
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                                ОБЩЕСТВО                8 - 14 март 2018 г.          4

НА ГОСТИ ПРИ СЕВЕРНИТЕ НИ СЪСЕДИ

За да усетим отново 
силата на български-

ят дъх, съхранен през 
вековете. С такава на-
гласа тръгнахме чле-
новете от балчишкото 
дружество “Българско 
наследство” с микро-
бус “Мерцедес”, упра-
вляван професионално 
и отдавна майстор зад 
волана Павлин Ге-
оргиев, по маршрут: 
Балчик – Констанца 
– Браила - Търгови-
ще- Букурещ, за да си 
осветлим още веднъж 
нещата, дадени от жи-
вота, Природата, исто-
рията и любовта,които 
да подчертаят своята 
одухотвореност, съх-
ранена през вековете. 
Първо ни посрещна в 
Констанца г-жа Иванка 
Унгуряну, координатор 
на МФ „Българско на-
следство” за Румъния, 
след това ни чакаха 
сем . Викторица и Нелу 
Карпуз - в столицата 
на българските рево-
люционери Браила/ 
според Иван Вазов “на 
гладния пролетариат, 
съставен от подвизи, 
дрипи и слава-символ 
на нашата история.”Гр. 
Браила е известен на 
света от 1325 г. През 
1538г. е бил Ибраил, 
опожарен от Молдов-
ския княз Стефан Ве-
лики през 1470 г., осво-
боден от турците през 
1595г. от Михай Ви-
тязу. Градът е символ 
на нашата история, за-
щото преди Освобож-
дението ни от турско 
робство тук са живели 
20 000 българи, спа-
сили се от османския 
ятаган, тук е построено 
най-уреденото българ-
ско училище през 1861 

г. А на 01. 10. 1869 г. е 
основано Българското 
книжовно дружество 
от Марин Дринов и 
Васил Стоянов, пред-
теча на Б А Н. В този 
град витае духът на 
Васил Попович, Добри 
Войников,Софроний 
Врачански, Димитър 

Греков, Димитър Па-

ничков, Васил Стоянов, 
Васил Друмев, Марин 
Дринов, Панайот Хи-
тов, Филип Тотьо и 
неговият знаменосец 
Никола Тодоров-Стран-
джата- 1867г./ род. в 
гр. Габрово/, Стефан 
Стамболов, Любен Ка-
равелов, Васил Левски, 
Г. С. Раковски , който 
организира бунтове 
през 1841- 1843 г... И 
най вече революцио-
нерът, публицистът, 
поетът Христо Ботев 
от 1869г. до 1871/2/ г., 
който е живял в Чапъ-

ровия хан, работил като 
словослагател при вуй-
чото на неговата Вене-
та /1847- 1919/- Дими-
тър Паничков. Във в-к 
“Дума на българските 
емигранти” бъдещият 
войвода печата своите: 
“ НА ПРОЩАВАНЕ”, 
“ БОРБА”, “ ЕЛЕГИЯ”, 

“ ДО МОЕТО ПЪРВО 

ЛИБЕ”, “ХАЙДУТИ”, 
“ПРИСТАНАЛА”. В 
Браила са се печатали 
вестници и списания, 
започващи със: “ Зо-
рница”, “ Български 
лъв,” Борба”, “Ду-
навска зора”- общо 
13 заглавия...През 
1880-1883г. тук е бил 
и младият Вазов, за да 
напише повестта “НЕ-
МИЛИ- НЕДРАГИ”и 
ние да се запознаем с 
живота на хъшовете в 
Браила, /”където пият, 
пеят буйни песни и се 
зъбят на тирана и кре-

щят: хайде на Балкана/. 
През 1872 г, се постро-
ява църквата “Възнесе-
ние Господне”, извест-
на като”Българската 
църква - бисерика бул-
гаряска”, осветена 1882 
г. като Варвара хаджи 
Вълева е дала земята, а 
Иван Балкански и Цани 
Христов са дали по 100 
000 златни франка за 
построяването ѝ. Пър-
вообразът на нацио-
налния ни флаг също 
е направен тук- Браил-
ското знаме, което сега 
се намира във военно 
историческия ни музей, 
е по проект на Иван 
Параскевов от Браила 
и е ушито от неговата 
14-годишна дъщеря. 
Тук живее и твори авто-
рът на “Криворазбрана 
цивилизация” /1871/, 
”Стоян войвода”, “Въз-
царяване на Крума 
Страшний”, “Велисла-
ва” българинът Добри 
Войников /1833- 1878/, 

който в Букурещ пред-
ставя пиесата “Райна 
княгиня”, със своята 
театрална трупа - пред 
румънския крал Карол 
Първи, който му по-
дарява златна игла за 
вратовръзка със сапфи-
ри, рубини и диаманти 
и днес се съхранява от 
наследници на драма-
турга.
В днешна Браила, къ-
дето доминира архите-
ктурният стил сецесион 
с флоралните мотиви 
/както в Русе/, още е 
популярен с известната 

Синя часовникова кула, 
с Паметника на импе-
ратор Траян Август, с 
Гръцката църква със 
стъклопис, Соленото 
езеро “Лакул Серат”, 
Фонтана…
В момента в Браила 
живеят около 100 бъл-
гарски семейства от 
смесени бракове, като 
от 1913 г. започнали да 
се самоопределят като 
румънци. Градът е бил 
водещ в областта на 
тежкото машиностро-
ене, корабостроене, 
прокатен завод и завод 
за цимент, целулозно-
хартиен комбинат, фа-
брики за кибрит, бира, 
мебели, глюкоза, но 
според думите на на-
шия водач Нелу Карпуз 
- всичко, както в Бълга-

рия, е красив спомен. 
Уникален е Драматич-
ният театър “Мария 
Филоти”, където има-
хме шанса да влезем 
и попаднем като във 
вълшебна  приказка, а 
г-жа Анка Кръчмару /
режисьор/, с магнетич-
на сила ни поведе из 
дебрите на театралното 
изкуство. А всичко е за-
почнало от 1852 г. Тук 
са се играли постанов-
ки и на нашия Добри 
Войников. За него има 
стена от фотографии. 
Двете разкошни зали /
малка- 120 места и го-
ляма 560 места/, музей 
на театралните костю-
ми, огромни портрети 

на актрисата Мария 
Филоти и сопраното 
Хариклея Даркле-в 
чест на която ежегодно 
има музикален фести-
вал, огледалната зала, 
където таванните шар-
ки сякаш се отразяват 
кристално в килима, 
намиращ се на пода, в 
мащаб едно към едно-
един истински свето-
вен шедьовър. 
Всичкото вълшебство 
е потънало в румънски 
мрамор от Рушица, ве-
ликолепните скулптури 
са сътворени от Ви-
ржил Михаеску /1944-
1988/- оригинални по 
изпълнение, привлека-
телни, пълни с мекота и 
незабравима нежност. 
За съжаление трябваше 
да се разделим с тази 

хубост и да благодарим 
на г-жа Анка Кръчма-
ру за изчерпателната 
информация, че прите-
жава силен рефлекс за 
истина в това тревожно 
за всички хора на изку-
ството време. А тя ще 
остане в съзнанието ми 
като истинска драма-
тична жрица, влюбена 
завинаги в театралното 
изкуство. 
Недалеч от нас остана 
Паметникът на родения 
в Браила популярен ру-
мънски писател  Пана-
ит Истрати, увековечен 
завинаги от скулпто-
ра Оскар Хан. Удивен 
останах, когато видях 
обелиска на Ана Аслан 

Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик се прекланят заедно с 
проф.Лука Велчов пред подвига на Христо Ботев. Букурещ, 25 февруари 2018 г. 

Църквата в историческия център на Букурещ, построена от българи. 
                                                                                           Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Ханът на арменеца Манук, където са подписани три важни договора за 
българската история.

В руини са всички светини на българската история в Букурещ.  

/1897- 1988/, основала 
утвърдената известна 
козметична фирма “Же-
ровитал”. 
След като си направи-
хме снимка пред памет-
ната плоча, поставена в 
чест на великия бълга-
рин Христо Ботев, по-
теглихме към старата 
столица на Румъния-
гр. Търговище /обл. 
Дъмбовица/, която 300 
години е била средище 
на техните велможи, 
до 1659 е столица на 
Влашкото княжество, 
а до 1716 г. княжеска 
резиденция. Използва-
ната азбука е старобъл-
гарската, където още 
стоят такива надписи.
В град Търговище за-
стреляха на 25. 12. 
1989 г. диктатора Чау-

шеску и съпругата му. 
Съгласно законите на 
съдбата и тук има бъл-
гарски квартал” Матей 
воевод” с около 2000 
човека. 
В Търговище има Асо-
циация на българите 
„Заедно”, която пока-
ни на  традиционния 
празник- Тудорица /
PASTELE CAILOR/- 
Конски Велик ден, нас, 
техните приятели от 
балчишкото дружество 
“Българско наслед-
ство”, с председател 
г-жа Маруся Костова. 
Отдалече ни запосре-
щаха нашите сънарод-
ници със сърдечното: 
“Добре дошли”. Звуче-


