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Пътуване в Румъния: 
Великолепието на Браила

директор на Българското 
училище в Браила.
Искам да кажа още 

няколко думи за Бъл-
гарската църква. След 
изпълнението на Стойка 
Георгиева на концерта на 
Лазаровден в Балчик, си 

спомних за нейната нова 
песен, посветена на този 
празник, която тя изпъл-
ни в Румъния – в Българ-
ската църква на Браила. 
Това бе приятен сюрприз 
за всички, както за нас, 
така и за румънския све-

Вторият  ден от нашето 
пътуване  в Румъния „По 
следите на дедите”беше 

свързан с град Браила. 
Преди повече от век сто-
тици български емигран-
ти пристигат в този град, 
бягайки от България. До 
Освобождението българ-
ското общество там е на-
броявало около 20 хиляди 
души. В Браила големият 
български възрожденски 
поет и революционер 
Христо Ботев живее и 
твори  от 1869 до 1872 г., 
печата най-хубавите си 
стихотворения и ги по-
мества във вестника, кой-
то сам издава -  „Дума на 
българските емигранти”.

 На главната улица на 
Браила е имало много 
български търговци, част 
от които много са забога-
тели и са имали финансо-
ва възможност да инвес-
тират пари в строителни 
проекти. Вече говорихме 
за печатницата и кни-

жарницата на Димитър 
Паничков. С пълно право 
можем да подчертаем 
големия принос на бъл-
гарите в икономическото 
и културно развитие на 
града през втората поло-
вина на 19 век, което из-
тъкна в екскурзоводското 
си слово и г-жа Мария 
Ганчева, член на Българ-
ското дружество в града, 
дъщеря на вече покойния 

щеник и вярващите, до-
шли на този ден именно в 
Българската църква. След 
това прозвуча „Многая 
лета”, изпята от цялата 
група. Пеенето прозвуча 
прекрасно, гласовете оти-
ваха високо към купола и 

сякаш благостта дойде до 

всички в сградата. Това 
бяха няколко особено 
щастливи моменти.
В първата си статия сп-

рях разказа за пътуването 
ни в Румъния до посеще-

нието на Театъра „Мария 
Филоти”в Браила. Този 
театър е един от най-ху-
бавите театри, не само 
в Румъния, но и в света. 
Сградата е архитектурна 
ценност, защото притежа-
ва богата архитектоника 

(общия естетически план 
на сградата). Тя и сега 
съхранява стария стил на 
строежа през 1850 г. и е 
включена в списъка на 
архитектурните памет-
ници на Румъния като 
част от националното 
ѝ културно наследство. 
Благодарение на нашите 
домакини от Румъния- 
Българското дружество,  
театърът беше отворен 
специално за нас и ние 
прекарахме  доста време 
вътре  – почти не го-

ворихме, а разгледахме 
всичко:  с възхищение 
и интерес. Романска ар-
хитектура в своята нова 
форма – Неоромански 
стил,  смайва въобра-
жението и спира дъха. 
Театърът има зала в ита-
лиански стил с 369 места. 
Не знам за другите, но 
аз обърнах специално 
вниманието си към уни-
калната за Европа завеса 
на сцената. Няма подобна 
прекрасна завеса в никой 
друг театър.
През 1969 г. театърът 

е наречен на името на 
Мария Филоти, известна 
актриса, родена в град 
Браила. През своя жи-

вот, като актриса Мария 
Филоти е изпълнила 172 
роли в 167 пиеси. Раз-
брах това от  информа-
цията на постамента към 
паметника на актрисата. 
Паметникът е изработен 
с условен маниер, обаче 

той се вписва прекрасно 
в интериора.
Родолюбиво и патри-

отично всички посрещ-
нахме информацията  за 
Добри Войников, живял и 
работил в Браила. Добри 
Войников (1833–1878) е 
български възрожденски 
учител, драматург, об-
щественик и журналист, 
музикален и театрален 
деец. През 1869 г. става 
един от учредителите 

на Българско книжов-
но дружество в Браила 
(днешната БАН).Той е 
основоположник на бъл-
гарския театър, първи 
български режисьор и 
автор на театрални пи-
еси. Най-известна сред 
тях е „Криворазбраната 
цивилизация” от 1871 
г., която е смятана за 
най-добрата българска 
комедия до началото на 
20 век. Принуден да еми-
грира в Румъния, учител-
ства в Браила (1864-1870) 
и в Гюргево (1873-1874). 

През зимата на 1865 г. 
Войников организира в 
Браила българска люби-
телска театрална група, 

която ръководи до 1870 
г. И тогава за пръв път в 
историята на българския 
театър привлича жени-ак-
триси. Сега знаем техни-
те имена: Александрина 
Радионова и Матилда 
Попович. 
Има една фраза, която 

характеризира архитек-
турата точно: „Архитек-
турата е музика, засти-
нала в камъка”. Това е 
образно и ярко. Браила е 
интересен град от гледна 
точка на архитектурата – 

мелодията на града звучи 
доста красиво и гръмко. 

Сградата на театъра в 
Браила доказва това.
Икономическият подем 

в град  Браила, в края на 

19 век и началото на 20 
век, става прекрасна фи-
нансова основа за актив-
но строителство. Замож-
ни семейства започват 
да строят своите къщи, 
използвайки модните в 
това време направления в 
архитектурните стилове. 
Този период на интен-
зивна индустриализация 
поражда еклектика в ар-
хитектурата.
Хората в нашата група, 

които са свързани със 
строителството, сем.Спа-

сови и Ст.Карова гово-
риха за Романски стил и 
за Виенски стил,  харак-
терни за архитектурата 
в стария град. Аз знаех 
за Неокласическия стил, 
характерен за това време, 
който  възниква в средата 
на 18 век и преобладава в 
западната архитектура до 
началото на 20 век. Той 
се появява като реакция 
срещу Рококо и има ак-
цент от архитектурата на 

класическата Античност. 
Знаем, че интересът към 
италианската архитекту-
ра е бил винаги голям, и 
в Браила - също.
Инвеститорите в Бра-

ила, много от които бъл-
гари, са имали конкретни 
цели. Архитектът създава 
проект, за да въплъти тях-
ната идея в план на сгра-
дата. И ако архитектът 
е добър, собствениците 
могат да се любуват на 
изпълнения прекрасен 
замисъл. И ние можахме  
да се насладим на пре-
красните здания в Бра-
ила, на едно постигнато 
великолепие!

                                                           
Людмила ПЕТРОВА


