàíàñòèð Ìåñîïîòàì 
Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ îò ñåâåðîèçòîê 
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Ìàíàñòèð Ìåñîïîòàì 
Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ îò þãîçàïàä 
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Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ â Ìåñîïîòàì 
Êàìåíåí ðåëåô 

 
твърде красива студентка, снимка от която ми беше показана в 
Тирана. Своите красиви сътруднички видният австрийски учен 
използва не само за задоволяване на своите собствени нужди, а и 
за един вид стръв по време на „научните“ си занимания. Така в 
Солун ми разказваха, че по време на конгреса по християнска ар-
хеология – ако се не лъжа през 1981 година – Бушхаузен пуснал 
съпругата си да загълвика и отвлече вниманието на един известен 
гръцки археолог, като в същото време заснел току-що открития от 
последния интересен античен надпис, за да го публикува веднага 
след това. Във всеки случай туй се разчуло добре между гръцките 
колеги и Бушхаузен бил обявен за персона нон грата, така че не 
може и да мисли за пътуване в Гърция. През миналото лято, по 
време на международната археологическа конференция в Стара 
Загора, той се държал също невъзможно, но нашите не са имали 
куража да го изгонят. В Италия пък ми казаха, че поради некорект-
ност при изпълняване на поети от него задължения не желаят да 
работят вече с него. Пред професор Елберн в Западен Берлин той 
също се компрометирал, така че скоро едва ли ще остане място, 
където да може да се проявява.  
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Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ â Ìåñîïîòàì 
Êàìåíåí ðåëåô 

 
Резултатите от заниманията на Бушхаузен с черквата в Месопо-

там откривам при новия надпис върху западната стена на черква-
та, обявяващ я вече за паметник от XI век, както за пръв път Буш-
хаузен твърди, а не както до сега беше прието в албанската наука 
като паметник от XIV век.  

Най-важните заключения от моите наблюдения, противоречащи 
на твърденията на Бушхаузен, са следните: първо, скулптурната 
украса на черквата – релефи по вънщните стени, капители и реле-
фи от олтарните прегради – не са сполии, както твърди Бушхау-
зен, т.е. заемки от по-стари сгради, а са изготвени на място и спе-
циално за тази черква; второ, не може да се твърди с положител-
ност, че черквата е построена наведнаж, без прекъсване, като дол-
ните части от стените са изградени от камък, а горните от тухли. 
Очевидно и тук, както в Аполония, има или прекъсване на строе-
жа и продължаване на същия вече от друго строително ателие и 
по-късно, или пък частично разрушаване на черквата и по-късно 
доизграждане, но вече с друг материал; трето, няма положително 
доказателство, че още в първоначалната концепция на черквата 
разделянето ѝ на две равностойни половини с два също така рав-
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ностойни олтара е било отразено. По-вероятно е това разделяне на 
черквата да е било решено по време на втората фаза от строежа.  

 
Какви са следствията от тези нови за интерпретацията на черк-

вата моменти?  
Ако Бушхаузен твърди, че скулптурната украса е взета от друг, 

по-стар паметник и че тя е работа на определено италианско ате-
лие, от което той твърди,  че познавал и други произведения, това 
несъмнено предполага съществуванието на този по-стар паметник 
и неговото разрушаване преди построяването на черквата в Месо-
потам. За строителен материал обаче и тук, както при черквата в 
Аполония, са използвани частично обработени камъни от антич-
ния град Фенике, а може би и вече вторично използвани при стро-
ежа на черковната сграда, намираща се на същото място, от която 
са запазени на повърхността само две мозайки, които по-късно ще 
намеря и заснема в музея в Корча, и които при всяко положение 
по стил и иконография са много по-късни от VІ век, както се пред-
полага в науката. Този строителен материал обаче е използван от 
много добро строително и каменоделско ателие, което го е издяла-
ло на самото място, а релефите са правени – както и останалата 
скулптурна украса – специално за тази черква.  

Най-слабото място в хипотезата на Бушхаузен за строежа на черк-
вата, която той иска да изкара от средата на XI век, е въпросът за 
двойния наос и двата олтара в нея. Той засега още не може да об-
ясни, какво значение и цел има това разделяне. Самата черква е 
посветена на св. Никола и Бушхаузен отначало прави опит да тър-
си втори патрон на черквата, комуто да е посветен вторият олтар. 
Наистина, известни са множество случаи, когато в една черква 
има по няколко олтара, посветени на разни, но в случая второсте-
пенни светци, както и самите олтари. Най известни случаи за това 
в България са черквата на Рилския манастир, чийто главен олтар е 
посветен на Богородица, а страничните – на св. Никола и на св. Иван 
Рилски, или пък Храмът-паметник Александър Невски, където пък 
главният олтар е посветен на главния патрон на черквата, а стра-
ничните – на св. Иван Рилски и св.св. Кирил и Методи. След изна-
сянето на доклада на Бушхаузен,  един от видните византолози в 
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Ìàíàñòèðñêàòà ÷åðêâà „Ñâ. Íèêîëà“ â Ìåñîïîòàì 
Èçîìåòðèÿ íà èíòåðèîðà 

Ïî Âåðçàêèñ 
 

 
 

ГДР му опонира, че в православното богословие не съществува 
светец, който може да бъде поставен като равностоен на св. Нико-
ла – това твърдение аз възприемам безрезервно. За сега за мен 
единственото обяснение за този изключителен феномен може да 
се крие само в обстановката, възникнала в първите години след 
падането на Самуиловата държава и преди ликвидирането на са-
мостоятелността на Българската архиепископия след смъртта на 
архиепископ Йоан в 1037 година, а имено като някакъв опит за 
компромис, свързан с разнородната българо-гръцка епархия. В 
случая трябва да има по-скоро опит за разделяне на църковния 
клир и църковната община, отколкото разделяне на патронажа, 
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още повече, че традицията не е съхранила никакви данни за нали-
чието на втори патрон на черквата. В случая, според мене, най-
вероятно е черквата да е била започната и останала недовършена 
до височината, на която е каменният строеж. Впоследствие, и то 
тъкмо в периода между 1018 и 1037 година, черквата, намираща 
се все още под юрисдикцията на Охридската архиепископия, е за-
вършена като опит за компромис между гръцката и българската 
община – от историческите извори знаем, че тази диоцеза се ос-
порва силно от Драчката митрополия, която най-после, вероятно 
даже още преди средата на XI век, я отнема окончателно от Ох-
ридската архиепископия. Смятам, че моите наблюдения и моята 
документация дават достатъчно много доказателства за тази хипо-
теза, във всеки случай и тя ще трябва да бъде подложена на дис-
кусии и ще стане обект на бурни разисквания през следващите го-
дини*.  

                                                           
* Като преглеждам тези мои бележки сега, 23 години по-късно, трябва да отбележа, 
че разделянето на черквата има вероятност да е било извършено още при вероят-
ната първоначална сграда от VІ в. сл. Хр., свързано с използването на сградата от 
последователи на две различни християнски конфесии, т.е. от така наречените 
„православни“ и „ариани“ какъвто случай познаваме и в Царичин град. Или с 
други думи търпимостта между тях по периферията на византийската империя да 
е позволявала такова съвместителство – поне що се отнася до църковните обре-
ди, чието унифициране след църковната реформа на Юстиниан от 535 година ве-
роятно не е могло да се осъществи веднага, така че „еретиците“ са могли да про-
веждат богослужението по своите традиционни форми, свързани с литургията на 
св. Василий Велики, преди тя да бъде заместена с литургията на св. Йоан Злато-
уст. В този смисъл виждаме при по-голямата част от черквите, строени до края 
на Х и началото на ХІ век, запазен и южния вход към наоса, немислим при пос-
ледователите на „православието“, представяно от Цариградската патриаршия. 
След 1037 година преобладаващата част от тези черкви биват изцяло или отчасти 
разрушени, а при възстановяването или преизграждането на някои от тях през 
ХІІ-ХІІІ век южният вход навсякъде бива зазидан или превърнат в прозорец, ка-
къвто е случаят напр. с черквата при Нерези. 
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Ñàðàíäà, „Ñâ. 40 ìú÷åíèöè“ 
Ôîòîñíèìêà Luigi Ugolini, 1929 

 
Завършили с работата по черквата, качваме се с Дамян в колата. 

След по-малко от половин час пристигаме в Саранда и веднага се 
отправяме към хотела на Албтурист. Саранда е за мен от особена 
важност. Малкият морски курортен град носи името си като спо-
мен от огромната черковна руина край града, черквата „Св. 40 мъче-
ници“ – саранда е гръцката дума за числото 40; в географията често 
се използува и италианското название на града „Санти Кваранта“. 
Досега в науката няма публикация за тази черква, известна единст-
вено от няколко бележки за нея, придружени с фотоснимки и план-
скица, но без точен мащаб, дадени от известния датски църковен 
археолог Еймар Дигве по време на конгреса по християнска архео-
логия в Рим през 1938 година. След тези бележки, никой не се е за-
нимавал с паметника, макар той да е един от най-интересните и 
най-големите паметници на раннохристиянската архитектура – 
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разбирайки под думата „раннохристиянска“ периода до Х век. А 
размерите на черквата, 37,40 х 24 м според Е. Дигве, през цялото 
средновековие надминава във вътрешността на полуострова един-
ствена Митрополитската черква в Никопол. В албанската научна 
литература черквата се споменава бегло, като се показва само 
планът на Дигве. Всички исторически извори до VI век – а те не са 
никак малко – мълчат за нея и изобщо за селището, нещо твърде 
невероятно и невъзможно, ако тя е съществувала по това време*. 
Архитектурният ѝ тип е наистина близък на мартирия в Салона, 
изследван и разкопан от самия Дигве, но за датирането и на този 
мартирий все още се водят остри спорове, а от друга страна черк-
вата при Саранда го превъзхожда многократно по размери. В пос-
ледно време е публикувана обаче цяла поредица от черкви в Хър-
ватско, построени между края на IX и средата на XI век, показва-
щи несъмнени връзки с черквата при Саранда, изградени под ней-
но влияние и повтарящи много нейни черти, но не и нейната мо-
нументалност, която остава ненадмината. Също сводовото покри-
тие на тази черква, изградена само от тухли, няма никакви връзки 
с по-ранните паметници и представлява един уникум. Несъмнена 
връзка съществува обаче между тази черква и едва през последни-
те години напълно разкопаната и консервирана развалина на го-
лямата катедрална черква в близкия Бутринт – последната цел на 
този мой маршрут в Южна Албания, която трябва да посетим на 
следващия ден.  

Първоначално за последната черква беше възприето мнението 
на италианския археолог Уголини, извършил през 1930-те години 
големите разкопки в Бутринт и поставил класическата археология 

                                                           
* Също както по отношение на черквата в Месопотам, сега, 23 години по-късно, 
не отдавам вече и липсата на сведения за тази черква на предположението, че е 
построена по-късно. Както ще се убедя през последвалите посещението ми на 
Албания десетилетия, Цариградската патриаршия и Римокатолическата църква 
последователно премълчават съществуванието на „еретическата“ църковна орга-
низация по нашите земи, но и нейните постройки. Също както се премълчава от 
историческите извори тяхното  повсеместно разрушаване  в края на VІ – началото 
на VІІ и след това в ХІ век, без да бъдат напълно заличени техните следи, раз-
крити при археологическите разкопки в последните десетиления на ХХ век. 
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Ñàðàíäà, „Ñâ. 40 ìú÷åíèöè“ 
Ïëàí-ñêèöà íà Eimar Dyggve 

 
 

в Албания на съвременни основи. Стигнал до нея, той се отказва 
обаче да я разкопае, предполагайки че тя е много късен паметник, 
изграден по време на венецианската власт. След пълното разкопа-
ване на останките от черквата, албанските археолози се опитват да 
лансират едно коренно противоположно становище, а именно че 
черквата е построена през VI век, което остава в албанската науч-
на литература като меродавно, въпреки значителните спорове сред 
чуждите изследователи, които приемат, че черквата може да е 
построена върху основите на по-стара постройка, най-вероятно от 
VI век, но че нейната надземна част с каменните сводове, подобна 
напълно на тази на Старата митрополия в Несебър и на „Св. Со-
фия“ в Охрид, е не по-ранна от втората половина на IX век. 

Всички тези архитектурни особености на черквата в Саранда я 
приближават също до това време. За мен е характерно обаче и 
едно друго обстоятелство. Добре е известно от историческите из-
вори особено силното изтъкване и разпространение на култа към 
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40-те мъченици по времето на Борис I, свързано явно и с някакво 
лично близко отношение към този култ от страна на българския 
княз. Самата черква пък не е от типа нито на катедрална, нито на 
манастирска или енорийска, а представлява извънредно редкия 
тип на мемориал-мартириум, но тук в невероятно големи размери; 
седемте огромни апсидни конхи на северната, южната и източната 
стени отговарят на отделни светилища, посветени на реликвите на 
мъченици от най-висок ранг. Куриозното обаче в случая е, че нито 
римокатолическата черква, нито цариградската патриаршия дават 
какъвто и да било знак, че такива реликви са им известни. Не 
трябва обаче да се забравя, че тези две висши черковни организа-
ции не признават независимата българска патриаршия и за цялото 
време на съществуванието на последната, от 919 до 1018 година, 
се отнасят така, като че ли българската патриаршия не съществу-
ва. За целия този едновековен период, както и за предшестващите 
го пет десетилетия, византийските и латинските църковни извори 
не дават никакви сведения не само за включената в българската 
държава част от Епир, но и за всичките български земи – това дава 
повод на известния австрийски историк Петер Сустал в труда му 
по историческа география на Епир да твърди, че „христианизира-
ното преди това население явно преминава през този период отно-
во към езичество“, докато в действителност в този исторически 
период се извършва най-значителното църковно строителство за 
цялата история на тази област и това църковно строителство над-
минава по своя обхват и своето високо художествено качество ця-
лото църковно строителство в Югоизточна Европа през IX и Х 
век.  

Това положение на нещата обяснява и моя силен интерес към 
черквата при Саранда. Дамян сам обаче не познава този паметник 
и обещава веднага след пристигането ни да се свърже със своите 
колеги-археолози от градския музеи и филиал на Центъра за архео-
логически проучвания в Тирана. Аз влизам в това време в хотела, 
за да оставя багажа си в стаята. Хотелът е един от най-новите и 
най-добре поддържани хотели на Албтурист, които за времето на 
моето пътуване в Албания ще видя. По стил и качество на строежа 
е извънредно близък на българските черноморски хотели, които се 
строяха преди 1958 година. Разположението му е великолепно, 
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стаите, макар и малки и с единични прозорци, без отоплителни 
тела, са с балкони към морето, от които се открива великолепна 
гледка към цялото крайбрежие с алеите от високи палми.  

През време на цялото пътуване Дамян ми повтаря, че Саранда и 
Валона са неговите любими градове – разбира се след Тирана, коя-
то той също обожава. За Саранда трябва да му отдам пълно право. 
Нейното великолепно изложение, приятният климат и чудното по 
своята красота Адриатическо море са наистина неповторими. Ин-
тересно е изобщо, че ландшафтът на Албания, независимо от това 
дали е планински или морски, отличава тази страна съвсем опре-
делено от съседните ѝ страни на юг, на север и на изток – разбира 
се и на Запад, от Италия – като притежава наистина нещо непов-
торимо и единствено, което в съчетание с историческата изоста-
налост на страната и с нейното назадничаво стопанство излъчва 
дори известно обаяние.  

В стаята ми липсва радио, а и чешмата не работи, така че не мо-
га дори да утоля голямата си жажда. Повиквам Скендер и само 
след няколко минути ми се донася чаша вода и радио, а половин 
час по-късно проработва и помпата за топла и студена вода, така 
че мога дори набързо да взема душ. В ресторанта, където отиваме 
след половин час да обядваме, Дамян както винаги познава добре 
главния келнер, който даже говори също малко немски и е много 
горд със своите познания. Тук няма отделна зала за специални 
гости, а само две маси, поставени отделно и резервирани. И тук 
подът е постлан с великолепен розов мрамор, докато ламперията е 
както навсякъдо боклук. Келнерът се чуди как да ни угоди, като 
специалитет на заведението предлага някаква пържена риба, по-
ловината от която ще трябва да оставя, тъй като не мога да се 
справя с многобройните ѝ кости. Разбира се не оставам гладен по-
ради многобройните гарнитури, задължителната тригуна и вече за 
първи път – мандарини. След обеда Дамян трябва да организира 
посещението ми на черквата „Св. 40 мъченици“, среща с неговите 
колеги в Саранда, посещението на местните забележителности и 
музей, а така също и посещението ни в Бутринт на следващия ден, 
чиито археологически обекти са под закрилата и грижите на музея 
в Саранда. Уговаряме да се срещнем в 4 часа и аз отивам за малко 
да си почина в стаята.  
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Áèëèñ 

Ïîäîâà ìîçàéêà îò òðèêîíõàëíàòà ðàííîõðèñòèÿíñêà ÷åðêâà 
Ñêèöà-÷åðòåæ ïî Skender Mecaj 

 

 
Малко след 4 часа Дамян идва във фоайето на хотела, където 

вече го чакам. Казва, че колегите му от местния филиал ще дойдат 
в 5 часа тук и заедно ще отидем до близката почивна станция на 
професионалните съюзи. Дотогава имаме време да се поразходим 
по прекрасните алеи с палми в крайморската градина и да посетим 
развалините на градската базилика. Разкопките се намират непос-
редствено до културния дом, виждат се и части от подовите мо-
зайки, които се ронят под краката на посетителите, за да изчезнат 
напълно в най-близко бъдеще.  

Албанците могат да си позволят такава загуба, колкото тя и да 
изглежда тежка за чужденеца. В страната им има толкова много 
антични мозайки, че те не знаят как да ги запазят и изобщо какво 
да правят с тях. Няколко от най-хубавите са демонтирани и са на 
съхранение в различни музеи, останалите по обектите са почти без 
изключение покрити с пясък и по такъв начин „консервирани“. 
Други методи за консервация не са им известни. Най-ценната мо-
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зайка от Саранда е прибрана в музейното помещение до пощата, 
но поради невъзможността на Дамян да открие ключаря, трябва да 
ѝ се любуваме през прозореца.  

По пътя към хотела настигаме един млад археолог, който ще се 
окаже специалист по въпросите на праисторическата археология, 
казва се Астрит Нанай и говори освен албански само английски 
език. Той е и единственият представител на местните археолози, 
който ще ни придружава и на следващия ден в Бутринт. По въпро-
са за черквата в Саранда Дамян е много резервиран и казва, че 
още не може да уреди нашето посещение и че по този въпрос ще 
трябва вечерта да води и други разговори с местни фактори.  

Пред входа на хотела ни чака Скендер с колата, за да ни отведе 
до почивната станция, отстояща от хотела на около 1-2 километра. 
Тази почивна станция е съвсем нова. Предадена е за експлоатация 
само преди няколко месеца, така че и Дамян я вижда за първи път. 
По външен вид тя малко ми напомня на почивната станция на му-
зикалните дейци на Широката планина при Боровец, но не е тъй 
голяма и има повече общи помещения – фоайета, ресторант, слад-
карници и зали за развлечение – които изглежда са достъпни и за 
външни хора. В самата почивна станция обаче изглежда, че почиват 
само отличници в производството или в обществената дейност,  

 
  

Ïîäîâà ìîçàéêà îò êàòåäðàëàòà íà àíòè÷íàòà Àíòèãîíèÿ 
Ñêèöà-÷åðòåæ ïî Dh. Budina 
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както и ръководни лица от министерства и други централни инс-
титути. Дамян веднага успява да научи, че в една от първите сме-
ни тук е бил на почивка дори „Шеф“ Нури.  

Сядаме на една маса в кафенето, което има много малко посе-
тители. Освен нас, това са трима мъже на една от съседните маси: 
двама във военна униформа, положително офицери, дошли да по-
сетят един цивилен в по-напреднала възраст, към когото се отна-
сят извънредно почтително. Явно това е някой важен „централен“ 
другар. Разговорът ни е повече на общи теми поради малкото ми 
интереси към архаичната, т.е. догръцката епоха в Бутринт. Астрит 
също така малко се интересува от средновековието, така че едва 
намираме общ език, за което ни пречи и нуждата от преводач за 
воденето на разговора.  

От терасата на почивната станция се открива чуден изглед към 
Саранда и морето. По нищо не личи, че сега е краят на ноември, а 
субтропическата растителност, морето и приятната топлина на слън-
чевия ден потвърждават думите на Дамян и показват какви въз-
можности се крият тук за развитие на международния туризъм.* 

Завърнали се отново в хотела заварваме тук известна суматоха. 
Очаква се пристигането на група гръцки туристи и всички тичат 
да се подготвят за посрещането им. Ресторантът също междувре-
менно е преустроен. Освен нашата маса в ъгъла, запазена само за 
нас, всички други са наредени една до друга под прав ъгъл за гос-
тите. Въпреки това, нашата вечеря се сервира напълно акуратно. 
Дори при нас идва и директорът на ресторанта за да се осведоми 
дали сме доволни от храната и обслужването. Както винаги Дамян 
поръчва за вечеря и вино, от което обикновено аз се въздържам. 
Казал съм му обаче, когато попаднем на особено хубаво вино да 
вземе за мене допълнително още една бутилка, която бих искал да 
отнеса в Берлин. Той тук особено хвали местното Мерло от Са-
ранда, като казва, че то е едно от най-хубавите в страната, цената 
му също е малко по-висока от обикновено – една бутилка струва 7 
                                                           
* По това време, в 1986 година, нито аз, нито който и да е албанец, можеше дори 
да си помисли, че в следващите десетилетия Саранда ще се превърне в център на 
международния туризъм, в „Албанска ривиера“, а инвестициите на тъй умразния 
западноевропейски капитализъм ще осигурят нейното благоустройство. 
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леки (= 1 лв), докато другите вина са обикновено от 4 до 5 леки. 
Бутилката, която келнерът ни донася, се оказва обаче развалена и 
ни се донася нова, която показва наистина, че виното е много доб-
ро. Веднага ми се донася още една бутилка, опакована в хартия, 
която от тук нататък ще нося постоянно с багажа си до Берлин – 
за съжаление там и тази бутилка вино ще се окаже развалена!  

Ние сме все още сами в ресторанта и ще останем сами до края 
на вечерята, поради закъснението на автобуса с гостите – пребро-
явам приборите, които се оказват 52, значи това е голям автобус и 
всичките му места са заети. Аз се прибирам в стаята си, а Дамян 
отива отново в града, където ще се срещне и разговаря с някои 
свои колеги във връзка с посещението ми на черквата при Саранда. 

 
 

22 XI 1986, събота 
Малко след полунощ се събуждам. Поглеждам навън и виждам че 
вали дъжд, и то доста силно. Явно, че най-после се сбъдва прогно-
зата на метеоролозите, която вече от близо седмица предвещава 
разваляне на времето. Съжалявам, че не изчака и последния ден, 
за да мога да привърша с външните снимки. Останалите обекти, 
които трябва да посетя, не са толкова свързани с външни снимки, 
макар че по пътя ни до Тирана предстои да преминем по едно от 
най-живописните шосета, минаващо почти по цялото му протеже-
ние край морето и сигурно ще има много живописни места, какви-
то с удоволствие бих фотографирал.  

 
На сутринта небето е изцяло покрито с облаци и от време на 

време превалява слаб дъжд. По време на закуската в ресторанта 
трябва да преглътна още една неприятна новина. Посещението на 
развалините от черквата „Св. 40 мъченици“ не може да се осъщест-
ви поради възбрана на военните власти. Явно, че на хълма, на 
който се намират развалините, е военната радарна инсталация, а 
може би има и ракетни съоръжения, с каквито албанската армия 
трябва да е била снабдена преди скъсването ѝ с Варшавския пакт 
и с Китай. Колкото и да ми е тъжно, трябва да се примиря с това. 
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Всъщност аз дори и не предполагах, че ще мога да посетя толкова 
много архитектурни паметници, някои от които, като тези при Ар-
гирокастро и Бутринт, се намират в непосредствена близост до 
границата и са практически недостъпни за чужденци. Така че 
трябва да бъда благодарен за това, което можах да видя, а не да 
съжалявам за онова, което не можах да посетя.  

Също така съвсем не очаквах да заваря тук такова хубаво време, 
улеснило и облагоприятствало работата ми, като развалянето му в 
предпоследния ден би трябвало да посрещна стоически също със 
съзнанието, че очакванията ми бяха и в това отношение многократно 
надминати.  

 
В 9,30 трябва да тръгнем. Дали ще тръгнем точно на време или 

ще се забавим, за мен е вече без значение. При дъжд ще мога да 
направя в най-добър случай само няколко детайлни снимки от зи-
дарията на катедралната базилика в Бутринт, като от общи архи-
тектурни снимки ще трябва да се откажа. Тръгваме обаче навреме 
и докато пресмятам, че всъщност ни трябва не повече от половин 
час, за да стигнем в Бутринт, Дамян ми казва, че пътьом ще спрем 
да пием кафе в едно заведение. Повече подробности не издава и аз 
дори не подозирам, че ми се подготвя една изненада. И наистина, 
след няколко минути спираме пред някакво здание на морския 
бряг, което се оказва кафене-ресторант. От него води към морето 
дълга алея със стълбище, а в чудно-красиво разположения залив 
виждам малки островчета с буйна растителност наоколо. От двете 
страни на алеята се виждат безкрайни овощни градини с цитрусо-
ви дръвчета – лимони, портокали и мандарини с клони, натежали 
от зрели плодове.  

 
За първи път в живота си се намирам в цитрусова плантация и в 

първия момент още не разбирам, че посещението на тази планта-
ция е част от дневната ни програма. На балкона на ресторанта се 
появява един млад мъж, за когото Дамян ми обяснява, че е дирек- 
торът на тази държавна плантация, Михал Калогери. След няколко 
минути той слиза при нас и ни кани най-напред да пием по едно 
кафе, след което да посетим с него плантацията. В кафенето ми се 
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обяснява, че това е една от най-прочутите цитрусови плантации и че 
мястото се нарича Ксамил (от хексамили, =6 мили, от о-в Корфу). 
Плантацията била засадена между 1967 и 1975 година по указания 
лично на Енвер Ходжа на мястото на пусти земи и сега доставя 
най-добрите мандарини и портокали в страната за износ. Намираме 
се в началото на беритбата, която ще продължи до края на януари, 
като от всяко дърво се обират до 100 кгр портокали или 40 кгр 
мандарини. Първата ръка портокали не са особено сладки, но ман-
дарините са от много високо качество.  

 
Тръгваме по плантацията и аз мога да се убедя със собствените 

си очи в думите на директора. Клоните на дърветата са се превили 
дълбоко от тежките плодове, висящи не поотделно, а на цели  го-
леми гроздове. Напускаме сектора на портокалите и се отправяме 
към мандарините. Всеки от нас може да набере колкото си иска от 
зрелите вкусни мандарини. На една площадка се виждат сандъци, 
където работниците-берачи събират плодовете. Точно до пло-
щадката е спряла и колата на Скендер. Аз съм напълнил джобове-
те на моята „ватенка“ с мандарини и изваждам от един от джобо-
вете си малката торбичка, която обикновено нося със себе си. Ту-
такси ми взимат обаче тази торбичка, за да я напълнят с избрани, 
особено зрели мандарини от сандъците. За моите спътници, не 
разполагащи с такива торбички, се напълват веднага два кашона, 
които Скендер с мъка успява да събере в багажника, зает от моя 
багаж, който вече нося неотлъчно със себе си. Въпреки дъжда 
правим няколко снимки за спомен и се разделяме сърдечно с гос-
топриемния директор на плантацията, за да се отправим по пътя 
си към Бутринт.  

 
След 20-тина минути пристигаме в Бутринт и спираме пред 

снабдения с висока ограда археологически резерват. След малко 
на сигналите ни се появява пазачът, който ни отваря портата, за да 
можем да влезнем с колата. Местоположението на старата гръцка 
колония е великолепно. Намираме се пред голям и сравнително 
висок хълм – акропола на античния град, заобиколен от три стра-
ни с водите на Бутринтското езеро и канала към морето. Целият  
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резерват е превърнат в огромен парк с високи дръвчета, сред кои-
то се вият алеите, свързващи отделните разкопани комплекси 
помежду им и отвеждат постепенно към върха на хълма, където 
непосредствено до баптистерия, зад малка горичка, са развалините 
на катедралната базилика. Аз вече горя от нетърпение, как тя ще 
ми се покаже в действителност, след като съм виждал толкова мно-
го снимки и чертежи от нея и познавам едва-ли не всеки неин де-
тайл. И наистина, впечатлението е потресаващо! Черквата е малко 
по-голяма от Старата митрополия в Несебър, на която прилича по-
разително и по архитектурните си форми, и по своята зидария, само 
че е значително по-добре запазена, а качеството на строежа ѝ е съ-
що по-високо от това на несебърската черква.  

В този миг се случва истинско чудо, от вида на тези, придружа-
ващи пътя на дълбоко вярващите поклонници в средните векове. 
Облаците, които само до преди няколко минути покриваха цялото 
небе – това се вижда и на снимките, направени преди пет минути – 
едва ли не в миг се разсейват, цялото небе е отново синьо и 
слънцето огрява с ослепителна светлина развалините на черквата. 
Изваждам веднага фотоапарата, за да не би небето отново да се 
покрие тъй бърже с облаци и само за няколко минути правя над 40 
чернобели и десетина цветни снимки на черквата във всички въз-
можни варианти на общи и детайлни, съставяйки най-пълна фото-
документация при великолепни условия.  
  

Без да искам и най-малко да подценя значението на непосредст-
веното наблюдение на паметника във всичките му подробности и 
общото лично впечатление от архитектурата, както винаги най-
много внимание и време отделям за фотозаснимането му при съз-
нанието, че на снимката могат да бъдат регистрирани и някои 
елементи от цялото, които иначе може да се изплъзнат от погледа 
ми и че въпреки сравнително добрата ми зрителна памет, фотогра-
фията успява да зафиксира действителността още по-добре и от 
най-добрата памет. В случая с катедралната базилика от Бутринт 
детайлите са ми добре известни от множеството снимки и черте-
жи, които до сега съм видял, както и от точното до педантичност 
нейно описание от изследователя ѝ – и тук това е албанският ар- 
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Áóòðèíò, Ãîëÿìàòà áàçèëèêà 
Ïëàí (ïî À. Ìåêñè) 

 

 

хеолог Александър Мекси (*1939)*. Толкова повече бях поразен 
от заключенията му, които както винаги будят силно недоверие и 
съмнения. Това още веднаж показва, колко онеправдани са албан-
ските ми колеги, черпещи мъдростта си от съмнителни и отдавна 
отречени научни източници, без да са в състояние сами да могат 
да обхванат критично с погледа си предмета на своето изследване, 
без да познават от свои собствени наблюдения целия сравнителен 

                                                           
* И при тази негова публикация, както и при всички останали, подписа-
ните с неговото име чертежи и рисунки, изпълнени с голяма точност и 
умение, са резултат от съвместната работа на творческия колектив от 
Института за защита и поддържане на паметниците при Албанската ака-
демия на науките, на чиито сътрудници имах възможност лично да из-
кажа моето възхищение от тяхната дейност. 
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Áóòðèíò, Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, èíòåðèîð 
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Áóòðèíò, Ãîëÿìàòà áàçèëèêà, èíòåðèîð 
Èçãëåä îò çàïàä 
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Áóòðèíò 
Èçãëåäè îò Ãîëÿìàòà áàçèëèêà �►
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Áóòðèíò 
Èçãëåä íà áàïòèñòåðèÿ îò çàïàä  
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Áóòðèíò, áàïòèñòåðèé 
Èçãëåä îò èçòîê – ãîðå 

Öåíòðàëíàòà ÷àñò îò ïîäîâàòà ìîçàéêà – äîëó 
Ïî Àë. Ìåêñè 
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материал. До какви фатални резултати това може да доведе се 
вижда тъкмо от трудовете на този надарен със силна способност 
за анализ и доста начетен изследовател, който обаче не е в състоя-
ние да синтезира и да обобщава, принуден да се уповава само на 
чужди материали за сравнение. За съжаление, до края на престоя 
ми в Албания няма да ми бъде устроена среща с него – среща, при 
която бих могъл да поспоря с него и може-би даже да го убедя. На 
няколкократните ми запитвания, Дамян винаги отговаря, че в мо-
мента Мекси отсъства от Тирана, но че ще направи всичко въз-
можно да се срещнем. Дали съществуват други причини, не мога 
да преценя, но съм склонен да го допусна. Възможно е да същест-
вува и някаква професионална завист по отношение на него, който 
– добре или зле – е публикувал най-много материали върху късно-
античната, средновековната и късносредновековната архитектура 
в Албания. Възможно е и албанците да се съмняват в неговата 
политическа благонадежност, държейки го настрана от мене. Във 

   

 
Áóòðèíò 

Ïîãëåä îò àêðîïîëà êúì àíòè÷íèÿ òåàòúð 
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Áóòðèíò, áàïòèñòåðèé 
 

всеки случай, независимо от коренната разлика в убежденията ни 
по отношение на датировката и дори същността на редица архи-
тектурни паметници, аз дълбоко съжалявам, че не можа да се 
осъществи среща между нас*.  

                                                           
* Моето предположение, че албанските ми домакини напълно съзнателно дър-
жаха Мекси настрана от мене, се потвърди от последвалите събития. След 1990 
година А. Мекси става водач на антикомунистическата опозиция и заема поста 
министър-председател на Албания от април 1992 до март 1997 година, за да бъде 
свален от поста му с обединените сили на „социалистите“. Като представител на 
албанската наука участва обаче и след това на международни конференции – 
контакт с него аз не съм установявал. (Бел. А. Ч., 2010) 
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�  Áóòðèíò, ãðàäñêàòà ñòåíà ñ Ëúâñêàòà ïîðòà   ► 

 
Припряността и бързината ми при снимането са напълно из-

лишни. Слънцето никак не бърза да се скрие зад облаците, а ми 
позволява даже да направя хубави общи снимки на целия резерват 
от върха на Акропола и дори на връщане да повторя няколко 
снимки от катедралата. За тази цел аз няма да сляза по лишената 
от всякаква романтика стълба, а ще премина в обратен ред още 
веднаж през всичките алеи на комплекса. Два пъти ще мина и през 
тъй загадъчната Лъвска порта на крепостната стена, наречена така 
поради големия плосък релеф на лъв, задушаващ бик. Още от пър-
вото стълкновение на науката с този релеф чак до днес той поста-
вя пред изследователите му цяла поредица от загадки, с които ни-
кой от тях не е в състояние да се справи, търсейки решението им 
навсякъде другаде, освен там, където то може наистина да се на-
мери. За всички е ясно, че огромният квадър, тежащ много тонове 
и по-голям от всички други, вложени в сухата зидария на стената, 
е поставен заедно с релефа по-късно от самата стена. Но кога? И 
кой може да е издялал, донесъл и поставил този огромен блок? И  
какво означава изобразената сцена? „Жанров мотив“ или „ловна 
сцена“ ще видят тук само марксическите съветски „учени“, докато 
изображението може да означава само победата на един народ над 
друг, или на една култура над друга, представени тук с техните 
символи. И кои са тези народи? 
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 На повечето от тези въпроси досега не могат да отговорят нито 
историците, нито археолозите. За класическите археолози от Запа-
да и Гърция този художествен паметник не представлява интерес, 
понеже географски – а по всяка вероятност и хронологически  – той 
излиза извън тесните рамко на това, което те разбират под „гръцка 
култура“. Българските изследователи са фиксирани от своя страна 
в така наречената „прабългарска култура“, както албанските в тях-
ната „илирийска култура“, без да търсят онова, което сближава ця-
лата балканска антична култура. И най-късно откритията на Шлиман 
в Троя и Микена трябваше да покажат, че гръцката и римската ан-
тичност се предшестват от една не по-малозначителна културна 
епоха, чиито забележителни паметници са пръснати по цяла Евра-
зия и чиито творци са нашите общи прадеди. 
 

 
�  Áóòðèíò, Ëúâñêàòà ïîðòà  ► 
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 Този проблем, също както и проблемът за простирането на бъл-
гарската държавна власт в Епир, ще остане явно за решаване през 
следващите десетилетия – а и проблемът за юрисдикцията на Бъл-
гарската арпиепископия през Х и ХІ век, но също и за правното 
положение на църквата в Илирик от ІV до VІ век, а и след това, 
когато по-малко от един век преди узаконяването статута на бъл-
гарската държавна власт над Балканския полуостров в 680 година, 
пред неговото население ще излязат на преден план нови приори-
тети, свързани с неговия език, неговата национална идентичност и 
не на последно място с неговата културна традиция. 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

242 

 

Допълнение (октомври 2010) 
При все че политическата криза, разтърсила през 1989-1990 година целия 
свят, но на първо място Съветския съюз и неговите сателитни държави,  
доведе до мъртва точка за повече от едно десетилетие археологическите 
изследвания в едва ли не целия Балкански полуостров, през тези години 
можаха да бъдат преодолени поне в известна степен някои предубеждения 
относно политическата, културната, но сащо и религиозно-духовната исто-
рия на целия европейски югоизток. В този контекст, след установяването 
на критично отношение спрямо „славянската“ древност с нейните памет-
ници, постепенно се налага и ново гледище спрямо античната култура в 
целия черноморски район, включващ и голяма част от Мала Азия. А но-
вият прочит на историческите извори, заедно с многобройните открити 
през миналите десетилетия артефакти, показва тясното взаимоотношение 
между разглежданите досега поотделно културни паметници на всички 
балкански народи – не на последно място и по отношение на релефа от 
Бутринт, чиито връзки с критско-микенската култура, но и с Тракия, са 
повече от очевидни. И също както при Мадарския конник, а и при мону-
менталните строежи в Плиска, ни насочват към други образци, много по-
различни, но и много по-естествени и понятни от допусканите досега в 
науката. 
 
 

 

Òðàêèéñêà àïëèêàöèÿ îò Ëóêîâèòñêîòî ñúêðîâèùå 
Íàöèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé. Ñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ 
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Ìèêåíà, Ëúâñêàòà ïîðòà ñ Øëèìàí è Äüîðïôåëä, 1884 
Ñúâðåìåííà ôîòîãðàôèÿ 
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Êàìåíåí ðåëåô îò íàäãðîáíà ïëî÷à íà „àâàðñêè êðàë“ (?) ñ äåòàéë 
Îòêðèò ïðè Øúðäæó, Ñåâåðíà Àëáàíèÿ 

Îò ñáèðêàòà íà áèâøèÿ Landesmuseum â Ñàðàåâî 
 

Ïî Ferenc Baron Nopcsa, Beiträge zur Vorgeschichte und Ethnologie Nordalbanieins, 
â: Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowina, hrsg. v. Bosnisch-
Herzegowischen Landesmuseum in Sarajevo, Bd. 11, Wien 1909, S. 207-208, Fig. 95 
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Êàìåííè ðåëåôè îò Ñòàðîçàãîðñêî 
Íàðîäåí àðõåîëîãè÷åñêè ìóçåé, Ñîôèÿ 

Ôîòîñíèìêè À. ×èëèíãèðîâ 
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*  *  * 
Едва прибирам фотоапарата и се качвам на колата, когато небе-

то отново се затваря. Кому дължа тази негова изключителна бла-
госклонност, да позволи на слънцето да озари с лъчите си тази 
черква в Бутринт, за която аз пропътувах толкова хиляди кило-
метри? Дали това беше чудната по своята красота Богиня на Бут-
ринт, чийто бюст, закопан преди много столетия тук, сам Уголини 
успя да открие. Тази неземна красота прикова и мене да остана 
пред нея в Националния музей в Тирана цяла вечност, не можейки 
да се откъсна от нейното обаяние. Или пък това беше неизвестният 
светец-патрон на тази черква? Аз съм дълбоко убеден, ако и да не 
разполагам с непосредствени доказателства, че тази черква, както 
и другите четири черкви от същия архитектурен тип и изградени 
със същите каменни сводове, е посветена обаче не на един опре-
делен светец, а на един принцип: на Божествената Мъдрост. Ако и 
това мое предположение един ден получи своето потвърждение, 
то ще отговори и на последния ми въпрос, обяснявайки напълно 
естествено и природния феномен, защото действително никой 
друг освен мъдростта не е в състояние да разсее мрака и да позволи 
на истината да блесне подобно на слънце, побеждавайки мрака на 
невежеството.  

 
Дъждът завалява все по-силно. Поглеждам към гъстите облаци, 

покрили цялото небе. Не, за работата ми вече не е нужно слънце. 
Напротив, обширните овощни градини в Ксамил, през които пътят 
ни отново минава, се нуждаят много по-силно от дъжд, отколкото 
аз от слънце. Аз се радвам заедно с тях на тази животворна влага, 
без която тяхното, но и нашето човешко съществувание,  не е въз-
можно, радвам се на привършената работа въпреки голямата умо-
ра, която след преминаването на напрежението от последните дни 
неминуемо ще мога скоро да почувствам, но сега вече тя е без 
значение за мене.  
 

*  *  * 
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Áóòðèíò 
Ïîãëåä êúì àíòè÷íèÿ òåàòúð îò þãîèçòîê 
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Спираме отново пред ресторанта в Ксамил, където ще обядва-
ме. Дамян е успял и това да организира и да поръча за нас специа-
лен обед. Ресторантът е много малък и явно без предварителна ре-
зервация тук не може да се рискува да се дойде за обед. Останали-
те четири маси са заети от една група. Още преди да влезем забе-
лязах отвън две леки коли с номер от Тирана, явно някакви голем-
ци от столицата с една жена между тях – третата жена, която ви-
дях досега в албански ресторант! По време на храненето и на пие-
нето те се държат наистина като големци, един от тях дори се поз-
дравлява с Дамян, но на въпроса ми кой е той, Дамян отговаря ук-
лончиво. Междувременно и ние получаваме нашето ядене. Това е 
пържена риба, каквато вече в Албания ям за втори и последен път. 
Повече няма и да опитвам да се справям с такава тежка работа, да 
ям риба с толкова много дребни кости. В бъдеще ще остана верен 
на смесения зарзават.  

След завръщането в Саранда излизаме с Дамян малко да пооби-
колим по улиците и да позяпаме по магазините. С любопитство 
разглеждам магазина за мебели, книжарницата, магазина за до-
машни потреби, в който за първи път виждам и множество раз-
лични съдове от емайлирано желязо, от пластмаса, стъклени чаши. 
Виждам дори някакво малко радио в кутия от светлосиня пласт-
маса, за което Дамян ми обяснява, че е производство на фабриката 
в Драч. В комбинирания магазин за хранителни продукти тук има 
по-голям избор на зеленчук – продават за първи път даже манда-
рини по 3 леки и нарове по 1,50 леки за килограм. Освен това има 
лук, праз, моркови, зеле. Асортиментът от конфитюр, доматено 
пюре и спиртни напитки е същият както навсякъде. В отделението 
за хранителни продукти се продават пакетирано брашно, макаро-
ни, сол, слънчогледово олио в бутилки, захар на пясък. Мляко и 
млечни продукти обаче, също както месо и месни произведения, 
не виждам никъде да се продават.  

Прибираме се за вечеря в хотела. Този път ресторантът е пълен 
с гръцките туристи. В тях откривам представителите на дребната 
буржоазия, която напоследък започва да открива балканските 
страни и представлява главната част и от туристите в България. 
Само до преди няколко години тази класа в Гърция още не беше 
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се научила да пътува – това са най-вече дребните търговци със се-
мействата им, занаятчии, гостилничари и пр., които практически 
работеха без почивка и без отпуск делник и празник, от тъмно до 
тъмно, понякога чак до полунощ. Напоследък тези хора започват 
вече да пътуват, и то разбира се най-вече в България, а както виж-
дам тук и в Албания. Ние не оставаме дълго в ресторанта, макар и 
да виждам, че на Дамян много би му се искало да потанцува, но не 
може да се реши да остане.  

На следващия ден ни предстои дълъг път, най уморителен за Скен-
дер. Прибираме се по стаите си и с това денят приключва и за мен. 
 
23 XI 1986, неделя 
По време на закуската Дамян ми показва с гордост едно съобще-
ние във вестника от преди два дни, който е попаднал в ръцете му, 
гласящо, че в Тирана е пристигнала за преговори висококаратна 
българска търговска делегация начело с министъра на външната 
търговия. Аз споделям радостта му от тази добра вест за разширя-
ване на търговските връзки между нашите страни. Дамян е свик-
нал всеки ден да чете вестник, нещо много трудно за него през 
време на пътуването, защото по време на целия ми престой в Ал-
бания аз не можах никъде да видя да се продават вестници. За мо-
ята информация са достатъчни няколкоминутните новини, които 
чувам ежедневно по радиото, а в Албания мога дори понякога да 
слушам, макар и не особено добре, Радио София. Като добър член 
на албанската работническа партия Дамян счита обаче за свое за-
дължение да чете и дългите коментари на партийния орган и прави 
всичко възможно през време на пътуването ни да се добере до него. 
От Скендер съм научил, че в Албания излизат два ежедневника. 
Това са партийният орган и органът на Националния фронт, а във 
всеки от 20-те окръга също и по един местен вестник-седмичник. 
Всички тези вестници са с по-малък формат от нашите и имат 
обикновено само по 4 страници. По какъв начин става обаче тях-
ното разпространение не успявам до края на престоя си да разбе-
ра. В Тирана видях на два пъти да се носи дори цяла връзка с вест-
ници, но как и къде се продават не узнах. Наистина, в Тирана ви-
дях на корсото дори една будка, в каквито обикновено се продават 
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вестници, тя беше обаче постоянно затворена и през прозорците ѝ 
можах да видя само книги, разбира се политическа литература: на 
първо място томовете със съчиненията на Енвер Ходжа. Какво 
улеснение за гражданите: да могат дори на улицата да купуват жа-
дуваната от тях литература, съчиненията на безсмъртния народен 
вожд!  

Освен нас, в този ранен час няма никой друг в ресторанта на 
хотела. На масата ни се задържа за малко главният келнер с жела-
ние да размени с мен няколко думи на немски език. Прощаваме се 
и с него и излизаме от там, приготвяйки се за път. Във фоайето на 
хотела вече ни чака Астрит, дошъл да се сбогува с нас. Излизаме 
пред хотела за да направим обичайните снимки за спомен. Заста-
ваме пред един от двата огромни столетници отстрани на входа. 
Още когато видях за първи път тези растения бях извънредно впе-
чатлен от тяхната големина, със стъбло подобно на палма. После 
видях на пътя за Бутринт дори едно цяло поле обрасло с такива 
столетници, същинска гора. Пред хотела растат също и няколко 
бананови палми, но Дамян ми казва, че те тук не успяват да дадат 
плодове. След снимките се разделяме с Астрит и аз му желая „до-
виждане в Германия“, на което той недоверчиво се усмихва.  

Времето е облачно и превалява ситен дъжд. Близо до Саранда 
виждам недалече от пътя вдясно под нас малка кръстокуполна черк-
вица, за която съм убеден, че не е по-нова от XIV век. Дамян ми 
пояснява, че тя не представлява никакъв интерес за науката и дори 
не е обявена за паметник на културата.  

И тук пътят ни минава главно покрай маслинови гори – стотици 
хиляди високи дръвчета с вече обрани плодове. В никой от албан-
ските магазини обаче не успявам да видя да се продават нито мас-
лини, нито дървено масло. Изглежда цялата богата реколта отива 
за износ. Спомням си думите на Нури Чауши, че тяхната страна 
изнасяла само своите излишества!  
 

*  *  * 
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Çà ñïîìåí îò Ñàðàíäà 
Çàåäíî ñ Àñòðèò Íàíàé (îòëÿâî) è Äàìÿí Êîìàòà (îòäÿñíî) 
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Панорамното шосе се вие по височините над стръмния адриа-
тически бряг, разкривайки пред нас чудна гледка, прекрасна дори 
въпреки мрачното време. Шосето почти по цялото му протежение 
е без асфалтова покривка, настлано само с чакъл, тясно и пълно 
със завои без никаква видимост. А то представлява единствената 
връзка на южните райони на страната със северните „индустриал-
ни“ райони. Въпреки това то не е особено оживено и ние срещаме 
или задминаваме сравнително рядко по някоя товарна кола. На 
едно място, още недалече от Саранда, щеше за малко да стане 
неприятно произшествие. Един трактор с ремарке, за да ни напра-
ви учтиво място за минаване дотолкова се наклони на стръмни-
ната отстрани на пътя, че съвсем за малко не се обърна. За да из-
бегнем втори подобен случай, при забелязване на насрещно дви-
жение обикновено ние се отклоняваме малко от шосето и спираме 
за да изчакаме да премине товарната кола. Разбира се при това по-
ложение са ни необходими близо четири часа за да преминем от-
сечката от 135 клм, разделяща Саранда от Валона.  

 
Наближаваме Луково, най-голямата цитрусова плантация в стра-

ната. И нейното основаване било дело на великия народен вожд, 
който също така в края на 60-те години успял да събере тук една 
армия от 70 000 младежи, която в продължение на месеци разко-
пала огромната площ, прокарала канали и направила терасите, на 
които са засадени цитруссвите дръвчета. И тук тези дръвчета са с 
натежали от плодове клони, реколтата се събира и изпраща на се-
вер, към пристанищата,  откъдето ще се отправи към Европа. Долу 
под нас е тясната ивица на морския бряг, сравнително рядко заета 
от някой почивен дом. Хотели и международен туризъм тук още 
няма. Пък и едва ли скоро ще има. Самият бряг е много тесен и не 
особено подходящ за плаж, морето е дълбоко и неспокойно, а сто-
панските и транспортните проблеми свързани с „цивилизирането“ 
на тази област изглеждат за днешна Албания непостижими. Всъщ-
ност, по цялото протежение на брега до Валона на картата са оз-
начени два морски туристически обекти, но освен малък плаж и 
няколко постройки не виждам там нищо, което да говори за няка-
къв туризъм.  
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Пътят ни минава през малкото градче Химера, известно още в 
античността, а през средновековието епископско седалище, спо-
менато също в грамотата на Василий II. Вляво от пътя ни е черк-
вата, за която Дамян също твърди, че е късна. Въпреки че не се 
доближаваме до нея, мога да забележа, че тя в действителност 
представлява само късно преустройство на стара сграда. Малко 
след Химера пътят ни се отбива на дясно и поема към високия 
проход за да достигне близо 1500 м преди да мине на другата 
страна. По-голямата част от този път обаче е за съжаление в мъгла 
и ние не можем да видим нищо от чудната панорама, която при 
хубаво време се разкрива пред пътника. Постепенно пейзажът и 
растителността се променят напълно. Ние преминаваме през гъсти 
борови гори, под нас се виждат планински потоци. Слизаме все 
по-надолу, докато най-после се озоваваме в богатата долина на 
античния Орикум. Този стар град остава вляво от пътя ни, само на 
няколко километра растояние. Още преди това съм се сетил за 
малката черквица в близкото селце Мармироит, през последните 
години реставрирана от Институтя за паметниците, за която аз 
предполагам, че е епархийската черква на Канина, спомената съ-
що в грамотата на Василий II като подчинена на Главиница. И то-
зи път обаче Дамян не е в състояние да промени внезапно вече ус-
тановения и одобрен от съответните органи на властта маршрут, 
като измънква някакво извинение. Тук вече трудният път е свър-
шил, движим се по сравнително добро, асфалтирано и широко 
шосе и наближаваме Валона, където ще имаме по-голям престой. 
Достигнали главната улица на Валона с широки алеи от палми от 
двете ѝ страни, ние свиваме наляво и се отправяме към ресторанта 
не Албтурист. Дъждът вече е спрял и слънцето блести ослепител-
но на тъмносиньото небе, но улиците са още мокри, с големи лок-
ви. Един висок кумин на някакво индустриално предприятие не-
посредствено до хотела бълва черен дим. Изобщо, въпреки горе-
щите препоръки на Дамян, градът не ми прави никак добро впе-
чатление. Планиран е безразборно, като новите жилищни блокове, 
чиито прозорци са както навсякъде в Албания пълни с провиснало 
пране, се смесват с гъсто застроените стари порутени колиби. 
Сред жилищните квартали са вместени множество по-малки и по-
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големи индустриални предприятия, с което градът напомня по-
скоро крайните квартали на някой малък гръцки град с неговата 
капиталистическа инфраструктура. На запад се разпростират 
пристанищните квартали с техните огромни, но грозни складове, 
пресичани сега вече и от новопостроената железопътна линия. В 
самия център, на малко островче сред площада, е главната джа-
мия, явно наскоро добре реставрирана и префункционирана като 
музей. Ресторантът е пълен с хранещи се пътници. Денят е праз-
ничен и аз не мога да разбера, какво търси това множество от хора 
тук, дошли явно не на развлечение и възприемащи храненето в 
ресторанта не като някакво удоволствие, а като неприятно задъл-
жение, което искат бързо да изпълнят. Отделно помещение за 
специални гости тук няма, но в дъното има две запазени маси, на 
една от които сядаме. След миг идва и келнерът, когото естестве-
но Дамян добре познава – Дамян често през лятото е тук на раз-
копки в близката крепост и използва случая да доведе със себе си 
и цялото свое семейство на лятна почивка. В наша чест покривка-
та на масата се сменя с нова. Скендер не може да дочака края на 
обеда и иска извинение да ни напусне, за да може от колата да 
следи по радиото мача на своя футболен отбор, който мач и тази 
неделя е в центъра на обществения живот в Албания. Най-после 
откривам причината за бързането на посетителите, които само за 
няколко минути вече са изпразнили ресторанта и са заели места 
около телевизора в сладкарницата на горния етаж. Ние с Дамян се 
отправяме към колата, където Скендер най-внимателно слуша ре-
портажа от стадиона в Тирана.  

 
Тръгваме с колата към една сладкарница, намираща се сред 

градския парк, на един хълм източно от града. И в тази сладкар-
ница център на вниманието е един телевизор, около който са на-
сядали десетки млади и възрастни албанци. Там се отправя и 
Скендер, докато ние с Дамян заемаме места около една маса 
встрани от телевизора за да си изпием кафето, докато свърши вто-
рото полувреме. От една тераса се разкрива пълната панорама на 
Валона и аз използвам случая да разгледам по-внимателно града. 
Впечатлението ми обаче не се подобрява. Напротив, от височина-
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та се вижда още по-добре безразборното планиране на града, ха-
рактерно за ориенталско пристанище. Далече на запад се виждат 
планините на Акрокерания, затварящи великолепния Валонски 
залив. Движението по улиците е замряло и всеки е насочил вни-
манието си към радиото или редките телевизори, за да следи мача. 
Връщам се отново в сладкарницата и разглеждам по-подробно 
нейното обзавеждане. Мебели, лампи и витрини са в стила на 50-те 
години, консервиран и запазил своето „обаяние“ в Албания вече 
трето десетилетие и напомнящ за една явно по-щастлива епоха. В 
същия стил е и дълбокореалистичната фигурална мозаична компо-
зиция на стената, представяща някакви фигури от фолклора, ус-
михнати пред светлото бъдеще на своята страна.  

 
Мачът най-после свършва и публиката постепенно напуска мес-

тата си в сладкарницата, за да се отправи по домовете си. Ние съ-
що отиваме към колата, за да тръгнем по последната отсечка на 
шестдневния ни маршрут. Пътят ни минава през пресушените 
блата, които обаче и тук все още не са устроени в градини с ин-
тензивно земеделие, каквото позволява добрата почва, а в по-
голямата им част пустеят. Паралелно на шосето се движи новата 
железопътна линия. Скоро достигаме Фиер и от там нататък пътят 
вече минава през познати места, през Лужнье и Рогозене, добли-
жаваме Драч, без да се отбием там и поемаме по шосето за Тира-
на. По улиците на селцата и градовете през които минаваме е пъл-
но с деца, които играят главно на топка. Скендер трябва постоян-
но да отваря очите си на четири и да пътува бавно, за да не по-
падне някое дете под колелата на колата. Още малко и влизаме в 
Тирана, вече в пълен мрак, разкъсван само от слабото улично ос-
ветление. В хотел Дайти получавам ключа от същата стая, в която 
бях миналия път. Разделяме се с Дамян, който на следващия ден 
ще дойде да ме вземе към 10 часа. Изкъпвам се във ваната, която 
ми липсваше през изтеклата седмица, След бърза вечеря с оби-
чайното кисело мляко се прибирам. В леглото преглеждам набързо 
още веднаж материалите ми във връзка с паметниците от послед-
ното пътуване. Много скоро обаче умората надделява и аз се пре-
давам в обятията на Морфей. 
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24 ХІ 1986, понеделник  
След утринната закуска в празния поради ранния час ресторант 
излизам за малко да се разходя. Времето тук е все така хубаво, 
както го бях оставил преди една седмица и аз се шляя повече от 
два часа по улиците, като зяпам по витрините на магазините. Раз-
глеждам и книгите, които се продават в една лавка на хотела. Как-
то обикновено и тук преобладават съчиненията на Енвер Ходжа, 
този път обаче на чужди езици – между другото съчиненията му 
против Хрушчов и Тито, спомените за Сталин. Изложена е и една 
брошура с отчетния доклад на новия вожд пред IX конгрес на пар-
тията на английски език, както и няколко фотоалбума за туристи, 
пощенски картички. В този момент идва и Дамян, сядаме на кресла 
във фоайето. Съобщава ми, че ми е уредил за следобеда тук среща 
с изкуствоведката Дорка Дамо, чието име познавам добре от лите-
ратурата като най-добра албанска специалистка по средновеков-
ната живопис и иконопис. С Мекси още не може да ми уреди сре-
ща, но на следващия ден, преди отпътуването ни за Корча, ще се 
срещна с ръководството на Албанския институт за паметниците на 
културата. Дамян ми дава един плик със 150 леки, предназначени 
за мене като „джоб парас³“. Казвам му, че парите не са ми нужни, 
но той настоява, като заявява, че ръководството на Центъра за ар-
хеологически проучвания при академията желае с тях аз сам да си 
избера сувенир и да мога да посрещна някои дребни разходи.  

С една трета от сумата купувам открити картички и пощенски 
марки за тях, като в следните дни ги изпращам на близки и позна-
ти. По-късно моят брат ще ми съобщи, че картичката ми до него, в 
която бяха написани само две изречения, е пътувала, съдейки по 
печатите, 5 дни в Албания и 20 дни в България. Картичките до 
Берлин пристигнаха също дълго след завръщането ми, но все-пак без 
да прекарат толкова много време по пътя. Разделяме се с Дамян до 
следобед и аз отивам отново по магазините да търся сувенири. 

 След дълги обиколки се решавам да купя една бъклица, укра-
сена с дърворезба, както и едно бакърено и калайдисано джезве, 
чиято покупка обаче трябва да отложа за по-късно, понеже едната 
кинкалерия, където се продават подобни джезвета, е препълнена с 
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кленти, които купуват различни пъстри боклуци, а другият мага-
зин, на чиято витрина се виждат подобни джезвета,  в момента е 
затворен за обедна почивка. Аз също се прибирам за обед и за 
малка почивка в стаята си. В уречения час слизам във фоайето на 
хотела, където след малко пристигат Дамян и Дорка Дамо. Тя е 
дребна на ръст, както ще разбера от разговора малко по-млада от 
мен, но твърде състарена и съвсем повяхнала. Облечена е в скро-
мен тъмносив костюм, с ужасно грозни черни обувки, чиито дебе-
ли токове си припомням, че бяха модерни и у нас преди много де-
сетилетия и се наричаха танкове. Тя не може да сдържи радостта 
си, че има щастието да се срещне с колега от „оня“ свят. Ученичка 
е на Лазарев, при когото успява в Москва да завърши Института 
точно преди скъсването на отношенията. Макар и да е имала меж-
дувременно възможност да ходи по веднаж в Париж, Рим и Виена, 
продължава да живее със спомените си от Москва, участвала е на 
Първия конгрес по балканистика в София и познава няколко бъл-
гарски колежки. Работи в Центъра за археологически проучвания 
в Тирана, където живее със семейството си, но пътува често в 
страната, главно в Берат и Корча. Напоследък работи повече в 
Корча по подготовка на каталог за иконната сбирка. На няколко 
пъти повтаря съжалението си, че не е знаела за моето идване, ина-
че щеше да остави работата си в Корча, за да ме придружи в Бе-
рат. Тя е посветила целия си живот на средновековната живопис и 
иконопис в Албания и особено на техния най-виден представител, 
Онуфрий, художник от XVI век. Съжалява, че не е могла лично да 
ми покаже неговите икони в Берат, както и стенописите на сина 
му в черквата „Богородица Влахернитиса“, като настоява непре-
менно да дойда още веднаж в Албания, за да видя тези художест-
вени произведения. Научавам, че съпругът ѝ е режисьор при теле-
визията, а дъщеря ѝ – на същата възраст както моята и също така 
втора година студентка по медицина. Говори на отличен руски 
език и преди да ѝ отправя похвала за това ми заявява, че съм първи-
ят българин, когото чува да говори съвършен руски език. Обясня-
вам ѝ че причина за лошия руски език на болшинството български 
колеги е близостта на двата езика и често превратното схващане, 
че със знаенето на български език автоматически идва способ-
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ността да се говори по руски. Обяснявам ѝ също, че като малък 
съм живял три години в Москва и че първо съм се научил да чета 
на руски език и след това на български.  

Разговорът ни минава постепенно на научни теми. Говори ми за 
работата си по каталога за иконите и по трудностите, свързани с 
датировката на обикновено непридружените от никакъв надпис 
икони, затрудняващи определянето на произхода им и на времето 
на създаването им. Обръщам ѝ по този повод внимание върху ре-
дица погрешни датировки на албански икони, възприета от албан-
ската наука. Тя се мъчи да се извини както с невъзможността ѝ да 
ги сравни с други, известни на нея само по описанието им в чужди 
сбирки. Възхищава се от книгата на Божков за българските икони. 
Предишният български посланник в Тирана подарил един екземп-
ляр от нея на музея в Корча и тя ми казва, че оттогава мечтае да 
има тази книга. Връщаме се отново на датировките и тя ми разказ-
ва за посещението на видния съветски изкуствовед Виктор Лазарев в 
Албания през 1958 година, когато той сам бил безпомощен да се 
справи с този въпрос. Обяснявам ѝ че особеностите на поствизан-
тийския разцвет на живопистта през XVI век със специфичния му 
класицизъм и връщането му към образците на XIV век е останал 
непознат за съветския учен и че спецификата на този стил може да 
се разбере само след най-подробното проучване преди всичко на 
сбирките от икони в светогорските манастири, но също така и на 
гръцките и българските музеи. Добавям, че сам аз, въпреки че от три 
десетилетия се занимавам с тези проблеми и че съм посетил много-
кратно всички манастири и музейни сбирки на Балканския полуост-
ров без албанските, често съм затруднен в характеристиката на някоя 
икона.  

Разговорът ни вече продължава дълго и постепенно трябва да го 
доведем до края, или да го отложим за по-късно. Дорка Дамо ще 
има възможността да ни придружи до Корча и обратно, както и 
след това до Круя и Драч, така, че ще можем до говорим по тези 
въпроси още дълго. Преди раздялата ни тя ми обещава да донесе 
някои отпечатъци от свои статии, както и една брошура, посвете-
на на средновековната албанска живопис, издадена по случай из-
ложбата на албанско изкуство в Париж. 
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25 XI 1986, вторник 
Малко след 9 часа Дамян ме взима от хотела, за да отидем заедно 
в Националната художествена галерия, намираща се непосредст-
вено до хотела. Не разполагаме с много време, само колкото за 
общ поглед, тъй като в 10 часа ще имаме среща със сътрудници от 
Института за паметници на културата. Този път липсват всякакви 
церемонии по посрещането ми и аз мога като частно лице съвсем 
анонимно да мина по залите, без да имам някакви задължения или 
ограничения колко време ще остана и пред коя картина; нямам за-
дължения да давам каквито и да било обяснение за моето предпо-
читание към някоя картина или пък за липса на интерес към друга. 

За моя най-голяма изненада, първото впечатление е много по-
добро, отколкото очаквах. Всъщност тук явно няма някаква обща 
експозиция, показваща цялостното хронологическо развитие на ал-
банското изкуство, а в първите зали са показани само картини и 
скулптура от последната година. И тъкмо това приковава внима-
нието ми към повечето от изложените тук произведения на изкуст-
вото – виждам необикновен напредък от това, което до сега ми 
беше известно. Патетичният идеализъм от далечната епоха на 
култа, който доскоро беше напълно сковал албанското изобрази-
телно изкуство, започва вече да се преодолява. На мястото на ог-
ромните театрални композиции с идеализирани образи, обилно 
жестикулиращи с изкуствен драматизъм, виждам повече лирични 
пейзажи, интимни сцени от ежедневието, но и навсякъде един оп-
тимизъм, който съвсем не е изкуствен и ми действа много прият-
но, ободряващо и окрилящо сред не особено веселата картина от 
албанската действителност.  

Виждам множество картини, които със своята непринуденост 
даже ми харесват. Бюстовете също в по-голямото си число не пред-
ставляват идеализирани портрети на партийната олигархия и на 
тесен кръг борци от съпротивителното движение. Вместо това тук 
са представени повече обикновени хора, изпълнени нерядко в 
сложната техника на дърворезбата. Особено завладяващи са няколко 
детски портрета и композиции, в които участниците са деца. Нито 
си водя бележки, нито се мъча да запомня имена. За мене всичко то-
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ва тук има само второстепенно значение и аз се опитвам да раз-
глеждам изложбата не като професионист, а като обикновен лю-
бител. Въпреки това се мъча да си представя какво впечатление би 
направила тази изложба у нас или в ГДР, дали и този оптимизъм би 
се сторил днес като отживелица, отдавна изместен от кошмарните 
видения, които доминират по нашите художествени изложби? 

Без да мога да получа отговор на този си въпрос, продължавам 
нататък. Скоро обаче тази експозиция – явно временна изложба –
свършва. От следващите зали нататък попадам в действителната 
Национална галерия с хронологичното развитие на пялото албан-
ско изкуство. За моя изненада обаче това хронологично развитие 
не започва през 1944 година. Оказва се, че още от края на миналия 
век има албански художници, някои от които дори съвсем не са 
лоши, а отразяват доста точно главните течения на съвременното 
им западноевропейско изкуство, следвайки образци от Италия и от 
Австрия. Значи още преди Енвер Ходжа е имало албанска култура! 
Разбира се, най-неприятни са произведенията от 1950-те и 1960-те 
години, чийто стил също се консервира и продължава да бъде ме-
родавен за някои художници чак до днес. Покрай този стил обаче 
се прокрадват и много други творби с различен характер и други 
идеи. Това е едно ново течение, което напоследък взима предимст-
во пред партийния тесногръд традиционализъм, превръщайки се в 
основна насока на албанското изкуство.  

Не съжалявам, че ми липсва време, за да се занимая подробно с 
албанското изкуство от тази епоха. Часът е вече 10 и ние с Дамян 
трябва да се отправяме към Института за паметниците. От телефо-
на на гардероба той още веднаж се обажда, за да ми каже, че всич-
ко там е наред и че ни чакат.  

Както във всички други страни които познавам, и тук Институ-
тът за паметниците на културата се помещава в една стара къща-
паметник, реставрирана и преустроена за тази цел. Тук това е голя-
ма богатска къща от миналия век с външен вид и разпределение, 
близко на това на нашите симетрични пловдивски къщи, но без 
стенописна украса и резбарски тавани. В хола със стълбището на 
приземния етаж и тук са изложени макети, както в базите на На-
ционалния институт за паметниците на културата в България, по 
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стените висят също така чертежи с реконструкции на архитектурни 
обекти. Тук обаче има и една малка временна изложба със фото-
снимки от състоялата се преди два месеца международна конфе-
ренция по паметниците на културата. На едно табло са изложени 
множество малки цветни снимки, показващи участниците по време 
на изказванията им. Разбира се веднага откривам между тях Воко-
топулос, Бушхаузен и дежурната му асистентка, откривам и Муцо-
пулос, който винаги украсява подобни подиуми с внушителната 
си фигура и брада на старозаветен пророк.  

В стаята на директора вече ни очакват. Седнали на миндери 
около една малка маса са директорът Сотир Коста, замдиректорът 
архитект Емин Риза, както и завеждащият архитектурния сектор 
архитект Валтер Щюла. За отсъствието на Александър Мекси не 
питам, за да не поставя в неудобство домакините. Още от първия 
момент се създава най-приятна атмосфера на разговор, каквато до-
сега винаги съм имал при срещи с колеги от институтите за защита 
на паметниците на културата, независимо от коя страна са те.  

Разговаряме по всички възможни въпроси, свързани с памет-
ниците – от тяхната регистрация, до реставрацията им и експона-
цията. Разбира се отправям им комплиментите, на които те са вече 
свикнали и които са напълно заслужени при тяхната великолепна 
работа. Правя им комплимент и за безпристрастието в отношение-
то им към паметниците в Албания, непомрачено от никава полити-
ческа идеология. От тях научавам, че под грижите на техния инсти-
тут са малко повече от 150 култови паметници – върху критериите 
за обявяването им за паметници, както и за останалите повече от 
2000 други култови сгради не говорим, като по такъв начин запаз-
ваме приятния дружески тон на разговора. Давам им да разберат, че 
съм добре запознат с публикациите им и преди всичко с официал-
ния сборник на техния институт, излизащ от 16 години периоди-
чески по два пъти в годината, като казвам, че имам голям брой 
ксерокопия от статии в тези сборници. Директорът на Института 
иска моя адрес, за да ми изпраща в бъдеще тези сборници – за моя 
голяма изненада, малко след завръщането ми в Берлин получавам 
по пощата пълен комплект от всички досега излезли 31 тома и в 
следващите години, до 1991, ще продължа да ги получавам редовно.  
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За наше общо съжаление времето за срещата е ограничено от 
предстоящото отпътуване за Корча, което не трябва да закъснее 
след 11,30. Разделяме се най-приятелски до следващи срещи в бъ-
дещето и двамата с Дамян напускаме института.  

Във фоайето на хотела вече ни чака Дорка Дамо, а Скендер пое-
ма багажа ми, за да го постави в багажника на колата. Аз пътувам с 
всичкия си багаж, увеличен вече с няколко книги, които получих в 
Института, с десетина кила мандарини и бутилка вино. Общо над 
50 кила – какво е това за една кола като Волво! Времето е велико-
лепно и всички сме в много добро настроение. Скендер също не е 
притеснен от дългия маршрут и от твърде трудното шосе, с чиито 
проблеми скоро ще имаме възможност да се запознаем. На една 
височина след преградията на столицата Дамян ми показва памет-
ник с бюста на Георги Димитров. Тук е най-голямото лозарско 
стопанство на Албания, чиито лози са засадени преди близо 40 го-
дини с присад от България, дар от българския народ по инициатива 
на Георги Димитров. И сега това стопанство носи неговото име. 

Шосето ни се отправя към планините и скоро ние достигаме 
тесния им гребен, преминавайки ту от едната му страна, ту от дру-
гата. Пътят е сравнително добър и с асфалтовата настилка. Тя е 
добре поддържана, но завоите са твърде много, без всякаква ви-
димост и често биваме изненадани от насрещното движение на 
товарни коли, не даващи никакви сигнали. Пейзажът е великоле-
пен, постепенно от двете страни не се вижда нищо друго, освен 
безбрежно море от планини до където стига погледа. След като 
поради мъглата бях лишен от възможността да се любувам на кра-
сотите на панорамното шосе покрай адриатическото крайбрежие, 
за мене най-живописно в Албания остава без всякакво съмнение 
това шосе, което след слизането в долината при Елбасан следва 
течението на реката Шкумбин, с българското име Брег, но от се-
верната ѝ страна, докато по южния висок бряг на същата река ми-
нава старинната Виа Егнация. Както името на тази река, така и 
имената на множество селища по нейното течение, са запазили 
съвсем до скоро, в течение на много векове българските си наиме-
нования. Тук думата „български“ трябва дебело да се подчертае, 
тъй като в случая имаме български селища и крепости, макар и из- 
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градени на мястото на старославянски или антични, но включващи 
определени понятия, свързани с българската власт по тези места, 
както и името на българския народ. Само по себе си това обстоя-
телство е достатъчно, при твърде неопределените археологически 
материали и при недостига на исторически писмени данни, за да 
потвърди продължителната българска държавна власт в тази об-
ласт, както и несъмненото контролиране от страна на българската 
войска на този най-важен път за Балканския полуостров в миналото, 
свързващ по суша централната му част с Рим и Западна Европа.  

Още от Елбасан паралелно със шосето се движи и жп-линията, 
най-новата в страната, построена върху много сложен терен, с ви-
соки мостове и тунели. Тя продължава да следва шосето и след 
Кюкес, когато то изоставя течението на Шкумбин/Брег и се отправя 
на изток, към Охридското езеро. Много малко след това сме из-
правени пред една от най-красивите гледки, които някога са се 
разкривали пред очите ми. Непосредствено след възвишенията из-
точно от реката пред нас се разгръща внезапно Охридското езеро, 
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тъмносиньо на цвят, на чийто отсрещен бряг е старата българска 
столица на фона на покрити със сняг високи планини, ослепител-
но блеснали, отразявайки все още силните лъчи на слънцето. Спи-
раме само за миг за да направя една снимка. По-голяма почивка 
тук не можем да си позволим, понеже часът минава 2, а ни предс-
тои още път до Поградец, където ще обядваме. Оттук нататък пътят 
се движи паралелно на брега на езерото, обезобразен от стотиците 
бункери, изградени на много малки интервали помежду им. Вдясно 
от нас остават мините за хром и флотационната фабрика, както и 
многобройни бараки-складове. 

 Още малко и достигаме първите сгради на Поградец, между 
които е и хотелът на Албтурист, в чийто ресторант ще обядваме. 
Слънцето тук вече се е скрило зад височините, въздухът е по-
студен и ние забелязваме, че сме навлезли в нов климатичен район, в 
който няма нито помен от субтропичната растителност на Средна и 
Западна Албания. Тук той е континентален-високопланински, през 
зимата температурата спада много низко под нулата, но въздухът 
е приятен и особено здравословен. Хотелът е нов, лошо построен. 
Преди да отидем в ресторанта Дамян успява да ни осигури ключа 
на тоалетната, която е недостъпна за простосмъртните гости на 
хотела и ресторанта. Въпреки сравнително късния час, ресторан-
тът все още работи, има много посетители, но резервираната маса 
е на наше разположение. Веднага се появява главният келнер, ес-
тествено приятел на Дамян. Получаваме бързо нашето обично ме-
ню – за мене смесен зарзават, но този път и макарони, а за остана-
лите бивтек, освен това ракия, вино и за мене минерална вода, ко-
ято е доставена от забележителната фабрика на другия край на 
страната, на стотици километри от тук. За десерт получаваме ог-
ромни тригуни с гъст сироп. Залите на хотела се подготвят за 
празненствата във връзка с националния празник, които тук ще за-
почнат още тази вечер с танци. Дамян и Скендер много биха иска-
ли да дойдат, но после ще ги домързи и ще се откажат. За преспи-
ване обаче ще отидем в хотела на Корча, за който моите придру-
жители са напълно единодушни, че е несравнимо по-добър. И тъй, 
тук няма за какво да се бавим повече и се отправяме към крайната 
цел от тази част на моето пътуване в Албания.  
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Този край явно с нищо не е по-богат от другите райони на стра-
ната и е решително по-беден от съседните му райони в Югославия 
и Гърция, които добре познавам и които не претендират да се на-
мират в голямо благосъстояние. Съвсем доскоро низината южно 
от Охридското езеро е била заета от едно от най-големите блата в 
страната, Малик, пресушено едва през 1950-те години – топограф-
ската карта 1:50 000, издание на Югославския генерален щаб от 
1955 година дава указания, че езерото в момента се пресушава и 
котите на брега му, както и коритото на каналите, не могат още да 
бъдат уточнени. За разлика от бившите блата по адриатическото 
крайбрежие тук липсва дивата растителност, но засетите култури 
са изключително екстензивни. Едва пò на юг започват да се сре-
щат нови овощни градини. Селцата и градчето Малик са както 
навсякъде неуредни, с неизмазани къщи, построени без всякакъв 
план. Шосето също не е особено добро, макар че от тук нататък 
то е единствената връзка с вътрешността на страната. Наистина, 
предвидено е продължението на железопътната линия до Корча, 
но кога ще стане това, никой не знае.  

 
Вече по мръкнало пристигаме в Корча и спираме пред хотела на 

Албтурист. Скендер на няколко пъти преди това ми споменава, че 
този хотел има отопление, което е голямо изключение в Албания – 
инсталации за парно отопление имаха хотелите в Тирана и Арги-
рокастро, но работеше само отоплението в хотел Дайти. Тукашни-
ят хотел е наистина по-уютен, стаите са добре отоплени, моята 
има баня с душ. Всички отиваме по стаите си и се уговаряме да се 
срещнем в 8 часа пред ресторанта за вечеря.  

На вечерята Дорка се забавя и ние вече се храним, когато тя се 
появава. Извинява се с това, че е била при една от многобройните 
си приятелки и колежки тук и не забелязала как времето минало. 
Ресторантът тук е голям, но препълен и неуютен, прилича на бъл-
гарски ресторант през 1950-те години, някъде далече в провинци-
ята. Публиката е също такава, каквато помня в провинциалните 
ресторанти преди 40-тина години – всички седят с натрупани пал-
та по столовете, няма нито оркестър, нито високоговорители; 
всички мълчат, или разговарят много тихо, а масите са поставени 
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тъй нагъсто, че едва може де се минава покрай тях. Този път по 
изключение Дамян не познава нито един келнер, но затова пък 
Дорка е у дома си. Публиката вече е смесена, нас също ни об-
служва дебела келнерка. Иначе в храната и в нейния асортимент и 
вкусови качества не забелязвам никаква разлика. В десерта тук ще 
се редува крем-карамел с тригуни.  

След вечеря излизаме да се поразходим по улиците, украсени с 
още повече лозунги, портрети на държавни ръководители и плака-
ти в чест на предстоящия национален празник. Освен хотела, бан-
ката и партийно-административния дом в централната част на 
града, не виждам нито едно здание, което би могло да е построено 
през последните 45 години. Малко встрани има няколко жилищни 
блока с магазини под тях, построени вече в годините на „народната“ 
власт. За тези години са построени и няколко индустриални пред-
приятия – ТЕЦ, който дори снабдява едната половина на града с 
топла вода и отопление, млекообработвателна промишленост, за-
вод за инструменти. Трудно би могло да се допусне, че градът има 
56 000 жители, а с вида си повече прилича на село, с нашироко раз-
прострени квартали. 
 
26 ХІ 1986, сряда 
Още по време на закуската се запознавам с младия колега-археолог 
от местния музей и филиал на Центъра за археологически проуч-
вания, Петрика Лера. Както всички по-млади албанци не знае рус-
ки език и общуването ни трябва да стане с посредничеството на 
Дамян. Веднага си припомням, че съм чел една негова публикация 
и даже нося със себе си превод от нея – това е статия за разкопки 
на крепости в района на Корча. В нея пише за случайни находки и 
спасителни разкопки в околността, посредством които биват лока-
лизирани множество крепости, съставящи според мен укрепител-
ната система на значителния средновековен български админист-
ративен, културен и религиозен център Девол. Там изобщо не ста-
ва дума за Девол, както и не се правят никакви опити за свързва-
нето на крепостите с някаква обща укрепителна система, каквато 
веднага се забелязва при тяхната схема. По време на разговора ни, 
който ще продължи през този и през следващия ден, аз постепен-
но прокарвам идеята за Девол и неговата укрепителна система, за 
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неговото значение и т.н. Виждам, колко важно е изследванията да 
се правят не само върху географската карта и в кабинета, а и на 
място.  

Корченскотс поле представлява една равнина, дълга около 50 и 
широка до около 20 клм, достигаща на север до Охридското езеро 
и заградена от всички други страни от високи и недостъпни пла-
нини, проходими само на няколко места. Тъкмо на тези места са 
построени здрави крепости, създаващи заедно с високите планини 
една крепостна верига, по-устойчива и непроходима от всяка дру-
га крепост, която познавам. Всичко това създава условия, твърде 
редки в природата, използвани великолепно от основателите на 
град Девол, който се е намирал някъде в Корченското поле и е бил 
разрушен до основи след 1018 година. В началото на миналия век 
английският пътешественик Уилям Лийк разказва, че е видял тук 
остатъци от исполински „циклопски“ строежи, които той отдава 
на илирите, каквито обаче не е известно да са населявали тези 
места. В по-късната литература вече не се срещат никакви сведе-
ния за тези остатъци от строежи. Много вероятно е последните ос-
танки да са използвани като строителен материал от твърде чев-
ръстото местно население, но части от основите не може да не са 
се съхранили. Всичките ни разговори с Петрика се въртят около 
тази тема. Той също твърди, че се е интересувал от въпроса за Де-
вол, без обаче да предава голямо значение на този град. Остатъци 
от строежи се намирали на много места в Корченско и най-вече 
малко североизточно от града, но разкопки не са правени. Също 
така западно от града, вече в планините, са известни останки от 
много средновековни черкви, но в цялата област не са правени 
никакви изследвания и тя представлява бяло петно на картата. 
Разговорът ни възбужда силно неговия интерес и той ме уверява, 
че отсега нататък тази тема ще стане една от най-главните за него.  

Прекъсваме разговора и се отправяме към Националния музей 
за средновековно изкуство. Този музей се помещава в голямото 
здание на бившата митрополия. На въпроса ми за местоположени-
ето на митрополитската черква в града ми се отговаря уклончиво – 
изглежда, че сградата е станала жертва на културната революция в 
края на 1960-те години. Митрополията трябва да е построена през 
19З0-те или в началото на 1940-те години. Тя е обширна, с големи 
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зали и широк, осветен с множество големи прозорци коридор, в 
който започва експозицията с големи макети на най-значителните 
средновековни паметници в Албания, снимки и архитектурни де-
тайли. Първото ми впечатление е, че съм попаднал в един вид 
краеведчески музей. Ако експозицията продължи и нататък в съ-
щия дух, ще бъде жалко за изгубеното време. Докато разглеждам 
тези наистина скъпи експонати, но без всякяква стойност като 
оригинали, каквито и досега съставят главната експозиция на 
Църковния музей в София, идват трима музейни работници, които 
ще ни придружават по музейната експозиция. След не много оку-
ражаващата картина на предварителната експозиция влизаме в 
главната зала на музея – огромно пространство с едно стълбище 
разделено на два етажа. На първия отляво се вижда голяма сбирка 
от архитектурна пластика и релефи от олтарни прегради, отдясно 
е експониран изцяло грамаден резбареки иконостас, на втория 
етаж са иконите и църковни утвари.  

Още веднага трябва да си променя мнението. Сбирката е наисти-
на разкошна, състои се само от оригинали с най-високи художест-
вени достойнства. Между каменните релефи откривам веднага още 
няколко фрагмента от скулптурната украса на базиликата в Балш, 
тук са мозайките от Месопотам и едно единствено копие – от мо-
зайката в Драч, чийто оригинал е също между главните обекти на 
пътуването ми и предстои да го видя в неделя.  

Вниманието ми веднага се привлича от един прозоричен релеф, 
за чието съществувание аз нищо не зная и дори не подозирах до 
този момент. Той представя едно короновано лице на трон, с двете 
си ръце държащо грифон и патица, извънредно близка по форма 
на изображението от наскоро откритото Преславско съкровище, 
върху огърлицата с клетъчен емайл. За хералдичния смисъл на 
изображенията от тази огърлица вече бях обърнал внимание и съм 
особено изненадан да срещна едно от тези изображения тук и то 
при изображението на коронован владетел. Произходът на този 
релеф от първоначалната черква на крепостта в Куряни, отдалечена 
на равни растояния от Фиер, Берат и Балш, т.е. в епархията на Глави-
ница, по-малко ме изненада. Всъщност напълно логично е да се 
открият още повече следи от българската царска власт в този край 
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Íàäïðîçîðå÷åí ðåëåô îò ÷åðêâàòà â Êóðÿíè 

Êîð÷à, Íàöèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé 
 
– едно от тях, за мене несъмнено ктиторско изображение на княз 
Борис, е тъкмо този релеф. Разглеждам внимателно и мозайките от 
Месопотам, които са едни от най-редките образци от епохата след 
VI и преди Х век, като следват духа на старата традиция и се при-
държат в нейния стил. Петрика ми обръща внимание върху един 
капител от черква, чиито останки още не са изследвани и са част 
от множеството неизследвани обекти в областта западно от Корча, 
за която той преди това ми спомена.  

Преминаваме на втория етаж, където е главната част от иконната 
сбирка. А тя е наистина великолепна. Трябва веднага да призная, 
че изложените тук икони, макар и в най-голямата си част постви-
зантийски, са между най-хубавите, които съм виждал извън Света 
Гора. Трябва да отдам право на Дорка – оригиналите на иконите 
изглеждат напълно различни от репродукциите им и в много слу-
чаи тя трябва да е права по отношение на по-ранната им датиров-
ка. Отлично впечатление прави доброто им състояние, както и ве-
ликолепната реставраторска работа, за която изказвам компли-
менти пред музейните работници, които са същевременно и рес-
тавратори на тези икони.   
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Преминаваме към изложените в малки витрини църковни пред-
мети – главно обкови на евангелия, потири, съдове. И тук прави 
впечатление извънредно високото художествено качество, макар и 
болшинството от предметите да са сравнително късни и произхож-
дат главно от съкровищницата на митрополията във Воскопойе, 
чийто разцвет като център на фанариотската експанзия в този 
край е през втората половина на XVIIІ век. По това време в този 
град, отстоящ само на около 20 километра от Корча, кипи също 
богата книжовна и издателска дейност, дори се печатат книги на 
български език с гръцки букви – един уникум в църковната и кул-
турната история на този край. По време на разговора ни за богата-
та художествена и строителна дейност в Корченско, чак до Кос-
турско, през края на XVIII и началото на XIX век, споменавам за 
строителното ателие на майстор Павел от Кримин. Дорка веднага 
се сеща, да е срещала в една от черквите на Воскопойе името на 
„мастор Пали от Крими“, но смята, че този надпис е от XVIII век. 
За съжаление сега не можем да отидем до Воскопойе – пътят за 
там, макар и не особено дълъг, е непроходим за нашата кола. Да се 
надявам, че друг път може да се открие възможността още веднаж 
и за повече време да посетя Корча и нейната околност, чиито ос-
танки от крепости не са по-малко интересни. Може-би един ден 
ще ни се удаде и да открием местоположението на стария Девол.  

Последната, но не по-малка изненада, ни поднася резбарският 
иконостас от Митрополитската черква в Корча, изложен изцяло в 
долния етаж на залата. Освен някои негови по-късни части, той е 
несъмнено връстник на иконите, поставени на него, две от които 
са датирани в 1752 година. По своята вече напълно развита деко-
ративна система обаче той се свързва най-тясно с иконостасите от 
последните две десетилетия на XVIII и началото на XIX век. И 
тъй, пред мен е може би най-старият образец на тази декоративна 
система, представена на множество образци, датирани обаче мно-
го по-късно: иконостасите от Дохиар, Хилендар и Зограф на Света 
Гора, както и в Самоков и Рилския манастир в България. Още 
веднаж ми се налага да коригирам някои свои познания.  

Разрешава ми се да направя снимки, освен на още непубликува-
ните скулптурни детайли от Корченско.  Постепенно забелязвам,  
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Êàìåíåí ðåëåô îò ÷åðêâàòà â Êóðÿíè 
Êîð÷à, Íàöèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé 

 
че взетите с мене чернобели филми са твърде недостатъчни и че 
ще трябва да ги пестя. Преди това ми се е случила още една неп-
риятност с фотографската ми апаратура – по необяснима причини 
внезапно се е изпразнила източногерманската батерия за фотоапа-
рата ми, така че оставам вече само с една единствена батерия, без 
резерви – не е изключено тази батерия да може да ми служи още 
години и да мога с нея да направя хиляди снимки, но също така е 
напълно възможно тя да ме остави всеки момент. Във всеки слу-
чай до края на пътуването вече ще треперя, че може да остана вне-
запно без материал и без апарат.  

Преминаваме в следващата зала с временна изложба на по-
маловажни експонати от фонда на музея, броящ над 10 000 икони. 
Това са предимно икони и то съвсем не безинтересни. Въпреки че 
само няколко икони от тази огромна сбирка са досега публикува-
ни и то с много лоши снимки, не заснимам нито една – без статив 
и без подходяща осветителна уредба мога да направя само снимки 
с информативен характер, не отговарящи на моите изисквания. 
Надявам се, че това не е последното ми посещение в Корча и че 
друг път ще имам по-благоприятни условия. 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

272 

 

 



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

273

 

 
 

 
� Êîð÷à, ìèòðîïîëèòñêà ÷åðêâà „Ñâ.Áîãîðîäèöà“  � 
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Разделяме се с музейните работници и се качваме в колата. Особе-
но грижливият и за своето снабдяване Дамян е включил в нашата 
програма посещението на едно държавно стопанство – най-голямата 
ябълкова плантация в страната. Аз трябва да се примиря с това, още 
повече, че главната ми програма тук вече е привършена. Стопанст-
вото се оказва на десетина километра южно от Корча. Оставяме 
Скендер с колата пред входа и влизаме в бедно обзаведено и лошо 
построено помещение, където ни очаква директорът – сравнително 
млад, но съвсем необщителен и свит. На масата, около която ся-
даме, са поставени съдове с огромни и чудно красиви на вид 
ябълки и круши. По време на разговора ни се съобщава, че и това 
стопанство е ново и че то продължава да се разраства. Плодовете са 
предназначени главно за износ. В албанската легация в Берлин ще 
науча по-късно, че миналата година са били внесени от тези ябъл-
ки в ГДР и при получаването им немските търговски работници 
били тъй изненадани от високото им качество, че заделили цялото 
количество за снабдяване на правителството. И наистина – вкусът, 
сладостта, сочността и ароматът на тези ябълки надминават всич-
ко, което досега съм видял и опитал.  

Разговорът ни обаче върви много мудно, въпреки многобройни-
те ми похвали, имащи за цел също да окуражат директора да каже 
някоя дума. Най-после ставаме и си тръгваме. Директорът ни под-
канва да си вземем с нас от плодовете. Те са обаче толкова голе-
ми, че не могат да влязат в джобовете ни и всеки от нас си взима 
по една ябълка в двете си ръце. А няма ли да вземете и за шофьора 
– пита директорът. Дамян сякаш това и чака, измъква от джоба си 
един цял човал и без всякакво смущение изпразва в него съдър-
жанието на всички съдове от масата. По късно „плячката“ се раз-
деля на равни части и аз получавам също найлонов плик с пет ог-
ромни ябълки, като ги прибавям в багажа си към мандарините, с 
които все още не мога да се справя.  

 
Пътят ни на връщане минава недалече от село Мборя, чиято 

черква от XIV век ми е известна от литературата. Питам, дали би 
било възможно да я посетим. Дорка също се присъединява към 
предложението ми, изтъквайки и значението на нейните стенописи. 
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×åðêâàòà „Âúçíåñåíèå Õðèñòîâî“ â Ìáîðÿ 
Èçãëåä îò þãîèçòîê 
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Завиваме надясно и след четвърт час сме пред черквата. Всички 
усилия на Дамян и Петрика да открият ключовете за черквата 
обаче остават напразни и ние не можем дори да влезнем в църков-
ния двор. От процепи на оградата успявам обаче поне да направя 
доста добри снимки и съм принуден да се задоволя само с тях. 

Обядваме в хотела и вместо да почиваме, предлагам да използ-
ваме още хубавото слънце и се разходим до братската могила над 
града, от където се открива много хубава гледка към цялата окол-
ност. Оттам правя няколко панорамни снимки на града и на нова-
та почивна станция. За първи път имам възможност да видя едно 
от надгробните съоръжения, които в тази страна са възприети на 
мястото на гробищата. Впечатлението ми от еднаквите мраморни 
плочи с надписи за погребаните под тях е много потискащо. За-
питвам се дали този вид надгробни съоръжения ще са в състояние 
да изместят напълно у хората представите за задгробен живот, на-
пластени от стотици поколения и от една вековна традиция.  

Преди да приключим със забележителностите на Корча отбива-
ме се за малко и до джамията от края на XIV век –– един от най-
представителните паметници на балканската ислямска архитекту-
ра, реставрирана и поддържана от Института за паметниците в 
Тирана. Правя няколко външни снимки, след което всички се при-
бираме, за да се срещнем отново в 6 часа за малка разходка по 
града и за вечеря.  
 
27 XI 1986, четвъртък 
Великолепното време с тъмносиньо небе и ослепително слънце, 
което имахме до вчера и тук, вече го няма. Вместо него има висо-
ка мъгла, от врема на време превалява, застудяло се е и темпера-
турата на въздуха трябва да е малко над нулата. На закуската при-
съства отново Петрика, с когото продължаваме разговора, си за 
Девол. Няма смисъл да бързаме за връщане в Тирана, където тряб-
ва да пристигнем до вечерта, като обядваме в Поградец. По такъв 
начин можем да използваме тук сутринта и отидем и до непредви-
дения в плана местен исторически музей, след което ще можем да 
отделим още 1-2 часа за Националния музей на средновековно из-
куство. 
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Êîð÷à, Ìèðàõîð-äæàìèÿ 

 
Историческият музей е типичен провинциален „краеведчески“ 

музей с много лозунги, диаграми и карти, но малко и скромни екс-
понати, представящи историческото развитие в областта от праис-
торическата епоха до „победата на социализма в страната“ с ак-
цент върху „народно-освободителните борби“. Тук ме интересува 
единствено ранносредновековната епоха, представена с предмети, 
получени при разкопките в крепостите около града. Тези предмети 
обаче са твърде малко и трудно могат да се използват за характе-
ристика на цялата епоха, смесени са с остатъци от по-стари култури. 
Придружава ни и ръководството на музея – както обикновено 
предимно политработницн без висше образование. Самият музей се 
помещава в голяма богатска къща от миналия век с много стаи, раз-
положени и тук симетрично около стълбището. За мое щастие в то-
зи момент спира електричеството. Тъй като никой не знае кога от-
ново ще бъде пуснато, преминаваме набързо през залите за новата 
история и се разделяме с любезните домакини. 
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Продължаваме пеша към Националния исторически музей, къде-
то вече ни чака Скендер с колата и с моята апаратура. Неудобст-
вото, което се получава от това, че идваме повторно тук след като 
вече официално сме се простили, се стремя да преодолея с думите, 
че не мога да замина от Корча, без да използвам последните свбодни 
минути, за да посетя още веднаж великолепния музей. Разбира се 
колегите от музея се радват на нашето неочаквано посещение и ние 
влизаме отново в централната зала. В този момент се появява и от-
състващия предишния ден от града директор на музея Авни Бил-
били. Той е видимо развълнуван и не скрива това. Учил е 18 месе-
ца в България, преди да бъде отзован при скъсването на отноше-
нията между нашите страни. Въпреки малкото време, прекарано 
от него в България и многото години, изминали от тогава, той го-
вори на много хубав български език – явно, че не го е научил в 
нашата страна. Чуди се как да изрази радостта си от моето посе-
щение. Иска да знае точно моето име, като ме моли да му го запи-
ша заедно с адреса в Берлин. „Със здраве да го носите“, казва ми 
той, като прибира листчето в джоба си, аз също искам от него да 
ми запише своето име и адреса на музея.  

Заприказваме се за музея и сбирката, за значението на Корча 
през средновековието. Използвам случая, за да се опитам и него 
да спечеля за каузата, като преминавам към Девол. Изтъквам зна-
чението на този културен център през онази мрачна епоха, когато 
Западна Европа се намира на несравнено по-ниско културно стъ-
пало. Той ме слуша най-внимателно. Изведнаж ме прекъсва: „Мо-
ля да ме извините, че Ви прекъсвам, господин професоре, но не 
мога да не Ви кажа, че не съм забравил думите на Георги Димит-
ров пред Лайпцигския процес, с които той казва, че докато Карл 
Велики е разговарял по немски само с конете си, в България въз-
никва велика култура и писменост“. Подчертавам, че на местните 
археолози и други специалисти е отредена високата чест, да от-
крият следите на тази култура тук и че тя принадлежи също на ал-
банския народ, който съвсем не е бил тъй варварски през онази 
отдалечена епоха, както твърдят неговите врагове. 

Направил съм си сметка, че за останалата част от пътуването ми 
няма да са нужни повече от 30 чернобели снимки и решавам да 
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„изщракам“ тук останалите, като заснимам множество детайли от 
резбата на иконостаса, от скулптурните фрагменти и от мозайките. 
Раздялата ни с колегите този път е още по-сърдечна и всички из-
казваме надежда, че посещението ми в Корча не е последно. Раз-
деляме се също и с Петрика, който ми обещава да прави в бъдеще 
всичко възможно, за да може търсенето на Девол да даде резулта-
ти и доведе до откриването му.  

Отиваме да си вземем багажа от хотела. Докато чакам Дамян да се 
сбогува със своите познати тук, разглеждам магазинчето с валута, 
предназначено за обслужване на чужди туристи. Освен обикнове-
ните сувенири от кован (или по-точно пресован) бакър, дърворезба, 
килими и шевици, продавани на много високи цени, забелязвам за 
първи път между сувенирите и касетки с албанска народна музика 
– в тази страна грамофонът все още не е изобретен, грамофонни 
плочи не съществуват, но и касетки не се продават свободно, а само 
с валута на чужденците. Малко преди 12 часа напускаме Корча и 
се отправяме обратно към Тирана по същия път, по който дойдоме. 
Наистина на картата е отбелязано като първокласен път и шосето 
по долината на р. Девол, отклоняващо се още при Малик на изток, 
Скендер обаче ми казва, че това не е никакво шосе, а междуселски 
път, по който неговата кола не може да мине.  

В Корча и Малик спираме на няколко пъти пред магазини за 
текстилни произведения, където Скендер и Дорка слизат набързо. 
Той търси да купи някакъв пуловер, но не успява да намери под-
ходящ и продължаваме пътя си. Охридското езеро е покрито със 
студена и влажна мъгла. В ресторанта на хотела в Поградец се 
правят приготовления за тържествено посрещане на албанския 
национален празник на следващия ден. Обстановката не е особено 
приятна и ние се нахранваме набързо, за да продължил  пътя си. 
Постепенно в долината на Шкумбин времето се подобрява и при 
Елбасан то е отново великолепно, което прави последната отсечка 
от пътя ни особено приятна. Само Скендер не може да сподели с 
нас възторга от чудния пейзаж. Всеки от многобройните завои го 
поставя пред неизвестност, товарните коли, каквито вече често 
срещаме, пътуват с такова безгрижие, че на няколко пъти за малко 
се предотвратява сблъскване. 
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Още по светло пристигаме в Тирана. В хотела моята досегашна 
стая е вече заета и аз трябва да се задоволя с друга, по-малка, само 
с душ, без телевизор и обърната на другата страна. Там, срещу хо-
тела, е сградата на телевизията с дигитален часовник, сменящ се с 
термометър, от който разбирам, че времето и тук, макар и все още 
ясно, е доста застудяло. През нощта температурата ще спадне вече 
близо до нулата.  

Разделяме се с Дамян и Дорка, като пожелавам и на двамата 
приятно прекарване на празника. Дамян обаче ми казва, че въпре-
ки празника ще дойде в 10 часа да ме вземе със Скендер и колата. 
Никакво тържество не се предвижда. Тук националният празник, 
обхващащ два дни – през тази година към него се прибавя и не-
делният ден – не се чества с митинги, събрания и паради, а инди-
видуално от албанските граждани, според личното им предпо-
читание, с приятели или в семейството.  

Този път ресторантът е съвсем пълен, без нито една свободна 
маса и аз излизам за половин час да се поразходя по корсото. И 
тук има повече хора, които вече празнуват, но без шум и без пия-
ни. След връщането ми намирам вече свободна маса и вечерям 
набързо, за да се прибера по-скоро в стаята си и си почина.  
 
28 XI 1986, петък 
И за закуска ресторантът на хотел Дайти е вече доста пълен, по 
което съдя, че повечето от стаите му трябва да са заети. Явно оба-
че това не са гости за националния празник, а обикновените тър-
говски представители. Техният кръг, както и спектърът на нацио-
налностите им е още по-разширен. Освен досегашните австрийци, 
италианци, англоамериканци, немци и унгарци, откривам вече и 
една доста голяма група румънци, използващи редкия случай да се 
нахранят както трябва; има и китайци, унищожаващи след кафето 
огромно количество мандарини. Единствено неколцината корейци 
не дават вид на търговски представители – пред хотела от предния 
ден е паркирал един „Мерцедес“ с корейското знаме, явно колата 
на посланика им, която обслужва тези видни корейци. Както обик-
новено, не мога да открия тук японци и не мога да си обясня лип-
сата на интереса им към Албания. 
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След закуска излизам да направя някои снимки по улиците, кои-
то са като никога полупразни. Дори джамията, пред която обикно-
вено има тълпи от хора, сега е без стоящи пред нея или празноски-
тащи граждани. Също и университетът, както и целият площад 
пред него, са безлюдни. Това придава още по-кошмарен вид на и 
без туй ужасно грозната сграда, приличаща повече на затвор, от-
колкото на културен институт, храм на науката. Улиците са съв-
сем чисти и виждам, че няколкото метачки с техните метли, пред-
ставляващи прости тояги с вързани на тях клонки, само ги размах-
ват, без да има какво да метат. Ясно ми става, че чистотата на тези 
улици се дължи просто на факта, че хората нямат какво да хвърлят 
по тях. Няма семки, няма закуски, няма вестници, няма опаковки 
от бисквити и бомбони, както няма и сандъчета за хвърлянето им. 
За целия ми престой в Албания ще открия само една кутийка за 
кибрит, която прибирам, за да занеса за спомен на една колежка от 
НИПК в София, Л.К., която събира такива кутийки.  

Точно в 10 часа идват Дамян и Скендер, и двамата облечени 
още по-празнично и официално отколкото обикновено. Честитя и 
на двамата националния празник. Дамян ми предлага да направим 
разходка до Братската могила, за която преди това на няколко пъ-
ти съм изразявал желанието си да посетя. Аз разбира се приемам с 
радост предложението на Дамян, но добавям, че бих искал да за-
неса там пветя. Дамян обаче е предвидил и това – в багажника на 
колата се намира вече голям пъстър букет от градински цветя. От-
ново се възхищавам на организаторския му талант и на „пред-
видливостта“ му. И тъй, отправяме се към Братската могила на 
края на града в югоизточна посока. По пътя към нея, вече на въз-
вишението, застигаме една военна част, която също се е отправила 
нататък. Пред стълбището за могилата спираме и слизаме от кола-
та. Отдавна съм обещал на Скендер да му направя снимка с кола-
та. За тази цел тя днес е още по-лъсната от обикновено, а живо-
писната панорама, която се разкрива от тук, е подходящ декор за 
тази снимка. Дамян пък снима и двама ни със Скендер, след което 
се отправяме към паметника с многобройните редове гробове. От-
дясно на паметника, представляващ статуя на Майка Албания, е и 
гробът на Енвер Ходжа, пред който решавам да поставя цветята.  
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Òèðàíà 

Ïàìåòíèê íà Ãåîðãè Äèìèòðîâ 
 

 
Войниците, строени пред паметника, наблюдават с дълбока поч-
тителност церемонията и ни изчакват търпеливо.  

Преди да оставя цветята, аз съм отделил няколко от тях и каз-
вам на Дамян, че бих желал, да ги занеса и поставя пред паметни-
ка на Георги Димитров, който се намира не много далече от тук. 
Дамян, много поласкан от честта, която оказвам на албанския вожд 
и изобщо на техните герои, само за няколко минути успява да набе-
ре от цветните алеи, обграждащи от всички страни братската могила,  
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Òèðàíà 

Ïàìåòíèê íà Ìàéêà Àëáàíèÿ 
 

 
един букет червени цветя. След малка обиколка по могилата ние 
се отправяме с колата към паметника на Димитров. Намираме го в 
не особено добро състояние – явно, че този път изненадах Дамян и 
той не успя съответно да се подготви. Непосредствено до памет-
ника наскоро е копано и навсякъде, включително на площадката 
пред паметника, има безразборно разхвърлена земя и камъни. Ка-
то разбира, че ще направя снимка Дамян в миг се разшетва и раз-
чиства по-голямата част от площадката. 
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Поднасянето на цветята в чест на Енвер Ходжа и на Георги Ди-
митров не предизвиква у мене никакви угризения на съвестта. Аз не 
съм в състояние да съдя кой от двамата е по-голям злодей и е доне-
съл повече беди на своя народ – този въпрос оставям да решават 
следващите поколения историци. А колкото се отнася до лозарската 
плантация при Тирана, тя десетилетия след смъртта на Димитров да-
ва и ще продължи да дава най-хубавото грозде в Албания. Разсадът 
за нея „нашият вожд и учител“ не е дал от собственото си лозе и този 
разсад е в действителност дар на нашата земя за албанския народ, ако 
и този народ да не може да се ползва от неговите плодове, също как-
то не може да се ползва от портокалите, мандарините и лимоните от 
стопанствата в Ксамил и Луково или ябълките от стопанството при 
Корча. 

 
Оставяме цветята и се отправяме по обратния път. Преди да се раз-

делим, Дамян ми казва, че за следващата сутрин в програмата ни е 
включено посещение на един мемориал на албанското национално-
освободително движение южно от Тирана, след което в моя чест ще 
бъде даден обед, на който ще присъстват Коркути и „Шеф“ Нури 
и ще направим равносметка за впечатленията ми от пътуването.  

 
На вечерята в хотел Дайти една група посетители на ресторанта 

събужда моя интерес. За първи път това е чисто албанска група, без 
чужденци, състояща се от три по-млади двойки, един възрастен, 
съвсем безличен мъж и една жена в „средна“ възраст, но много 
енергична, с доста одухотворени черти и пълна с жизненост, явява-
ща се несъмненият център на компанията. По едно време през за-
лата минава Нури на път към съседната зала за банкети. Не ме за-
белязва, но се спира пред групата и почтително се ръкува с жената. 
Това засилва у мене предположението, че тази жена, явно принадле-
жаща към най-висшите кръгове на албанската общественост, е вдо-
вицата на Енвер Ходжа – Неджимие. Външният ѝ вид и отношението 
на придружаващите я лица към нея, показваха недвусмислено, че 
това е именно първата дама на Албания. Не се реших да питам Да-
мян за някои подробности от семейния живот на „народния вожд“, 
тъй като въпросът ми би го поставил в неудобно положение. 
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Ïðåä Áðàòñêàòà ìîãèëà ñúñ Ñêåíäåð 

 
29 XI 1986, събота 
Сравнително слабото ми „натоварване“ през миналия ден и раното 
прибиране в стаята е причина да се събудя още преди 4 часа, напъл-
но отпочинал. Поглеждам към дигиталния часовник на телевизията, 
който вече показва -2°. До изгряването на слънцето обаче темпе-
ратурата отново се повишава над нулата. По небето няма нито ед-
но облаче и виждам толкова много звезди, колкото отдавна вече 
не съм виждал. До идването на Дамян и Скендер има още много 
време и след закуската отново излизам да се поразходя, този път 
не по корсото, а по главните улици с магазини, много от които са 
отворени въпреки празника, но купувачи почти няма. Няма даже и 
в магазините за плодове, където заради празника са пуснали ман-
дарини и нарове при същите цени, както в Саранда. Виждам много 
малко хора да купуват мандарини, и то не повече от кило – явно, 
че малцина са в състояние да заплатят и тази сравнително ниска 
цена. Отворен е и един магазин за сувенири, откъдето купувам 
малко бакърено джезве за варене на турско кафе и едни джапанки 
за мене, които ще се разпаднат само подир няколко месеца носене. 
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Малко след 10 часа тръгваме с Дамян и Скендер с колата в юго-
западна посока по шосето за Драч и към средата на пътя се отби-
ваме по един път, който завива наляво. Още няколко минути и сти-
гаме до един мост, след който по шосето ни е натрупана земя, пре-
чеща ни да продължим пътя си по него. Слизаме с Дамян от кола-
та и продължаваме пеша по пътя до нашата цел – това е един ме-
мориал на мястото на ожесточени сражения по време на така на-
речената народоосвободителна война. Малката къщичка до памет-
ника била по това време нелегална квартира и сега е превърната в 
музей. Големите сражения през 1944 година на това място са дали 
повод на сегашните партийни и военни стратези да превърнат 
местността в един вид „отбранителна линия Мажино“, отрупана с 
хиляди бункери. Самият мемориал – от който поради малкото ос-
танал ми фотоматериал правя само една снимка – е доста помпозно 
съоръжение, по-голямо от обикновените братски могили, но мене 
ме оставя напълно равнодушен и аз така и не мога да разбера, коя 
беше причината да бъда доведен тук.  

 
На връщане за хотела се отбиваме в един супермаркет, който 

досега не бях забелязал. Бях казал на Дамян, че искам да си купя 
за Берлин една бутилка коняк Скендербег и той реши да използ-
ваме този случай, за да не оставяме това за последния момент до 
отлитането ми. Магазинът е вече затворен и продавачките го по-
чистват, но Дамян успява да ги убеди да ни пуснат да си купим 
коняк и една бутилка ракия, която Дамян иска да ми подари за 
спомен. Това ни забавя с няколко минути и във фоайето на хотела 
Коркути и Нури Чауши вече ни очакват. Прощавам се с Дамян и 
Скендер и влизам в ресторанта. 

Този път Нури се е погрижил за запазването на масата и дори 
вече е поръчал обеда, съобразявайки се с моя вкус, но не и с моите 
възможности – очаква ме огромна порция макарони със сирене и 
доматов соус, като главно меню разни зарзавати с пържени карто-
фи и доматена салата, а като десерт крем карамел. Освен това ра-
кия, вино и минерална вода. 

За мен обаче разговорът, който предстои да водя с Коркути, е от 
толкова важно значение, че оставям по-голямата част от обеда не-
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покътната. Зная, че от разговора зависи не само моята бъдеща съв-
местна работа с албанските колеги и евентуално следващото ми 
пътуване в тази страна, но и изобщо отношението на албанските 
археолози към проблема за българските паметници тук и изобщо 
към моята теория. Употребявам цялото си красноречие, за да мога 
да спечеля Коркути за моята теза. Най-напред му разправям за ре-
зултатите от наблюденията ми върху паметниците, които посетих 
– по време на разговора забелязвам, че Дамян наистина му е док-
ладвал вече всичко, между другото и моите забележки за памет-
ниците, които аз почти през цялото време за тази цел съзнателно 
му предавах. Тези резултати рекапитулирам с общото заключение 
за една явна непрекъснатост в строителната и културната тради-
ция в албанските земи. Наличието на жива традиция през целия 
период от VІІ до XI век, когато в съседните земи и в Западна Ев-
ропа античната културна традиция е прекъсната, доказва, че пост-
роените по това време паметници в Албания могат да бъдат резул-
тат предимно, ако не и изключително, на местни строителни шко-
ли, запазили по приемственост своите технически и художествени 
похвати от античността.  

 
За да избегна въпроса за носителя и инвеститора на тази култу-

ра през този период, поставям на първо място проблема за Драч, 
като отбелязвам, че след Константинопол и Солун това е третият 
град, устоял на варварските нашествия през ІV и V век и чак до 
големите му разрушения от земетресение през XIII век запазва на-
пълно античната традиция. От там минавам към Бутринт и Саран-
да, за да се спра повече при Главиница и Девол. Заявявам, че как-
то смятам за напълно правилно и оправдано поставянето на уда-
рението върху илирийската архаична и антична култура при досе-
гашните проучвания, извършвани от Центъра за археологически 
проучвания при Албанската академия на науките, така съм убе-
ден, че в бъдещата дейност на този център тежестта на изследова-
телската работа ще трябва да падне на първо място върху Драч и 
Девол, защото тъкмо тези две културни средища могат да дадат 
най-убедителни доказателства за пълната приемственост в кул-
турната традиця върху албанските земи. 
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Коркути ме слуша много внимателно без да ме прекъсне. След 
завършването на моите забележки той заявява, че трябва да отдаде 
пълно право на мислите и твърденията ми. Те поставят нови и ин-
тересни проблеми пред албанската наука и разкриват нов и много 
важен аспект: културната традиция в албанските земи. Въпросът 
за Драч до сега също го е занимавал, но в този аспект, в който аз 
го поставям пред него, той добива вече по-различно и несравнимо 
по-важно значение. Същото се отнася и за Девол, но и Главиница, 
и той, Коркути, смята, че наистина тези важни центрове на сред-
новековната култура ще трябва да бъдат изтъкнати като център на 
тежестта при бъдещите разкопки и изобщо изследвания. Обръщам 
на това място внимание върху черквата в Саранда, като го моля да 
планира иследователека дейност и по отношение на нея, така как-
то в момента се подготвя публикацията на базиликата в Балша. 

Тук за моя изненада Коркути ми споменава, че още непублику-
ваните резултати от изследванията по отношение на последната 
доказвали вече определено нейното датиране през IX век, а не 
както до сега се приемаше от албанската наука през VI век – по 
този начин кръгът на паметниците от IX век още повече се разши-
рява, включвайки също и катедралата в Бутринт.  

Аз съм доволен от насоката, която разговорът ни е взел, и от 
конкретните резултати, които ще могат да се очакват от бъдещата 
дейност на албанските археолози. На това място деловата част от 
нашия разговор се прекъсва и ние преминаваме на общи и конвен-
ционални пожелания за бъдеща съвместна работа. Обедът вече 
отдавна е привършил и ние трябва постепенно да привършваме 
нашия разговор, или по-скоро да го отложим с два дни, тъй като 
от Нури разбирам, че заедно с мен в самолета до Будапеща ще пъ-
тува и Коркути, и че там ще бъдем в състояние да разменим още 
мисли по тези въпроси. За съжаление, с проф. Буда вече няма да 
мога да се видя преди отлитането ми, тъй като той отсъствал от 
града и щял едва по-късно да се върне. С Нури Чауши обаче ще 
можем да се срещнем и да разговаряме отново на следващата ве-
чер, както и на сутринта преди отлитането ми. Разделяме се най-
сърдечно, и тримата доволни от разговора, като аз се прибирам в 
стаята си. 
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30 XI 1986, неделя 
Последно пътуване. Тръгваме малко след 9 часа сутринта. Както 
по маршрута за Корча, освен Дамян, придружава ни също Дорка 
Дамо, която е много любопитна, какво ще бъде мнението ми за 
мозайката от Драч. Най-напред обаче се отправяме към Круя по 
същото шосе, както при първото ми пътуване в тази страна преди 
половин месец. За това време обаче природата твърде много се е 
изменила. Небето наистина е все така ясно и от тогава до сега не е 
паднала нито капка дъжд; също така тук сланата още не е попари-
ла растителността. Дърветата обаче вече са загубили листата си и 
личи, че наближава зима. Аз съм щастлив, че времето тъй дълго се 
задържа хубаво. Само три седмици след напускането ми на стра-
ната тук ще падне дебел сняг, незапомнен от поколения – чак до 
Южна Гърция и егейските острови. Но сега аз още мога да се рад-
вам на хубавото време. Разбирам, че всичките ми безпокойства по 
забавянето на пътуването са били неоснователни – едва ли сам 
бих могъл да избера по-благоприятен сезон. Наистина, през лято-
то и ранната есен дните са по-дълги, но аз едва ли щях да мога да 
издържа това напрежение по време на необикновените горещини 
през миналия август и септември. Радвам се, че пътуването мина 
тъй успешно, както се радвам, че то вече свършва. Трудно бих мо-
гъл да си представя още една седмица в Албания. Никак не ме 
блазни и предстоящото пътуване за Италия и даже се радвам, че 
то ще продължи само една седмица, след което ще мога да се при-
бера и да обработя на спокойствие събраните материали, за което 
ще ми бъде необходимо много време. 

Завиваме надясно и напускаме шосето за Шкодра, като се отпра-
вяме към планините, в подножието на които е Круя, националната 
светиня на албанците – средището на тяхната независима държа-
вица през ХV век, която Скендербег успява да запази от осман-
ското нашествие в продължение на четвърт век. Все повече приб-
лижаваме планината и мога отблизо да оценя великолепното мес-
тоположение на крепостта, предопределено не само от стратеги-
ческото ѝ положение, но и от отличните климатични условия и от 
живописния изглед, който се открива оттук до морето, а при особено 
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ясно време, както твърдят албанците, чак до Италия. На мястото 
на крепостта, от която са се запазили само основите на стените и 
една кула, сега тук се издига мемориал – голяма модерна сграда с 
музей. Този мемориал наистина няма нищо общо с историческия 
паметник, но е необходим на албанския народ като национално 
светилище и място за всенародно поклонение. На днешния ден 
мемориалът е затворен и аз съм доволен, понеже туй ще ми спести 
сигурно едно разочарование повече. В замяна на това имам въз-
можност да се полюбувам на приказната природа и да се приготвя 
вече за сбогуване с нея. Не пропускам да забележа, че една част от 
градежа на крепостната кула, в по-ниските му части, е изпълнен с 
клетъчна декоративна зидария, характерна по тези места през Х век.  

Правим обичайната снимка за спомен, този път с Дорка Дамо, и 
приключваме с посещението на мемориала. На връщане оставяме 
колата да слезе без нас, а ние се отбиваме през реставрираната стара 
чаршия с малки магазинчета за сувенири, минаваме покрай паметни-
ка на Скендербег и чак към края на града се качваме отново в колата.  

Пред нас е последната цел от пътуването ми в Албания, Драч. В 
града ще пристигнем след по-малко от час, по пътя обаче си мис-
ля, колко трудно е било преодолявано това растояние в миналото. 
Дори Симеон е трябвало да се откаже от превземането на града и 
да вдигне обсадата след като вече всички крепости, защищаващи 
Драч, са били в ръцете му. Едва на Самуил ще се отдаде да прев-
земе града, за да го загуби отново поради измяната на своя зет, в 
която измяна дори участва родната му дъщеря. Пред стените на 
Драч ще стане жертва на измяна и последният цар на Първата бъл-
гарска държава, Иван Владислав, с което ще се открие пътя към ви-
зантийското владичество. Едва Иван Асен ІІ ще има възможност да 
владее по-дълго Драч, но и след неговата смърт градът отново ще 
бъде откъснат от България. И тук, както в Корченското поле, виж-
даме пред нас обширна равнина, заградена с високи и непристъпни 
планини от всички страни, освен от запад, където е морето. Първото 
впечатление от града обаче дълбоко разочарова. Това, което вижда-
ме, не е нищо повече от едно бедно и неуредно ориенталско прис-
танищно градче. По-лошо е устроен и от Валона, където все-пак има 
известни опити за благоустройство. На мястото на вътрешния град 
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зад крепостните стени личи само един хълм със застроени върху 
него бедни къщи. Какво Елдорадо за археологията може да бъде 
този хълм! Когато разкопават малка част от него се открива почти 
напълно запазен стадион, целият от мрамор. През християнската 
епоха тук е изграден малък параклис с великолепни мозайки. За да 
можем да ги видим трябва да отидем до музея, от където една 
служителка ще ни придружи, за да ни отвори входа.  

Докато чакаме пред музея, разглеждам лапидария в градината 
пред него. Върху металическа поставка там е изложен един огро-
мен капител. Аз заставам смаян пред него. Капители с такива раз-
мери досега съм виждал само в Рим, но дори и там те са най-
голямо изключение. Зад една ограда се вижда складът на музея 
със стотици (!) капители и други архитектурни фрагменти, стру-
пани там, за да чакат своите изследователи. И всичко това е резул-
тат само на случайни находки, а не на системни разкопки. Аз не 
познавам на нашия отдавна и многократно разкопан от археолози 
континент друго място, което би могло да даде на изследователи-
те тъй обилна и лекодостъпна „плячка“.  
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Отправяме се към стадиона. Разкопките са направени много ко-
ректно, разчистени и консервирани са извънредно акуратно. Са-
мата мозайка, представляваща посветителната композиция с изоб-
ражения на фланкираната от архангели Богородица-Небесна ца-
рица и дарителската двойка, е отлично запазена, с извънредно ин-
тересни характерни особености. По стил тя се придържа към ан-
тичната традиция, с едри, многоцветни камъни, но без златен фон. 
Че златният фон не липсва от икономически съображения, показва 
необикновено щедрата и богата трактовка на мозайката, изпълне-
на с голямо майсторство от велик артист. До сега е изписана тол-
кова много хартия и са се водили толкова много спорове за тази 
мозайка, но всички изследвания са повърхностни, засягат само 
второстепенни проблеми, без да стигнат до същността. Спори се, 
към кой кръг принадлежи авторът на мозайката – към солунския 
художествен кръг, т.е. с датировка в VI век, или към цариград-
ския, т.е. от Х век. А никой не може да види, че тук има много по-
стара и по-различна художествена традиция, нямаща нищо общо 
нито с единия, нито с другия художествен кръг. Известно сходст-
во в стила може да се открие единствено с мозайките от Пореч, но 
и те са резултат на местната традиция, свързана с античното рим-
ско изкуство, а не с Изтока. За мене става ясно, че споровете по 
тази мозайка не са свършили, а тепърва престои да се разгорят – 
никак не е изключено през следващите години да бъдат подхра-
нени от нови бъдещи находки. Заснимам два цветни филма и един 
чернобел с общи снимки и детайли, като оставям само 4 чернобе-
ли снимки, с надежда, преди отлитането да мога да снема и някол-
ко детайла от стенописите на джамията в Тирана. Набързо раз-
глеждаме музейната експозиция, която е малка, но има значителен 
брой скулптурни произведения от античната епоха и релефи от 
раннохристиянската на сравнително високо художествено рав-
нище. 

Напускаме Драч и се отправяме към курортния комплекс, къде-
то трябва да обядваме. Всъщност названието комплекс не е особе-
но подходящо: няколкото хотела, струпани безразборно до тясна-
та ивица плаж почти без пясък напомня курортите в Несебър и 
Дружба край Варна преди средата на 1950-те години. На тази епоха 
напомня и помпозният хотел с ресторант в центъра на тукашния 
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комплекс – здание с „богата“ украса от мазилка с корнизи и капи-
тели, оцветени в невероятни багри, като небесносиньо, розово и 
светлозелено. Грамадният ресторант все още работи, въпреки че 
часът минава 3. Заета е само една маса и то с някакви чужди ту-
ристи, предполагам датчани, които току-що са се къпали във все 
още топлата вода. Тук Дамян още не познава келнерката, но при 
следващото си посещение ще бъде сигурно съвсем близък с нея.  

След свършването на обеда излизам на плажа, за да мога отбли-
зо да го разгледам. Пясъкът е малко и едър, също и размерите на 
плажа са нищожни. Дамян казва, че през летния сезон тук е пре-
тъпкано с хора. Отзад се виждат още 3-4 по-малки хотели. И това 
е всичко. При високата конюнктура и големите инвестиции в Бъл-
гария бяха необходими две десетилетия за изграждането на курорт-
ните комплекси – и то при несравнено по-добри природни усло-
вия. Питам се колко време би било необходимо на албанците, за да 
организират своите курорти, което те сега си поставят като цел?  

Отправяме се по обратния път. В 8 часа е определено да се със-
тои прощалната вечеря в моя чест с участието на Нури, Дамян и 
Дорка. Нури обаче не се появява и ние вечеряме сами, като про-
дължаваме разговора си от предишните дни, без никакви нови 
елементи и теми,  
 
1 XII 1986, понеделник. 
Още преди закуска започвам да си подреждам багажа. Междувре-
менно той трябва да е станал над 50 килограма от постепенно нат-
рупалите се книги. До този момент е все още неизвестно дали ще 
получа и поръчаните ксерокопия заедно с още книги, които в та-
къв случай ще трябва да опаковам отделно като свърхбагаж, раз-
бира се след ново пререждане на багажа. Фотоапаратурата също не 
мога да прибера, тъй като все още се надявам да направя снимки в 
джамията, за което съм запазил малко фотоматериал.  

Както често се случва, най-близкият обект се оказва един от 
най-трудните. Дамян вече няколко пъти се опитва да намери клю-
чове за джамията, но напразно, през последните дни поради праз-
ниците. С него имаме уговорена информативна среща в 8,30, кога-
то той ще знае повече за поръчаните материали и за джамията. В 
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10,30 ще трябва да отпътуваме с колата за летището. Така че през 
следващите 2 часа ще трябва да се направят снимките в джамията, 
да се опакова окончателно багажът и евентуално да се сбогувам с 
Нури, ако той не бъде в състояние да дойде до летището.  

 
Дамян този път е почти точен, но сведенията, които ми съобща-

ва, не са особено благоприятни: от ксерокопията и поръчаната ли-
тература още нищо не е приготвено и ми остава единственото уте-
шение, че ще ги получа по пощата. За джамията има известна на-
дежда и ние се отправяме натам. Наистина тя е вече отворена и 
двамата влизаме вътре. Пазачът обаче не знае нищо за правене на 
снимки, което не може да стане без писмено разрешение от Инс-
титута за паметниците на културата. За щастие той не е далече и 
Дамян се отправя натам за да се опита да получи писмено разреше-
ние за снимане, докато аз в това време разглеждам стенописите.  

Естествено не мога да разчета арабския надпис за завършването 
и изписването на джамията, а друг надпис липсва. Спомням си, че 
някъде срещах публикация за нея, но без подробности, ясно е оба-
че, че стенописите са от 20-те години на XIX век, следователно 
съвсем близки по време на стенописите в самоковската джамия. 
Това прави особено интересно стиловото и иконографското срав-
нение на двата стенописци комплекса, сравнение на художестве-
ните и технически.средства, на художественото ниво и качество 
при тях. Тези, значително по-конвенционални и по-свързани с ос-
манската традиция стенописи могат също така да покажат рамките, 
в които са имали възможност да действат самоковските майстори, 
ограничаващи полета на фантазията им и тяхната силна индиви-
дуалност. Това сравнение е извънредно интересно и поучително. 
То показва още веднаж силното творческо начало у самоковските 
майстори, неповторимостта и уникалността на техния художест-
вен стил, но също така и голямото им професионално майсторст-
во, налагащо се над това на най-изтъкнатите им съвременници на 
Балканския полуостров, един от които е безспорно даровитият ав-
тор на тези стенописи тук, без съмнение един от най-значителните 
художници-монументалисти в границите на Османската империя 
през XIX век.  



АЛБАНСКИ ДНЕВНИК 

 

 

297

 

 
 

Òèðàíà 
Õàäæè Åäåì áåé äæàìèÿ (1794-1823) 

Èíòåðèîð ñ ìîëèòâåíàòà íèøà (ìèõðàáà) 



                                       АСЕН ЧИЛИНГИРОВ 

 

 

298 

 

Докато аз внимателно разглеждам стенописите, Дамян донася ис-
каното разрешение и аз правя набързо 4 чернобели и 3 цветни 
снимки, затварям фотокуфара си и тръгвам с Дамян за хотела. Там 
вече чака колата на Скендер, току-що е дошел и Нури Чауши, 
който ще ни придружи до летището. Натоварваме багажа и се от-
правяме на път.  

Ние сме напълно в график и няма защо да бързаме. Хвърлям 
последен поглед към албанската столица. Нури е явно ядосан от 
това, че исканите от мене материали все още не са готови и аз не 
мога да ги взема със себе си. Добавя, че и Буда сигурно ще се раз-
сърди много за това и че ще му иска сметка за неизпълнението на 
задачата, с която той го е натоварил. На мен не са съвсем ясни 
действителните йерархични отношения в Албанската академия на 
науките и се въздържам да дам мнение по този въпрос. Дамян се 
опитва да ме утеши, като заявява, че ще вземе сам в ръцете си 
комплектуването и изпращането на материалите, което обаче съм 
убеден, че в най-добър случай ще се проточи месеци. За щастие 
моите лоши предчувствия няма да се сбъднат и аз още през след-
ващите седмици след завръщането си в Берлин ще получа в десе-
тина големи колети поръчаните от мене материали, и то заедно с 
всички излезли досега книжки от списанието на Института за па-
метниците „Монументет“.  

Спираме пред летището. Скендер донася куфара ми до мястото 
за регистрацията и го предава за изпращане в самолета. Разделяме 
се с него, като преди това му давам един малък плик с някои дре-
болии за спомен. Той също ми дава за спомен две албански лули. 
В джамията, когато за последен път бяхме на саме с Дамян, пре-
дадох и на него една чанта, в която събрах всичко, което вече не 
ми беше нужно тук, включително оказалите се излишни храни-
телни припаси като чай, захар и бисквити, писалки и един нов 
електронен часовник, какъвто тук минава за най-голяма рядкост.  

Влизаме с Нури и Дамян в чакалнята. Нури предава паспорта 
ми на един цивилен служител, билетът ми се регистрира и ние 
можем да чакаме в ресторанта, където откриваме дошлия преди 
нас Коркути. Освен неколцина чужденци, с нас ще пътува и една 
група от около 30 албанци-шофьори, които отиват в Чехословакия 
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да докарат товарни коли. Облечени са извънредно бедно, но с де-
бели и топли дрехи, носят като ръчен багаж огромни чанти и тор-
би с хранителни припаси за по път. Изведнаж се появява някакъв 
тяхен началник с няколко кашона, от които изважда бутилки ко-
няк Скендербег и ги раздава на шофьорите поотделно и по списък 
на който прави отметки. Виждам, че чужденците наблюдават с из-
ненада тази церемония. Единствен аз зная какво представляват те-
зи бутилки – това е валутата за транзитните визи на албанците 
през Югославия!  

В този момент пристига и съпругата на Коркути, дошла да го 
изпрати. Научавам, че той ще пътува за Париж, където трябва да 
престои един месец. Той естествено е доста развълнуван, но се 
мъчи да прикрие това. Облечен е не тъй мизерно както другите 
албанци, но въпреки това във Франция веднага ще направи впе-
чатление с облеклото си. Пътната му чанта обаче е несъмнено от 
западен произход и съвсем не евтина. Дамян се погрижва да ни 
донесат кафе – а за Коркути плодов сок. Един цивилен служител 
донася нашите паспорти и ги оставя върху една маса, откъдето 
пътуващите чужденци, включително аз, трябва сами да си ги взе-
мат. Дава се някакъв сигнал и пътниците се отправят към изхода – 
без албанските шофьори, които ще трябва да изчакат всички други 
и едва тогава вкупом да се качат. Сбогуваме се с Нури, Дамян и 
съпругата на Коркути и се отправяме по пътеката към самолета. 
Пред стълбата за машината един албански червеноармеец прег-
лежда още веднаж визите в паспортите, след което вече можем да 
се качим.  

Заемаме с Коркути една от първите седалки отляво. Аз сядам до 
прозореца. Самолетът излита и започвам разговор с Коркути, като 
искам да отвлека малко вниманието му от раздялата и да му по-
могна да преодолее вълнението. Постепенно разговорът ни за 
Драч и моите последни впечатления от пътуването става все по-
непринуден. Летим над планините на Северна Албания и под нас 
се разкрива чудна гледка, която привлича и погледа на Коркути. 
Той се обръща отново към мен: „От всички чужденци, които до-
сега са посетили нашата страна, Вие имахте възможност да видите  
най-много паметници на нашата култура, но и от Вас можахме да 
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чуем най-много и най-интересни съвети за нашата бъдеща работа 
и ние сме Ви дълбоко благодарни за това. Убеден съм, че Вашите 
съвети ще дадат нова насока на нашата наука, че ще открият една 
нова фаза в албанската археология“. Коркути отново поглежда 
към безкрайните планини под нас и продължава: „Вие пръв успях-
те да видите нашата стара култура така, както ние сега виждаме 
нашата страна от голяма височина, обхващайки с погледа си ней-
ните планини и долини в една обща картина“. 
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Ïèñìî îò äèðåêöèÿòà íà ENCICLOPEDIA ITALIANA 



БЕЛЕЖКИ ЗА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ СЛЕД ПЪТУВАНЕТО 
1 

След предварителна уговорка по телефона посетих на 13 V 1987 
година албанския консул и изпълняващ длъжността на културен 
аташе, Коли Синяря, в сградата на посолството. При уговарянето 
на срещата той предложи да обядваме заедно, но аз отклоних не-
говата покана, като му припомних, че още преди заминаването ми 
за Албания бяхме се уговорили след моето завръщане да вечеряме 
заедно с търговския представител Халили в моето жилище и нас-
тоях да се видим в посолството, където бихме могли да уговорим 
деня за тази вечеря. 

Срещата в посолството продължи около един час. Разговорът 
ни засегна предимно общи теми във връзка с посещението ми в 
Албания и моята работа за за италианската енциклопедия, при кое-
то аз отново изказах моята благодарност пред албанските служеб-
ни органи, които улесниха тази работа както по време на посеще-
нието ми в страната, така и в изпращането на исканата от мене ли-
тература. Допълних изложението със съобщение, че италианската 
редакция е приела със задоволство моите текстове и че, съответно 
с поетото от мене задължение пред председателя на Албанската 
академия на науките проф. Алекс Буда, желая да изпратя копия от 
тези текстове в Тирана заедно с писмо до Буда, по възможност с 
посредничеството на албанското посолство в Берлин. Поради от-
съствието на Халили не можахме да уговорим точна дата за среща 
в моето жилище. Разговарът ни беше прекъснат за малко поради 
повикването на Синяри за разговор по телефонал. След завръща-
нето от разговора той ми каза, че току-що са били уговорени пос-
ледните подробности с Външното министеротво на ГДР във връзка 
със двустранното споразумение за обмен на болни от двете страни 
и първата група от 26 граждани на ГДР ще отпътува за Албания – 
в преванториума при Саранда. Разделихме се най-сърдечно, като 
преди това Синяри ми предаде четири книги от Енвер Ходжа, ко-
ито албанската академия на науките ми изпраща чрез албанското 
посолство по мое искане. 

До следващата ни среща, този път в моето жилище, трябваше да 
изминат още две седмици. Поради някои мои неотложни задълже-
ния аз не се обадих своевременно по телефона на Синяри и той 
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сам ми позвъни, като каза, че в началото на юни заминава за десе-
тина дни в Албания и настоя непременно да се видим преди това. 
Уговорихме среща за 27 V, 18,30 часа при мене, без да съобразим, 
че тъкмо на този ден започва в непосредствено съседство с моето 
жилище срещата на ръководителите на партиите и правителствата 
на страните от Варшавския договор. Срещата ни обаче не се осуети, 
въпреки че цялата улица беше блокирана, а служители на Щази 
бяха разположени дори на площадките по стълбището и на покри-
ва на сградата, където живея, включително пред входа на моето 
жилище на IX етаж.  

И този път срещата и разговорът ни протекоха при най-добро 
настроение. Търговският представител Халили не прикри своето 
положение на по-старши служител в посолството, като изложи 
албанското становище по отношение на моята научна работа. В 
обширното писмо, което посолството е получило от Албанската 
академия на науките се изтъквало задоволството на албанските 
служебни лица от моето посещение, моята работа и разговорите, 
които съм водил там. Академията била готова да подкрепи и по-
нататъшната ми работа върху албанското средновековно изкуство, 
като уреди и други мои пътувания в бъдеще в страната, ако аз изя-
вя желание за тях. Аз още веднаж изказах благодарността си за 
досегашната помощ на албанските служебни органи, като заявих, 
че съм готов от моя страна по всяко време да замина за Албания, 
ако на албанските ми колеги е нужна консултация с мене. Лично 
на мене в момента не ми се налага за моята работа да замина за 
Албания, материалите, които успях там да събера, все още не са 
напълно обработени от мен. Едно друго обстоятелство обаче може 
да наложи посещението ми в Албания още през тази есен. Както 
бях вече съобщил на албанските ръководни лица, издателството 
Едицион Лайпциг в ГДР желае да публикува книга за паметници-
те на културата в Албания, подобна на издадените вече за другите 
социалистически страни, включително България, за която книга аз 
представих фотоснимките, като също така преведох и редактирах 
текста. Както при книгата за България, и при албанската книга ав-
торът трябва да бъде научен работник от съответната страна, а аз 
съм готов да окажа пълна подкрепа при подготовката и редактира-
нето на текста, както и при подбора и изготвянето на снимките. В 
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този смисъл помолих Синяри да разговаря с отговорните лица в 
Албания и при завръщането си в Берлин ми съобщи резултатите. 
В същия смисъл беше и писмото, което отправих чрез Синяри до 
председателя на Албанската академия на науките проф. Алекс Буда. 
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2 
Откъс от разговора ми в посолството на Албания в Берлин със 

съветника при посолството Коли Сиияри, състоял се на 17 XI 

1987 година. 

                                                                                                                                 
Ч. Този път идвам при Вас, г-н Синяри, без определен повод. Ми-
налата година по същото време бях в Албания. Туй пътуване беше 
за мен и за моята научна работа от много голямо значение. По то-
зи начин аз успях още по-добре да разбера проблемите на Вашата 
история и култура, да опозная непосредствено Вашето културно 
наследство, да обикна Вашата страна и Вашите хора, с друга думи, 
да стана Ваш искрен и истински приятел. 
 
С. Ние също Ви считаме за наш приятел. Другарите от нашата 
Академия на науките са много доволни от Вашето посещение, от 
разговорите с Вас и от резултатите от работата Ви. За това можах 
лично да се уверя от разговорите, които водих през лятото в Алба-
ния, а същото подчерта и др. Нури Чауши (завеждащ международ-
ните връзка при академията, м.б.) при краткото си посещение в 
Берлин преди един месец. 
 
Ч. Много съжалявам, че преждевременното му отпътуване тогава 
попречи да се състои уговорената между нас среща. 
 
С. Да се надяваме, че не след много ще имате възможност пак да 
се срещнете в Албания – той сам каза, че много ще се радва да Ви 
види отново в нашата страна. 
 
Ч. Служебните ми задължения през тази година попречиха да се 
посветя за повече време на Албания и да дойда у Вас. Смятам 
обаче, че до пролетта ще успея така да организирам работата си, 
че да мога вече спокойно да отделя повече време и на албанските 
проблеми, т.е. на проблемите на нашата обща балканска история и 
култура, в която Албания играе тъй важна, бих казал ключова роля. 
По това време, през пролетта на 1988 г., бих могъл вече да конкре-
тизирам тази работа и да осъществя с Ваша помощ едно следващо 
пътуване. 
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С. Другарите от Албания и лично аз ще се радваме много, ако Вие 
отново посетите нашата страна през идущата пролет. 
 
Ч. За една цяла година, преминала от посещението ми в Албания 
до сега, трябва да има интересни за мене новости от изследвания-
та и разкопките на колегите, с които новости аз още не съм добре 
запознат. Навярно по-малко от новостите в политиката. Във външ-
ната политика на Албания напоследък има голямо движение – 
установяване на дипломатическите отношения с Бон и свързаното 
с това посещение на германския министър на външните работи 
Геншер в Тирана, съгласието на Албания да участва в срещата на 
външните министри на балканските страни в Белград. 
 
С. Нашата външна политика отбеляза напоследък значителни ус-
пехи. Освен с Федералната република Германия, ние установихме 
напоследък дипломатически отношения с Канада и Перу, а също 
така ще участваме на срещата в Белград. 
 
Ч. Аз следя напоследък внимателно западногерманския печат и 
телевизия, както и големия интерес, който предизвикват контак-
тите с Албания сред германската общественост. Самият факт на 
посещението на западногерманския външен министър Геншер 
показва каква важност той отдава в установяването на дипломати-
чески и икономически връзки с Албания. Това ще доведе естест-
вено и до едно засилване на интереса на западнгерманската об-
щественост и към богатото културно наследство в Албания, което 
особено ме радва. 
 
С. Това е вярно, но и за нас е от не по-малко значение установява-
нето на стопански и културни връзки с ФРГ, съпровождащо уста-
новяването на нашето посолство в Бон. 
 
Ч. Посланник в Бон и шарже д'афер в Източен Берлин! Няма ли 
това да се отрази на Вашите отношения с ГДР? Доколкото мога да 
съдя от моите информации, от всички държави-членки на Варшав-
ския договор ГДР поддържа с Албания най-оживени стопански 
връзки. 
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С. В този смисъл ние и очакваме още преди края на годината да 
имаме в Берлин посланник. 
 
Ч. Дали тази промяна ще се отрази конкретно и на останалия със-
тав на посолството в Берлин? Имам разбира се пред вид преди 
всичко Вас и г-н Халили (търговския представител). 
 
С. Това ние още не знаем. Аз лично съм много доволен, че съм в 
посолството в Берлин и нямам особено желание да отида в Бон, а 
Халили получи напоследък служебно повишение и не мога да си 
представя, че ще бъде преместен. Но това са само предположения, 
а конкретно до този момент ние нищо не знаем. 
 
Ч. Като българин и приятел на албанския народ бих се радвал, ако 
също така културните и политическите контакти между нашите 
два народа се засилят. Едно ново активиране на стопанските от-
ношения започна още по време на моето пребиваване в Албания. 
Без ни най-малко да желая да го омаловажа, лично аз смятам, че 
както то, така и останалите контакти между албанския и българ-
ския народ, са съвсем недостатъчни и не отговарят нито на техните 
потребности, нито на историческата дружба между тях. У българи-
те, въпреки дългогодишното прекъсване на официалните връзки, 
са се запазили най-добри чувства към албанците. Това един евро-
пеец трудно би могъл да си представи. За мене беше голямо удов-
летворение, да забележа същото и у албанските хора по време на 
моето посещение в Албания. Явно, че никой нито у Вас, нито у нас 
не е забравил нашата съвместна работа през 40-те и 50-те години, 
наистина безкористната помощ, която България указваше на ал-
банското стопанство, както и хилядите албанци, получили своето 
образование в българските висши учебни заведения. Сам аз бях 
дълбоко развълнуван от паметника на Георги Димитров при Ти-
рана, от почитта, която Вашят народ указва към нашия голям дър-
жавник, за когото комунистическият интернационализъм не беше 
проста фраза и демагогия, а означаваше дела и задължения. Много 
се зарадвах, като узнах, че Албания ще вземе участие на конфе-
ренцията на външните министри на балканските страни в Белград, 
при която се надавам, че ще се поставят нови основи на отноше-
нията между тези страни или поне ще се направи опит да се разгова-
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ря по някои от проблемите между тях. Всъщност, доколкото си 
спомням, идеята за среща на високо равнище дойде още преди се-
дем години от страна на българския държавен ръководител Тодор 
Живков. Напоследък има ново усложняване на обстановката в Ко-
сово. Това налага още повече воденето на разговори между заин-
тересуваните страни, полагането на двустранна усилия за преодо-
ляването на конфликтите и за предотвратяване разрастването им. 
 
С. Тъкмо това е и желанието на нашия народ. Югославските влас-
ти изпратиха напоследък танкове и специални военни части срещу 
албанското население в Косово – както е известно, то брои там над 
1 800 000 души срещу по-малко от 200 000 сърби и черногорци. 
На албанците не се дава възможност да учат в училищата своя ро-
ден език и те се третират враждебно. 
 
Ч. Като историк ми е много добре известно, че един народ не мо-
же да се държи в подчинение с помощта на танкове и груба сила. 
Също така ми е известно, че едно изкуствено създание, каквото е 
Федеративна Република Югославия, не може да просъществува 
дълго под хегемонията на едно сръбско малцинство, което дори не 
притежава средствата за производството – независимо от поддръж-
ката, която му се оказва от великите сили. Въпреки това, опасявам 
се, че разпалването на страстите в този момент на всеобща неси-
гурност може да има само отрицателни последствия най-вече за 
албанското население. Смятам, че разпадането на многонационал-
ната югославска държава ще може да стане и без жертвите на ал-
банското население и на българското население в Македония. За 
това разпадане смятам на първо място ще повлияе конфликтът 
между сърбите от една страна и хърватите и словените от друга, 
където са и болшинството от средствата за производство. Преди 
няколко дни стана известно, че инфлацията във ФНРЮ е достиг-
нала вече 150 %; една дори и слаба стопанска криза на запад може 
да бъде фатална за Югославия. 
 
С. Югославският печат развива напоследък клеветническа кампа-
ния срещу Албания, за да оправдае своите враждебни действия 
срещу албанското население. 
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Ч. Но и за да отвлече вниманието на обществеността от стопанс-
ките проблеми. Вече трето десетилетие югославските държавни 
ръководители се опитват да задържат центробежните сили в своя-
та многонационална държава, създавайки изкуствено у народите 
на нейната общност убеждението, че ги грози някаква заплаха от 
страна на Съветския съюз и България – а напоследък и от Алба-
ния! Въпреки постоянството в тази клеветническа и в същността 
си лъжлива политика считам, че все по-малко хора могат да бъдат 
повлияни вече от нея. 
 
С. Цел на нашата дипломация е да убеди световната общественост, 
че ние сме за мирно разрешаване на конфликтите. Това е и осно-
вата на нашата политика, което ще бъде изтъкнато от нас на Бел-
градската конференция. Ние сме за мирно съвместно съществува-
ние, за равноправни стопански отношения. 
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3 
29 XII 1987  
Посещавам след уговорка по телефона албанското посолство в 
Берлин и водя едночасов разговор със съветника при посолетвото 
Коли Синяри. Повод за срещата е да изпратя чрез посолството 
писмо до директора на Центъра за археологически изследвания 
при Албанската акадещя на науките д-р Музафер Коркути. В това 
писмо, след обичайните новогодишни благопожелания, потвърж-
давам готовността си да посетя отново с научна цел за 3-4 седми-
ци Албания през пролетта на 1988 година.  

Разговорът със Синяри протича при приятна атмосфера и засяга 
същите теми, както предишния разговор, състоял се на 17 XI 1987 
година: за моето предстоящо пътуване в Албания, за стопанското 
положение в страната, външната политика на Албания, предстоя-
щата среща на външните министри на балканските страни.  

За стопанското положение в Албания Синяри прави положи-
телна равносметка. без този път да се увлече в големи хвалебст-
вия. „Албанският народ – казва той – е свикнал да се справя с 
трудности, така че тежката 1986-1987 година не е оставила неза-
личими следи в селското стопанство.“ Тук той има предвид както 
необикновената суша през лятото, така и последвалата я извън-
редно сурова зима с небивали снеговалежи. Според него населе-
нието все пак успяло да се справи както със задоволяването на 
местните нужди, така и да достави необходимото количество сто-
ки за износ, което позволило да бъде продължена, макар и с малки 
стъпки, стопанската политика на постепенно подобряване на тех-
нологията и увеличаване на инветциите в индустрията. В състава 
на посолетвото в Берлин още не са настъпили очакваните промени 
и Синяри твърди, че не му са известни подробности за бъдещето 
на състава, по-точно дали сегашният шарже д’афер ще бъде по-
вишен в посланик, или ще дойде нов. Посланик в Бон бил вече наз-
начен, но не е встъпил в длъжност, докато посолството на ФРГ в 
Тирана било вече в пълен състав.  

Очакванията на Синяри от предстоящата балканска конферен-
ция не са вече тъй оптимистични, както по време на предишния 
ни разговор. Той твърди, че през последните седмици положение-
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то в Косово се е влошило, което намалява вероятността за някакво 
споразумение между Албания и Югославия.  

Разговорът приключва с благопожелания за новата година, за 
здравето ни, за успеха на моето предстоящо пътуване в Албания. 
Уговаряме следващата ни среща да се състои през януари 1988 го-
дина в моето жилище с участието и на търговския представител 
при албанското посолство Халили. 
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4 
На 29 юни 1988 година получих по пощата официална покана от 
Центъра за археологически проучвания при Албанската академия 
на науките за двуседмично посещение на Албания във връзка с 
подготвяната от мен „Културна история на Албания до 1913 го-
дина“. В подписаната от директора на Центъра за археологически 
проучвания Музафер Коркути, който беше мой домакин и при 
предишното ми посещение на страната, се казва, че разноските по 
пътуването ми в Албания ще бъдат поети от Центъра, който ще 
ми уреда паралелно с пътуването по страната също така срещи и 
консултации с албански колеги. 

На 1 VII се обадих по телефона на културния аташе при Албан-
ското посолство в Берлин, Коли Синяри, като му съобщих за по-
каната – той сам още не знаеше за нея. Попитах го,  дали ще може 
да се срещнем през следващата седмица и той веднага предложи 
да дойде още понеделник преди обяд при мен.  

На 4 VI имах в моето жилище от 11 до 13 часа разговор със 
Синяри. Отначало главна тема беше албанската покана и моето 
предстоящо пътуване. Синяри не се опита да скрие своето учуд-
ване за бързия отговор на албанските ръководни лица. Каза ми, че 
е изпратил писмото с моята заявка за подкрепа във връзка с под-
готвяната от мен книга на 15 май, а отговорът е от 14 юни.  

За уточняване на времето на моето пътуване се разбрахме да 
изчакаме пристигането на Коркути в Западен Берлин за междуна-
родния археологически конгрес от 24 до 30 юли т. г., на който аз 
също съм поканен и ще участвам с доклад. Като най-удобно вре-
ме за пътуването казах, че виждам втората половина на септем-
ври до средата на октомври, когато горещините обикновено не са 
тъй страшни, както в момента. Също така, по време на пребива-
ването на Коркути тук, ще можем да определим конкретно прог-
рамата за пребиваването и маршрута на пътуването ми.  

Останалата част от разговора ни беше посветена на политически 
и стопански теми  отношенията Албания-Югославия и Албания–
България след Конференцията на външните министри в Белград. 
По думите на Синяри, албанските държавни ръководители и об-
ществеността са дълбоко разочаровани от отношението на юго-
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славските ръководители към албанското малцинство; направиха 
се паралели с румъно-унгареките отношения. Аз отбелязах, че не 
виждам особена разлика, количествена и качествена, между тях, 
като изразих обаче съжалението си, че докато събитията в Румъ-
ния се използват от Запада за пропагандни цели, за състоянието 
на албанското население в Югославия не се говори нищо. Също 
изразих своя респект към политиката на албанските ръководители 
по този въпрос – политика на въздържание и желание за разбира-
телство. Обърнах внимание върху статията по този въпрос в спи-
сание „Албания днес“, което получавам. За стопанските отноше-
ния използвах като повод за смяна на темата обстоятелството, че 
на пазара в ГДР тази година за първи път забелязах и албански 
домати. Сиияри ми каза, че от страна на ГДР има значителен ин-
терес за разширяване на двустранните отношения на повече сек-
тори. ГДР е предложила на Албания обширна програма, в която 
се предвиждат много съвместни начинания – програмата сега се 
проучва от албанска страна. На въпроса ми за конкретизиране на 
тази програма, Синяри посочи спортни, стопански и културни 
прояви – между културните са предвидени също телевизионни 
предавания – вече било излъчена интервю за Албания по телеви-
зията на ГДР. Имало предложение от страна на ГДР за следване 
на албански студенти в ГДР – това ми даде повод да обърна вни-
мание върху голямото число албански студенти, следвали в бъл-
гарските висши учебни заведения през 1950-те години и колко 
многостранна беше българската помощ за Албания, като изразих 
надеждата си, че в близко бъдеще замразените българо-албански 
отношения отново ще се възобновят. От страна.на Албания се 
действа също за разширяване на стопанските връзки с ГДР, но и с 
България.  

В Албанското посолство тук предстои да дойде нов търговски 
представител с по-висок ранг от Халили, като последният остане 
в качеството на негов помощник. На въпроса ми за възможността 
за развиване на стопански туризъм в Албания с участието на ГДР, 
Синяри ми каза, че капацитетът на Албания (около 20 000 чужди 
туристи на сезон) е попълнен от западните туристи и засега няма 
възможност за увеличаването му. Синяри изказа своето лично от-
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рицателно становище за разширяването на стопанския туризъм – 
сам той работил няколко години като екскурзовод, преди да за-
почне дипломатическата си кариера и е запознат с всички отри-
цателни страни на този въпрос.  

На края на разговора засегнах отново темата за разширяване на 
българо-албанските връзки. Синяри ми каза, че сам той вече е във 
връзка с български дипломати (спомена името на пресаташето 
Захариев) и че се разбира добре с тях. Напредък има напоследък 
и в политическите двустранни отношения на високо равнище, в 
резултат на които вече има сериозни достижения и в стопанския 
сектор. Без да желая да омаловажавам стопанския фактор в дву-
странните отношения, казах на Синяри, че аз лично бих бил щаст-
лив, ако отношенията между нашите народи се разширят и в дру-
гите области, а най-вече в областта на политиката и културата. 
Нашите два народа имат общо минало, обща история и общи ин-
тереси, така че съществуват всички предпоставки за тясно сът-
рудничество. 
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5 
ХІІІ Международен конгрес за класическа археология в Западен Бер-

лин (24-30 VІІ 1888) и участието на албански представители на него 
 
За участие на Археологическия конгрес в Западен Берлин бяха из-
пратени от Организационния комитет на Конгреса лични покани 
до четирима изтъкнати албански археолози (Неритан Цека, Апо-
лон Баче, Селим Ислами и Герак Караискай), заедно с директора 
на Центъра за археологически изследвания при Албанската акаде-
мия на науките Музафер Коркути. Въпреки, че поканите бяха 
лични и включваха всички разноски по пътуването и престоя на 
поканените за сметка на организаторите на Конгреса,  т.е. Меж-
дународната асоциация за класическа археология и Германския 
археологически институт, в Берлин пристигнаха само първите 
двама от поканените, д-р Неритан Цека от Центъра за археологи-
чески изследвания в Тирана и д-р Аполон Баче от Института за 
защита на паметниците на културата, също в Тирана. Отсъствие-
то на директера на Центъра в Тирана беше обяснено с това, че не-
говата компетентност е в областта на предисторическата археоло-
гия; другите двама поканени бяха заменени с „по-подходящи“ за 
участие в Конгреса лица, а имено д-р Димостен Будина от Центъ-
ра и д-р Вера Бушати от Института за паметниците. По време на 
Конгреса стана ясно, че д-р Д. Будина е човекът на Държавна си-
гурност, натоварен да следи за другите негови съпътници –  неза-
висимо, че не знаеше  никакъв чужд език освен албански и новог-
ръцки, а и не показваше особена интелигентност. През първите дни 
на Конгреса колегите му успяха да се „откачат“ от него, като го ос-
тавиха сам в хотела и тръгнаха по града и по магазините. Причи-
ната да се решат на такава смела постъпка беше алибито в лицето 
на четвъртия член на делегацията, за който можах да науча, че е 
дъщеря на министър и снаха на друг министър от албанското 
правителство – други изтъкнати качества д-р В. Бушати явно  не 
притежаваше, в Библиографията на албанската археология от-
крих само една единствена статия от нея, а на заседанията на 
Конгреса тя не участваше нито с доклад, нито като слушателка, и 
аз можах да я видя само веднаж, на приема в Германския архео-
логически институт. 
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По такъв начин, всичката тежест от участието на Албания в 
Конгреса падна върху Н. Цека и А. Баче, които обаче се оказаха 
напълно достойни за да представят своята страна, С А. Баче можах 
да се запозная още на първия ден на Конгреса, на приема след 
официалното откриване в Международния конгресен център.  

Представи ме моят добър познат, д-р Хелмут Юнг, завеждащ 
научния фотоархив при Германския археологически институт в 
Рим, а след 1990 година за известно време завеждащ библиотеката 
и архива на Германския археологически институт в Берлин. Пре-
ди това той беше участвал заедно с група студенти от Марбург-
ския университет, Западна Германия, в първата по рода си научна 
екскурзия, организирана от проф. Кох в Албания и от там се поз-
наваше с албанските колеги – преди всичко с д-р Баче. Това обяс-
няваше и големия му интерес към Албания, а беше повод за мно-
го разговори между мене и него в Рим и след това в Берлин. Баче 
веднага при запознаването ни показа, че името и положението ми 
са му добре известни, като се пошегува за моя статут на „велт-
бюргер“ (гражданин на света) и „гренцгенгер“ (буквално преми-
наващ свободно границите –  в случая игра на думи, с която нем-
ският език обикновено подразбира не само преминаването на по-
литическите граници, а и изобщо преодоляването на ограничени-
ята и рамките, разделящи нещата и събитията).  

По време на половинчасовия ни разговор, засегнахме всички 
възможни теми – Баче много ловко успяваше да измести всяка 
тема в момента, когато беше застрашен да покаже някакво лично 
отношение. По същия начин той отклони предложението ми за 
каквито и да е лични услуги и поканата ми да го разведа из забе-
лежителностите на Източен Берлин. По всяка вероятност за да 
спечели симпатии от страна на д-р Юнг, Баче направи някои ост-
ри забележки по отношение на полицията на ГДР и стената, като 
каза, че при транзитното преминаване на границата албанците 
имали затруднения от страна на ГДР. По време на целия разговор 
обаче Баче се държа много свободно и уверено, което продължи и 
през следващите дни, като направи силно впечатление особено на 
участниците от Берлин и ФРГ.  Силно впечатление направи също 
възможността му да си служи свободно освен с немски, също и с 
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френски и английски език, както и свободното владеене на мате-
рията в неговата основна специалност, археологията и градоуст-
ройството от античната и следантичната епоха. Тези негови ка-
чества свидетелствуват за силна воля и работоспособност, резул-
тат са на голяма амбиция и в условията на албанската действител-
ност показват наистина една изтъкната личност. Те се проявиха и 
при изнасянето на доклада му на тема „Портиците в илирийско-
епирската облает – докладът му беше на световно ниво, изнесен 
на много добър немски език, ясно, свободно и уверено, като на 
въпросите Баче отговори със същата увереност. Силно впечатле-
ние пред участниците направи и фактът, че Баче прочете също 
доклада на своя колега Д. Будина, който сам не беше в състояние 
дори да прочете немския превод на доклада си. Баче отговори и 
този път уверено и компетентно на въпросите, като с лека ирония 
отбиваше ласкателните похвали на немските колеги. Той беше 
принуден по време на конгреса да отбива често неловките опити 
на германските археолози, предимно по-млади, да му натрапят 
своята компания и да му задават различни въпроси. На тях е из-
вестно, че засега единствената възможност да проникнат в Алба-
ния е поканата от страна на албанските институти и чрез Баче те 
търсеха контакти. Немските археолози намираха най-различни 
теми за разговор с Баче, но предимство имаше след новостите от 
археологическите изследвания главно изложбата на експонати от 
албанските музеи, която беше открита само една седмица преди 
Конгреса в Хилдесхайм и щеше да продължи до ноември. 

При това обкръжение аз ограничих разговорите си с Баче, като 
до края на Конгреса само четири пъти по около четвърт час раз-
говарях с него, главно във връзка с предстоящото ми пътуване, 
като го помолих да занесе писмото ми до директора на Центъра 
за археологически изследвания д-р Коркути, с което изказвам 
благодарността си от поканата за посещение в Албания и предла-
гам за пътуването ми втората половина на септември. Разговарях-
ме също за някои археологически обекти в Албания, за които ста-
ва въпрос при докладите, а също и за колегите от Албания, които 
познавам. Баче отклони молбата ми да вземе за подарък на коле-
гите от Института за паметниците в Тирана кафе, като се извини, 
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че багажът му вече е тъй тежък, че сам за себе си не е в състояние 
да носи кафе. Използвах за малко време помощта на Баче за раз-
говор с Д. Будина във връзка с темата на доклада му, отговор на 
въпросите ми даде обаче сам Баче, който ме насочи към една ста-
тия по същия въпрос, написана от него – по такъв начин се пот-
върди предположението ми, че докладът на Будина всъщност е 
написан от Баче. Последната ми среща с Баче беше по време на 
приема в Германския археологически институт на 29 VІІ вечерта. 
Открих го в един ъгъл, където разговаряше с Вера Бушати, наст-
рана от огромното множество поканени, които се бяха натрупали 
най-вече пред бюфетите със студени закуски или пред щандовете 
за кренвирши, разпръснати по целия парк на двете луксозни вили, 
където е разположен Берлинският институт. Доближих се до Баче 
и го заговорих, като се пошегувах с това, че той сигурно за да за-
пази отличната си форма страни от съблазните на разнобразните 
лакомства. Той не ме представи на своята събеседница, която ни 
остави сами. Краткия разговор използувах за сбогуване, тъй като 
предполагах, че на заключителното заседание на следващия ден 
няма да можем да се видим. Разменихме няколко думи и за от-
личните условия, при които работят немските колеги – кабинети-
те на около една дузина научни работници са разположени в две 
големи вили, между които е новата сграда с голяма библиотека. 
Предложих на Баче, ако има някакви затруднения с научна лите-
ратура, да ми пише, за да му изпратя ксерокопия. Той каза че ще 
използува с най-голямо удоволствие това мое предложение.  

С другия албански участник на Конгреса, д-р Неритан Цека, 
имах на няколко пъти възможност да разговарям. Запознах се с 
него едва на третия ден на Конгреса, на 26 VІІ – и той вече знае-
ше за мене. Когато малко по-късно на същия ден се оказахме и 
двамата случайно във фоайето един до друг и секретарката на 
Конгреса д-р Вера Херман искаше да ме представи на него като 
„известния български учен, който живее в Източен Берлин“, Цека 
шеговито подметна, че аз съм вече предостатъчно албанизиран, за 
да може да се говори за мен само като български учен. Подобно 
на Баче, Цека е съвсем „светски човек“, представителен и гово-
рещ освен немски също така свободно френски и английски език. 
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За разлика от Баче, всичко му се отдава значително по-лесно. Син 
е на патриарха на албанската археология, близо 90-годишния Ха-
сан Цека, а наследява от баща си не само знанията, но и връзките 
и положението, като в страната и в чужбина се ползува с името на 
най-изтъкнат представител на албанската наука. Докладът му за 
градоустройствените проблеми в Албания през елинистичната 
епоха беше на пленарно заседание и се посрещна с много голям 
интерес от страна на участниците в Конгреса. Интересът към Це-
ка беше голям и поради участието му като един от главните орга-
низатори ка Албанската изложба в Хилдесхаим, поради което той 
беше през всичкото време заобиколен от най-вече немски участ-
ници в Конгреса. По такъв начин срещите ми с него се ограничи-
ха доста по време, като уговорихме да продължим нашите разго-
вори в Албания, където ще разполагаме с повече време за това. 
 
 
Допълнение – октомври 2010. 
Тук трябва да спомена накратко и за българското участие на ХІІІ 
международен конгрес за класическа археология, ако и то да не е 
непосредствено свързано с бележките ми за пътуването в Албания. 
Това беше първият международен конгрес с българско участие, 
на който участвах и аз – макар и не като „редовен“ член на бъл-
гарската делегация. Участвах по лична покана на организацион-
ния комитет и предвид на моето по-особено положение взех дори 
участие при непосредствената подготовка за конгреса – а тази 
подготовка протичаше през последните седмици и дори дни при 
извънредно напрегната външно-политическа обстановка. Полити-
ческата криза, която щеше да доведе само една година след конг-
реса до падането на стената и в която Берлин играеше ключова 
роля, беше изострила вече до крайна степен обществените отно-
шения в ГДР и аз имах възможност не само да наблюдавам като 
външно лице развитието на събитията, но дори и да участвам в 
тях, като едва ли не всички събития през тези години се развиваха 
пред прозореца на моето жилище – от тържествения парад по 
случай 750-годишнината на Берлин, централната трибуна за който 
беше срещу дома, в който живеех, от другата страна на улицата, 
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чак до последната среща на държавните ръководители на страните 
от Варшавския договор, състояла се в намиращия се само на 30-
тина метра от този дом Паласт-хотел, от който всички държавни 
ръководители отидоха пеша до кметството, намиращо се също точно 
срещу моите прозорци. На балкона на това кметство бяха няколко 
дни по-късно ръководителите на ГДР, които обещаха на събралата 
се там милионна тълпа реформи, преди тази тълпа да се отправи към 
Бранденбургската порта – но след Двореца на Републиката зави наля-
во и остави ръководителите да решат „на спокойствие“ пет дни по-
късно да отворят границата. За допълване на картината ще спомена, 
че една година преди конгреса, на 12 юни 1987, присъствах на ми-
тинга в Западен Берлин (естествено зад стената!), и там само на ня-
колко метра от трибуната, на която американският президент Ро-
налд Рейган държа своята историческа реч, завършваща с думите: 
„Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, 
tear down this wall!“ – смятам, че български превод тук е излишен и 
всеки интелигентен човек днес знае, какво означават тези думи. 
  
В тази напрегната атмосфера провеждането на самия Конгрес 
беше застрашено и можеше в последния момент да бъде осуете-
но. Правителството на ГДР беше заявило недвусмислено на ръко-
водните лица от страните на Варшавския договор, че не желае да 
позволи конгресът да се състои в Западен Берлин, което според 
него е незаконно, тъй като този град има самостоятелен статут и 
не е част от ФРГ. Натискът, който в този смисъл беше оказан на 
ръководните органи в тези страни, беше изключително голям и те 
буквално до последния момент не знаеха какво да правят. От Съ-
ветския съюз се очакваше някакво решение, но то закъсняваше и 
независимо от политиката на мнимата „перестройка“ и „гласност“, 
явно там също не беше желано обтягане на отношенията с ГДР – 
това обтягане щеше да настъпи през следващите месеци, за да 
достигне своята кулминация при тържествата по случай нацио-
налния празник на ГДР на 7 октомври 1989 и заседанията на дър-
жавните ръководители от страните на Варшавския договор по 
същото време, за да завърши с падането на стената, променило 
политическата обстановка в целия свят. 
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 От България бяха дошли за подготовката на конгреса само проф. 
Велизар Велков, директор на Археологическия институт при БАН 
и проф. Александър Фол, който по това време – доколкото сега си 
спомням – след освобождаването му от поста на първи заместнник 
председател на Комитета за изкуство и култура беше само директор 
на Института за тракология при БАН, но като член на ЦК на БКП 
думата му имаше значение за политическото ръководство на стра-
ната. За разлика от Велизар Велков, който сам не беше в състояние 
да води някаква независима политика. Тъй като важната роля, която 
по това време все още играеше България сред страните от Варшав-
ския договор беше добре известна на всички, от страна на ФРГ и 
респективно на организационния комитет за конгреса се правеха 
опити да убедят двамата български учени да настоят пред българ-
ските ръководители те да посредничат от своя страна пред съвет-
ските ръководители за разрешаване участието на СССР и другите 
сателитни страни в конгреса. За тази цел бяха проведени няколко 
неофициални срещи с продължителни разговори по политическо-
то положение и по отношение на връзките на българската наука с 
колеги отвъд желязната завеса. Но и по отношение на ползата за 
България от разширяването на тези връзки – а съответно и от про-
веждането на конгреса. За да се избегне официалната форма при 
разговорите, те протекоха по време на двата обеда и вечерята, ко-
ито председателят на Германския археологически институт проф. 
Бухнер даде за двамата български гости и на които той държеше 
да присъствам и аз – като добър приятел на Германия, а не като 
преводач, понеже Велков и Фол говореха свободно немски език. 
По този начин аз от своя страна се оказах тясно свързан с подго-
товката на конгреса и можах да бъда в течение на цялата задку-
лисна игра, предшестваща неговото откриване и при която от съ-
ветска страна се взе решение да бъде позволено на Г. А. Пугачен-
кова да присъства на конгреса. А това развърза ръцете също на 
полските, румънските и българските държавни ръководители да 
позволят участието на техните учени в конгреса. Само от страна 
на органите на ГДР това участие не беше разрешено за техните 
учени, но резюме от непрочетения на конгреса доклад на проф. 
Йоханес Ирмшер беше публикувано в протоколния том. 
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Ïðîô. Áóõíåð ñ äèðåêòîðà íà Ìóçåÿ çà ðàííîõðèñäòèÿíñêî èçêóñòâî 

ïðîô. Åôåíáåðãåð ïðåä Ñòàðèÿ ìóçåé â Èçòî÷åí Áåðëèí 

 
 В последния ден преди конгреса, в разгара на приготовленията, 
проф. Бухнер намери време, за да си позволи „частно“ посещение 
на Източен Берлин и придружен от мене в Източно-Берлинския 
музей да изкаже – вече като официален представител на науката 
във ФРГ – своята солидарност към колегите от ГДР, на които 
властта не позволи участието в конгреса. Противно на нарежда-
нията на служебните органи в ГДР той беше посрещнат там най-
сърдечно и с почести, отговарящи на служебното му положение. 
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А в годините, последвали обединението на Германия, което стана 
само две години след тази среща, колегите от ГДР щяха да почув-
стват осезателно подкрепата, оказана от западно-германските ко-
леги и по-специално от Германския археологически институт., 
които им създадоха най-благоприятни условия за работа. 
 
 По време на разговорите, водени между Бухнер, Фол и Велков, 
беше отделено значително място и за съвместно участие на ФРГ и 
България при археологическите изследвания – до сега приоритет 
имаше ГДР, но Велков искаше на всяка цена и археолози от ФРГ 
да участват при разкопките в Кабиле, които той ръководеше и 
въпреки съпротивата от страна на ГДР това участие беше осъ-
ществено, като след падането на стената връзките с германските 
археолози бяха още повече разширени. Всъщност Велизар Велков 
беше и първият български учен, който установи след войната 
връзки с Германския археологически институт. Бухнер ми разка-
за, че на един от археологическите конгреси в края на 1950-те или 
началото на 1960-те години, като се появил Велков, всички по-
стари археолози (и археоложки!) ахнали и разчувствани повтаря-
ли: „Ganz der Papa – ganz die Mama“ (същият като баща си и като 
майка си). А родителите му познавали добре от довоенните съв-
местни българо-германски археологически изследвания, ръково-
дени от българска страна от проф. Иван Велков. И от тогава синът 
им е посрещан с отворени обятия във всички западногермански 
университети и институти. В това можах да се убедя сам още при 
първото мое гостуване в Мюнхенския филиал на Германския ар-
хеологически институт, а след това многократно и при гостуване-
то му в Западен Берлин. Бухнер ми разказваше също за любовта 
на Велков към Мюнхенския филиал, а за Амалиенщрасе и Велков 
сам ми разказваше с умиление. Бухнер беше успял чрез връзките 
си с германските финансови магнати да построи отделна някол-
коетажна пристройка към сградата на института, в която имаше 
мебелирани стаи с всички удобства за гостите на института, меж-
ду които най-чести бяха Велков, М. Чичикова и аз. Тези стаи мо-
жеха да се ползват свободно от нас и след преместването на Бух-
нер в Берлин, вече като президент на института, а не само завеж-
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дащ филиал и продължиха за мене до 1990 година, след което ве-
че по-рядко ползвах библиотеката на берлинската централа. По 
този начин и аз се сближих с Велков, като при всяко негово идва-
не в Германия се срещахме и дълго разговаряхме. Той беше и 
единственият български учен, който написа в България рецензия 
(много положителна!) за моята издадена в двете Германии книга 
за българското средновековно изкуство и посрещната у нас от 
моите колеги с нескривана злоба и завист. До ден днешен! При 
подготовката на конгреса, доколкото ми е известно, Велков успя 
да се свърже по телефона и с Пугаченкова в Москва, която позна-
ваше добре, за да ѝ каже колко важен е Берлинският археологи-
чески конгрес и за съветската археология – през следващото де-
сетилетие също от руските и германските археолози започнаха да 
се осъществяват три огромни билатерални проекти, които без 
германско участие нямаше да стигнат до никъде.  

 
За разлика от отношенията ми с Велков, отношенията с Фол не 

се развиваха тъй непринудено. Макар че двамата се познавахме 
отдавна, още преди заминаването ми за Германия през 1967 го-
дина, отначало те бяха твърде сдържани и от двете страни. При-
чина за това бяха от една страна различните области на интереси, 
а от друга – заеманите от Фол високи постове, които не налагаха 
срещи и дори разговори помежду ни. Положението се измени до-
ри в отрицателен смисъл, когато издателство Едицион Лайпциг 
ми възложи да изготвя служебен нередактиран превод на подгот-
вяната от Фол по поръчка на издателството голяма монография за 
тракийското изкуство, за която издателството беше изпратило 
един от най-добрите германски фотографи да заснеме по време на 
изложбата за тракийското изкуство в София през 1972 година ня-
кои от най-важните експонати. Текстът на Фол за тази книга беше 
под всяка критика и не отговаряше дори на най-елементарни из-
исквания, а издателството от ГДР „произвеждаше“ книги, пред-
назначени предимно за износ в Западна Германия. В нея Фол пи-
шеше за „производствените отношения в робовладелческото об-
щество на безписмените и изостанали далече в културното си раз-
витие траки“ и какво ли не още. Но за изкуство там нямаше нито 
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една дума! За спомен и за документация аз съм запазил в моя ар-
хив ксерокопие от оригиналния текст на Фол, заедно с превода ми. 
Така на мене се падна тогава неблагодарната задача, да предам 
лично на Фол становището на издателството и искането да се 
направи съществена цялостна преработка на текста. Фол изслуша с 
мълчание моите тиради и заяви, че счита текста си за съвършен (!) 
и не е готов да промени в него дори една запетайка. На издателст-
вото може да предложи един свой студент, който да допълни тек-
ста с бележки и за тракийското изкуство, или да върне получения 
аванс от хонорара по договора. Издателството не прие участието 
на някакъв си студент в книгата – въпреки, че впоследствие този 
студент стана един от известните български траколози. Фол вър-
на взетия от издателството аванс, издателството замрази за дълги 
години издаването на книгата, текст за която по онова време ни-
кой не се наемаше да напише. А с това се замразиха и отношени-
ята между Фол и мене. Частично тези отношения се размразиха 
едва шест години по-късно, след излизането на моята германска 
книга, екземпляри от която проф. П. Бербенлиев, по това време 
завеждащ отдела Културно наследство при ККИ и заместник 
председател на комитета, даде от своя контингент на Людмила 
Живкова, тогава председателка и Фол, първи заместник предсе-
дател. Бербенлиев ми каза, че от страна и на двамата книгата ми 
била посрещната с много голям респект – което почувствах и при 
по-нататъшните случайни срещи с Фол. Истинско размразяване 
настъпи обаче едва при разговорите ни в Берлин, за да продължи 
и през следващото десетилетие, когато използвах при всяко пъту-
ване в България възможността да разговарям с Фол по въпросите 
на тракийската култура – колкото становищата ни и да бяха про-
тивоположни, тъй като аз винаги съм застъпвал тезата, че тра-
кийската култура не може и не трябва да се разграничава от об-
щата култура на сродното население на Черноморския район. 
Едва в началото на новото хилядолетие аз отново замразих отно-
шенията си с Фол и повече не се срещнах с него, когато разбрах, че 
той се е противопоставил за издаването на една моя книга, съдър-
жаща в български превод моите лекции по история и предистория 
на българската култура, държани през 1998 година в Хумболтовия 
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университет в Берлин. Българското издателство „загуби“ моя ориги-
нал и когато казах, че ще отнеса въпроса пред съда, беше ми върнато 
вместо него ксерокопие. И аз се отказах да издам книгата. 
 В дните преди конгреса разговорите ми с Велков и Фол бяха 
преди всичко по въпросите на българската археология – и колко 
тя е изостанала в сравнение дори с археологията в Албания, а 
блестящото представяне на албанските археолози подкрепи мои-
те печални заключения. Дори и само въз основа на дотогава из-
вестните произведения на тракийското изкуство България беше в 
състояние да заеме централно място при разискванията в конгре-
са, чията основна тема беше културата и градоустройството на 
елинизма, понеже никъде другаде не бяха досега откривани през 
последните десетилетия такива забележителни паметници, които 
през следващите години се допълниха още с гробницата при 
Свещари и многочислени златни съкровища. А в България беше 
разкопан цял елинистичен град, Севтополис – за да изчезнат ос-
танките му под водите на язовира Копринка, а материалите от 
разкопките да потънат още по-дълбоко сред архивите на проучва-
телите му, без да бъдат публикувани. И това положение не само 
не се промени през последвалите две и половина десетилетия, а 
се превърна в система, за която причините се търсят навън, дока-
то те са залегнали в основите на българската научна система и 
организация, без да се очакват каквито и да е промени при тях. 
 В този смисъл и участието на българските археолози с доклади 
и изказвания на самия конгрес останаха под провинциално ниво –
без да има дори сега, четвърт век по-късно, някакви признаци за 
положителни промени в областта на археологията, както и на 
другите обществени науки. 

Темата на моя доклад беше едва ли не единствената, която мо-
же да свърже българското средновековие с елинизма и изобщо с 
античността: културната приемственост, която отричат едва ли не 
всички изследователи, поставящи между античността и среднове-
ковието епохата на мнимото „велико преселение на народите“ и 
натрапващи на нашия народ нелепото твърдение, че носител на 
средновековната култура е някакъв чужд, новодошъл в нашата 
родина народ, без да са в състояние да открият каквито и да било 
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следи от езика, обичаите и културата на такъв чужд народ в нашата 
страна. За да докажа приемствеността на българската среднове-
ковна архитектура и изобразително изкуство от предишните епо-
хи аз посветих всичкото си време през следващите десетилетия. И 
продължих да твърдя, че нашият народ създава сам и последова-
телно своето изкуство и че произведенията на това изкуство не са 
създадени от пришълци, а са възникнали върху основите на него-
вата многохилядолетна култура. Също през следващите десетилетия 
не престанах да твърдя, че едно от неговите най-забележителни 
произведения, за което давам примери в моя доклад пред конгреса, 
стенописите от пещерната църква при с. Иваново, Русенско, не са 
творба на византийски художници от края на ХІV век, а са въз-
никнали по времето на най-големия разцвет на българската кул-
тура през ХІІІ век и са дарение на българския цар Иван Асен ІІ, 
чието име е отбелязано там – за да бъде заличено преди 75 години 
от един от най-известните световни учени, но следи от него са за-
пазени на фотоснимка, направена преди заличаването на надписа. 
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6 
На 15 VIII 1988 г. сутринта ме посети по моя покана в жилището 
ми културното аташе при Албанското посолство в Берлин Коли 
Синяри. Главна тема за разговора ни беше Конгресът в Западен 
Берлин – Синяри се интересуваше силно от участието на албанс-
ките представители. Той сам не е успял да се срещне с тях, чакал 
ги е на летището, но те минали направо от транзитния вход за 
Зап. Берлин. Албанският посланик е бил в Зап. Берлин във връзка 
с едно литературно мероприятие с участието на албанци, прове-
дено по същото време, като по такъв начин имал възможността да 
се запознае и с археолозите. Аз споделих със Синяри своите впе-
чатления от участието на двамата албански археолози на Конгре-
са, като подчертах тяхната компетентност и суверенното им дър-
жание, както и лингвистичните им качества, които тъй удивиха 
немските колеги. На изричния въпрос, как се е представила д-р 
Вера Бушати отговорих, че не мога да имам никакво мнение, тъй 
като на самия Конгрес не я видях и нямах никаква възможност да 
разговарям с нея. Казах, че съм предал на Баче писмо до д-р Кор-
кути с предложение, пътуването ми да се състои през втората по-
ловина на септември. Попитах Синяри дали знае нещо за спънки-
те, които са били направени от страна на ГДР на албанските ар-
хеолози, той обаче потвърди предположението ми, че Баче е пред-
ставил пред д-р Юнг умишлено нещата в невярна светлина – не е 
имало никакво основание за властите на ГДР да попречат за пре-
минаването на албанските колеги в Западен Берлин.  

След изчерпването на темата за Конгреса, преминахме на въп-
роса за пътуването ми в Албания. Синяри обеща да ми обади 
веднага, ако получи някакво съобщение, отнасящо се до мен. Сам 
той също смята, че втората половина на септември и октомври са 
най-подходящи за това пътуване. Останалото време от разговора 
ни посветихме на най-ралични теми. През летния отпусков сезон 
няма никакви драматични събития нито тук, нито в междуна-
родната обстановка. Тук ваканционното настроение е обхванало 
повечето немски служби. Наскоро в Хумболтовия университете е 
било извършено промовирането на езиковед от ГДР на тема вър-
ху албанската граматика. Синяри, който присъствал на защитата, 
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изтъкна, че независимо от различните политически влияния през 
последните десетилетня, учени от ГДР продължили без прекъс-
ване работата си в областта на албанската лингвистика и фолк-
лор, като техните албанисти подготвят кадрите и на Външното 
министерство на ГДР. Също така е и във ФРГ – заяви Синяри – от 
всички западни страни, ФРГ проявява най-голям интерес към Ал-
бания, и то във всяко отношение – от политиката и търговията, до 
всички области на културата. Такъв интерес не проявява дори и 
Франция, с която Албания поддържа непрекъснато добри отно-
шения, но в областта на културата се стига само до провеждането 
на седмици на филмовото изкуство. Що се отнася до отношения-
та със съседите, за сега няма никавви премени. Големи надежди 
се възлагат на посещението на Папандреу, което обаче се отлага 
за късната есен, ноември. На въпроса ми за развитието на отно-
шенията с България, Синяри отговори, че за негова голяма радост 
тези отношения започват вече да се развиват много благоприятно. 
От бюлетина на тяхното Външно министерство той е осведомен, 
че в българския печат и по българското радио се пише много и 
хубаво за Албания, което в неговата родина се посреща с особено 
задоволство. Според албанските ръководители, разговорът, воден 
от Зам. министъра на Външните работи на НРБ Ганев и техния 
зам. министър бил от решително значение за отношенията между 
нашите два народа.  

Разговорът ни завърши с моето предложение да уговорим през 
следващата седмица среща при мен за приятелски разговор, на 
която да присъствува и търговският представител Халили. 
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7 
На 29. XII. 1988 имах разговор в посолството на Албания в Берлин 
с културното аташе Коли Синяри. Макар че още на приема по 
случай албанския национален празник на 29. XI. бяхме решили да 
се срещнем в най-екоро време, тази среща трябваше да се отложи 
поради заетостта и честото отсъствие на Синяри от Берлин, което 
той ми обясни в началото на разговора ни с ангажираността му 
във връзка с прадружаването на албанска спортна делегация в 
ГДР. Целта на тази делегация била да се сключи споразумение с 
ГДР за изпращането на германски треньори по лека атлетика и 
футбол на продължителна работа в Албания. На албанските гости 
били показани редица спортни съоръжения в ГДР – преда всичко 
в Берлин, Лайпциг и Дрезден – и в края на краищата било постиг-
нато споразумение както за изпращането на треньор по лека атле-
тика, така и за предоставяне възможност на скиори от ГДР за тре-
нировка в албанските планини. На въпроса ми, в долари ли ще се 
заплащат услугите на германския треньор, Синяри ми отговори, 
че албанците заплащат по силата на търговското си споразумение 
с ГДР в рубли, а немците могат да получават достатъчно много кон-
вертируема валута от страни като Кувейт, където един треньор от 
ГДР получавал месечно по 10 000 щатски долари – по-голямата 
част от валутата ГДР прибираше за своите собствени нужди.  

На въпроса ми за състоянието на търговските отношения с ГДР 
и предстоящо ли е увеличаване на стокообмена между двете страни, 
Синяри отговори, че докато за голямо задоволство на албанската 
страна в последно време се забелязва значително увеличение на 
търговския обмен с България, като вече бил сключен нов търгов-
ски договор, с ГДР търговските връзки са сравнително слаби. 

Както е прието, в края на годината се прави рекапитулация на 
постигнатото в разни области на стопанството и аз запитах Синяри за 
равносметката от 1988 година. Той ми отговори, че страната му имала 
значителни стопански затруднения поради спадането на цената 
на петрола и значителното намаляване на добива му, както и на 
добива на хром – старите рудни находища и съоръжения излезли 
от строя още преди да влезнат в производство нови, което се 
предвижда да се извърши през следващата година. Застудяването 
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на времето през ноември т. г. не засегнало Албания, но реколтата 
на цитрусовите култури се забавила и още не може да се опреде-
ли, дали ще бъде добра.  

В Албаниското посолство в Берлин през последните месеци 

част от състава бил променен поради изтичане срока на някои от 
дипломатите и главно на персонала, чийто мандат от три години 
се спазвал сравнително точно. Търговският представител Халили 
и Синяри засега обаче остават свърх този срок – оставането на 
първия е поради необходимостта от непрекъсната медицинска 
помощ за 13-годишния син на Халили, който е с изкуствен бъбрек. 

По отношение на положението в Косово, по думите на Синяри, 
няма нищо ново – едва след срещата ни се получи съобщение за 
осъждането на албанци в Македонската НР и за падането на пра-
вителството на Микулич. Синяри отново подчерта желанието на 
неговата страна за мирно съвместно съществуване. Аз го запитах 
каква роля играят религиозните различия при националните спо-
рове в Косово и Македония и има ли потенциална въможност за 
провеждането на ислямска пропаганда в Албания. Синяри каза, 
че при  разногласията във ФНРЮ религиозните различия не игра-
ели никаква роля. Сред албанското малцинство там религията 
имала значение само във връзка с народните обичаи и традиция-
та, като ѝ липсвала всякаква политическа активност. В Албания 
вече по-голямата част от населението е родена или израстнала 
след ликвидирането на религиите и по думите му то няма отно-
шение към религиозната пропаганда.  

Към края на разговора засегнахме и темата за моето предстоя-
що пътуване в Албания. Синяри предложи да се срещнем към 
края на януари, за да подготвим съответно писмо, с което да ис-
каме от Академията на науките на Албания да определи датата на 
моето заминаване за там. 
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8 
Берлин, 2. VІІ. 1989 
През последните месеци се срещнах четири пъти с културното 
аташе при посолството на Албания в Берлин Коли Синяри във 
връзка с предстоящото ми пътуване за Албания, за което все още 
не бе определена дата. В средата на януари получих писмо от изда-
телство „Едицион Лайпциг“, с което главният редактор Р. Френ-
цел ми съобщи, че тяхното издателство, след дълги преговори с 
партньора си от ФРГ, „Дойчер Кунстферлаг“, иска да се пристъпи 
към подготовка за издаването на книга върху паметниците на кул-
турата в Албания с участието на албански автори и под моя редак-
ция. При срещата ми със Синяри на 27 януари използвах този по-
вод, за да ускоря моето пътуване, Предадох на Синяри писмо до 
директора на Центъра за археологически изследвания при Албан-
ската академия на науките д-р Коркути с молба за уреждане на 
пътуването ми още през пролетта и с изложение на някои подроб-
ности във връзка с планираното издание. Предадох на Синяри съ-
що молбата на г-н Френцел от „Едицион Лайпциг“ за съвместна 
среща в посолството. Тази среща се състоя на 1 март в посолство-
то и г-н Френцел изложи обстойно желанието на издателството да 
издаде книгата при моето сътрудничество, като изтъкна, че е на-
ложително, подготовката на книгата да бъде приключена още през 
тази година, което налага моето заминаване за Албания не по-
късно от лятото. Синяри обеща съдействието си пред албанските 
институции за това. Няколко дни по-късно издателството изпрати 
до албанското посолство писмо, с което още веднаж, в писмена 
форма, излагаше своята молба за сътрудничество. 
 

След тази среща посетих Синяри отново за малко на 18 април и 
на 1 юли, а междувременно се обаждах по телефона в интервал от 
2-3 седмици. До този момент нито аз бях получил отговор на мое-
то писмо, нито издателството на неговото. Синяри ми каза, че ал-
банското външно министерство също не е отговорило на неговото 
повторно запитване. Каза, че ще пътува в началото на август за 
Албания и ще се опита там лично да изясни въпроса. Уговорихме да 
се срещнем в края на юли, малко преди заминаването му.  
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Разговорите ни по време на срещите бяха главно във връзка с 
пътуването. За международните отношения и по стопански въпро-
си говорихме сравнително малко – предимно за сръбските прово-
кации в Косово, засилили се отново по повод на 600-годишнината 
от битката на Косово поле. На въпросите ми за резултатите от 
срещата на външния министър на ГДР в Албания, Синяри отгово-
ри уклончиво, като каза, че посланннкьт му не се е върнал още 
след разговорите в Тирана, съществува обаче тенденция за засил-
ване на стопанския обмен с ГДР, което е очевидно между другото 
и от големите доставки на албански домати тук по договор (спо-
ред Синяри, 2000 тона), с които пазарът е залят, като никога през 
последните 25 години. Синяри ми обърна внимание и върху някои 
материали в албанския печат във връзка с албанско-югославските 
отношения, но без да засегне въпроса за кампанията на техните 
идеологични органи срещу перестройката в СССР. 

Преди да замине за Албания, Синяри повече не ми се обади по 
телефона. Аз го търсих на няколко пъти, но ми съобщаваха, че не 
е в посолството, така че повече не можах да го видя. С Коркути се 
срещнахме вече след падането на Берлинската стена, по времето, 
когато политическата криза беше превърнала цяла Албания в 
плацдарм. Той беше дошъл заедно с няколко свои колеги за две 
седмици в Берлин по покана на Германския археологически инс-
титут. За тяхното идване научих едва след като си бяха заминали 
обратно, но Коркути беше останал още един ден и моят колега от 
Западен Берлин проф. Хензел ме замоли да му помогна при сре-
щата с Коркути в една от сградите на Свободния университет в 
Зап. Берлин, където той трябваше да разкаже за последните ре-
зултати от археологическите изследвания в Албания. Тъй като от 
чуждите езици си служеше свободно само с руски, непознат за ос-
таналите колеги и студенти, присъстващи на срещата с него, аз 
трябваше да превеждам, което и направих с удоволствие, като 
участвах и в последвалата дискусия. На въпроса ми пред Коркути 
защо не се получи обещаната покана с определяне срока на пъту-
ването, отговорът беше най-прозаичният и най-естественият: ня-
маха пари за моето пътуване. След това не се срещнах повече нито 
с него, нито с други от албанските ми колеги. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Срещата ми със Синяри на 15. VІІ. 1989 година беше последна от 
поредицата срещи с него, но тя отбеляза и края на моите връзки с 
Албания. Бързият развой на събитията през следващите месеци 
промени коренно моята дейност. Започналият внезапно и съвсем 
неочаквано за външния наблюдател разпад на така наречената 
„социалистическа система“ в Берлин трябваше да повлече след 
себе си и останалия свят. 
 

1989 година беше изпълнена и за мене с много събития, и то от 
самото начало, за да достигнат те своята кулминация през нейните 
последни месеци. Вместо неосъщественото пътуване в Албания, 
пътувах непредвидено и без предварителни подготовки два пъти в 
България, два пъти в Съветския съюз и веднаж – за последен път – 
в Гърция и Света гора. След като по всичко изглеждаше, че пъту-
ването в Албания и тази година едва ли ще се състои, използвах 
поканата на моя близък приятел проф. Альоша Комеч да му гос-
тувам в Москва, където не бях ходил от 50 години (!). Използвах 
също поканата на друг мой близък приятел, но от Берлин, проф. 
Сергей Хмелницки, да гостувам на неговите близки в Ленинград. 
С него и семейството му се познавах почти от началото на негово-
то емигрантство в Западен Берлин, където живееше и работеше в 
Германския археологически институт, за да стане през следващите 
две и половина десетилетия един от моите най-близки приятели – 
до смъртта си в 2003 година. Неговата тъща, научен сътрудник в 
Руския музей в Ленинград, беше от „пътуващите кадри“. Тя дойде 
на няколко пъти и в Западен Берлин, но до 1987 година не позво-
ляваше на дъщеря си, съпруга на по-големия син на Сергей, да се 
пресели на Запад – впоследствие, след падането на стената, и тя, 
както и нейният многочислен род, начело с бабата (активна ком-
сомолка от първите години на революцията!) и нейния съпруг 
(участник във войната), дъщери и внуци се заселиха в Германия. 
Но тогава, в 1989 година те всички още живееха в Ленинград, къ-
дето през същата година на два пъти им гостувах – както и на 
Альоша – за да наваксам загубеното в изучаването на руските ис- 
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Áåðëèíñêàòà ìàíèôåñòàöèÿ íà 4 ÕI 1989 ãîäèíà 

Èçãëåä îò ïðîçîðåöà íà ìîåòî æèëèùå  �► 
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торически и художествени паметници. А в Института за изобрази-
тено изкуство при АН на СССР, чийто директор междувременно 
беше станал приятелят ми Альоша Комеч, изнесох доклад пред 
сътрудниците за паметниците на нашата архитектура в Македония, 
Гърция и Албания – естествено и за моите многобройни пътувания 
в тези страни. Докладът ми премина при много голям интерес от 
страна на руските колеги, които нямаха почти никаква представа 
за тези паметници. А моята сентенция, че по време на пътува-
нията ми срещнах най-щастливите хора в Албания и най-
нещастните в Швейцария, предизвика не по-малка дискусия, от 
тази за паметниците. Ние се намирахме в последните години на 
съветската „перестройка“ и на „гласността“, а това се виждаше на 
всяка крачка и се чувстваше при всеки разговор. 
 За Гърция също нямах намерение да пътувам. Отношенията ми 
с някои от органите на българското външно министерство и по-
специално с отдела по въпросите на църквата, правеха отиването в 
Зографския манастир безсмислено – от съответния отдел беше 
забранено на монасите да допускат да правя снимки в този манас-
тир, а фотоснимки от останалите манастири имах вече предоста-
тъчно за моята книга за художествените паметници в Света гора, 
която трябваше да излезе в източногерманското издателство. Ос-
вен това бях вече приключил с работата си по нея и с издателство-
то се водеха спорове за обема и вида на книгата, която директорът 
на издателството проф. Фензен искаше да издаде със значително 
по-малко илюстрации, отколкото бяха предвидени отначало. Съ-
що така не беше сигурно, дали ще получа от гръцките власти раз-
решение за посещение на Света гора, тъй като за издаването му 
трябваше да се представи и издадена от българското консулство в 
Солун препоръка – каквато със сигурност знаех, че няма да полу-
ча. Освен това, в началото на септември 1989 година предстоеше 
да се състои международен конгрес по балканистика в София, за 
който своевременно, още през март, бях дал заявка за участие с 
доклад, макар да не бях получил потвърждение за включването 
му в програмата.  
 И тогава нещата започнаха да се нареждат от само себе си, как-
то много често се беше случвало в живота ми. 
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 На 30 юни, петък следобед получих по пощата писмо от моя 
приятел от Солун, Сотир Кисас, който работеше в службата за за-
щита на паметниците и в чиято малка квартира на края на града, 
заемана от петчленното му семейство, отсядах по време на моите 
посещения през последните години. Пишеше ми, че на следващия 
понеделник заминава на двумесечна командировка в Дъмбъртон 
Окс, САЩ, и ако искам да пътувам през есента за Света гора, да 
му съобща преди това, за да ме запише в списъка на желаещите да 
посетят манастирите, което се прави в Министерството на Северна 
Гърция. А също и че ще се радва, ако пак му гостувам. Преди това 
на няколко пъти ми се обаждаше по телефона и с писма и моят друг 
приятел от Гърция, Лазар Деризиотис, завеждащ службата за защи-
та на паметниците в Тесалия със седалище в Лариса, за да ме кани 
да му отида на гости, а аз все отлагах отговора си и намирах ня-
какви причини, за да отклоня поканите. Веднага позвъних по те-
лефона на Сотир вкъщи. И го намерих! Той каза, че ще ходи на 
другия ден (събота!) в министерството, ще ме впише в списъка и 
ще ми обади за това с писмо. Писмо с потвърждение за записването 
ми за посещение на Света гора от 24 до 27 септември действително 
получих една седмица по-късно, макар вписването в списъка и да 
не означаваше още разрешение за посещение, тъй като трябваше 
да представя препоръка от българското консулство в Солун. Въп-
реки несигурното положение аз реших да рискувам с пътуването, 
като в най-лош случай бих могъл да погостувам няколко дни на 
Лазар в Лариса. Валута за разноските по пътя нямах и взех на заем 
240 DM за цялото ми 12-дневно пътуване (!) – пътния билет от 
София до Лариса и обратно купих с източни марки от Берлин, са-
молетния билет Берлин-София и обратно – с левове, а фотомате-
риали за чернобели и цветни снимки 6х9, както и за малък („лай-
ка“) формат, имах още от миналите години и през тази година 
срокът им за използване изтичаше. 
 Безпокойствата ми относно разрешението за Света гора се ока-
заха неоснователни. Българският консул – до когото се добрах 
много трудно поради тълпата чакащи за визи гърци пред консул-
ството – каза, че без писмо от София, т.е. от мафията Попов – 
Маринчев, не може да ми издаде никаква препоръка до гръцките 
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власти. Казах това на чиновничката в гръцкото министерство,  ко-
ято знаеше добре немски език, показах ѝ моя немски документ за 
самоличност и назовах имената на няколко гръцки колеги–
професори, които ме познават добре и биха поръчителствали за мен. 
Според чиновничката това беше излишно, тя ми издаде веднага 
нужното писмо за получаване на разрешение за престой на Света 
гора от манастирската управа (диамонитириум) и аз можах да зами-
на спокойно за там.  

В Манастира Ксенофон и в съборната църква на Зографския 
манастир все-пак успях да направя някои много важни за публи-
кациите ми вътрешни снимки. Те бяха направени със свърхчувст-
вителен черно-бял филм Agfa X, намипащ се още в експеримента-
лен стадий, който дирекцията на концерна Agfa-Gаevert ми беше 
предоставила безвъзмездно за моята работа и блестящите резулта-
ти от него изненадаха дори производителите. Със същите фотома-
териали аз направих повечето от вътрешните архитектурни сним-
ки за моите книги. 

 
В манастира заварих игумена Евтимий, с когото действията на 

Отдела за Българската православна църква при МВнР (и ДС при 
МВР) не бяха помрачили нашите отношения. За разлика от отно-
шенията ми с библиотекаря Пахомий, който вече беше предал на 
„патриотичните служби“ ръкописа на Паисиевата история, както и 
с бъдещия и настоящ игумен Амвросий, станали послушни оръдия 
на въпросните служби. А в пещта на манастира изгорих фотома-
териалите, които бях донесъл и оставил там преди няколко годи-
ни, напълно достатъчни за заснимането на цялата ръкописна 
сбирка и архива на манастира, за които бях заплатил от своя джоб 
над 2 000 $ в западна валута.  
  

Игуменът ме закара с лендроуера на манастира по прокараното 
съвсем неотдавна шосе между манастира и пристанището – така 
имах възможност в последния ден от моите светогорски пътува-
ния да се възползвам и аз от придобивките на цивилизацията, дос-
тигнала накрая и Света гора. И на пристанището се сбогувахме 
сърдечно – до сетната тръба. 
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27 ñåïòåìâðè 1989 
Íà Çîãðàôñêîòî ïðèñòàíèùå ñ èãóìåíà íà ìàíàñòèðà Åâòèìèé 

â î÷àêâàíå íà êîðàá÷åòî çà âðúùàíå â Óðàíîïóëîñ 
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  Простих се и със светите места, които ме приютяваха много пъ-
ти през последните единадесет години и считах вече за свой дом. 
В последното утро от моето последно посещение в Света гора из-
лязох на поляната над манастира, за да погълна с тялото си жи-
вотворните излъчвания на влажната от роса трева при изгрева на 
слънцето – да погълна част от енергията на скъпата за мене земя. И 
изпълнен с нейната жизнена еманация имах вече достатъчно сили 
да посрещна събитията, които щяха да променят през следващите 
седмици живота в цялата ни планета. А по пътя с корабчето при-
съствах за първи път в живота си и на истински танцов спектакъл, 
с който цял рояк делфини ме изпращаше, като ми даде да почувст-
вам за пореден път величието на нашето земно съществувание – 
свърхземната радост на Творението. 
 Не беше ли това Благословията на Твореца, която трябваше да 
отнеса там, където в следващите седмици щеше да се реши съдба-
та едва ли не на цялото човечество?! 
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