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ХЕДЪРЛЕЗ – 2018

Начало на май и едно 
вълнуващо, случай-
но пътуване до Репу-
блика Молдова с мои 
колеги – художници и 
литератори, от Сдру-
жение „Българско на-
следство“ в гр. Бал-
чик. Целта е участие в 
националния празник 

„Хедърлез -2018“ – на-
чало на лятото, в деня 

на Св.Георги – 6 май. 
Молдова празнува 
26-тата си годишни-
на като независима 
република. Празнуват 
бесарабските българи 
от Комрат и Тараклия, 
празнуват гагаузите от 
Казаклия, провеждащи 
своя ежегоден фести-
вал. Най-чаканото вре-
ме за топла прегръдка, 
с гости от родната земя 
– България! 
Слънцето спуска най-
жарките си лъчи, дори 
характерния за облас-
тта вятър затихва, за 
да изрази носталгията 
и огромната любов в 
сърцата на нашите съ-
народници към роди-
ната-майка. Сълзите 
са в техните и нашите 

очи. Песента им - ста-
ена мъка от бежанска-
та съдба и щастие от 
непрекъсната борба за 
независимост. „Даваш 
ли, даваш, балканджи 
Йово...“ - оживява го-
дината 1812. И ето, 
два века отстояване на 
християнската вяра. 

По пътя, златни кубета 
минават като на лента, 

през зеления, безкраен 
пейзаж на Добруджа, 
стигаща сякаш до се-
верния полюс. Нашата 
равна Добруджа, раз-
вълнувала жита като 
коприна, чак до хори-
зонта на Буджака, Бе-
сарабия...
В Комрат ни посрещ-
на зам.- ректорът на 
Комратския държавен 
университет - Татя-
на Раковчена и отец 
Юлиян от църквата 
„Св. Йоан Предтеча“, 
с разказа си за живота 
на българи и гагузи, 
защитили българско-
то самосъзнание, в 
200-годишната си ис-
тория по бесарабските 
земи. Тук функцио-
нира задължителната 

Воскресная школа за 
деца /Неделното учи-
лище/ – най-важният 
акцент за запазване на-
ционалната идентич-
ност. В навечерието на 
гагаузкия форум, сме 
на празнична вечеря в 
село Казаклия. Топъл 
прием по български, 

ни предлагат домове-
те на милите ни съна-

родници, ревностно 
съхранили вековни 
традиции. Чистота в 
буквален и преносен 
смисъл, извайва образа 
на бесарабския бълга-
рин, постигнал задо-
волително материално 
благополучие, разчи-
тащ единствено на две-
те си ръце...
В деня на 6-ти май, 
самият президент на 
Молдова - Игор Нико-
лаевич Додон, открива 
фестивала на гагаузи-
те в Казаклия и новия 
парк на селото, спон-
сорирани от Рафет 
Кьоксал /бизнесмен от 
Турция/ и съпругата 
му Иванна Ивановна 
Кьоксал, депутат от 
Казаклия в Молдов-

ския парламент. 
В парка се изнизва 
богата художествена 
програма на различни 
етноси – пъстра па-

литра от руски, мол-
довски и балкански 
фолклор на местния 
оркестър „Дюйгун“. 
Редуват се местни и 
гостуващи танцови и 
вокални групи. Наши-
ят морски поздрав е от 
певческа група „Бяло 
цвете“ на гр. Балчик, с 
акордеона на Невелина 
Василева. 
В следобяда наблюда-
ваме конните състеза-
ния край Чадър-Лунга. 
Вълнуващо зрелище 
на препускащи коне, 
повикани от необятния 
простор на зеления 

молдовски пейзаж - с 
типичната наша рас-
тителност, лозовите 
масиви и пасторал. 

Животновъдството ло-
гично е основен отра-
съл, затова и продукти-
те тук са запазили своя 
чист, натурален вид. 
А градът Тараклия, 
който посещаваме на 
връщане, е известен 
с високо качество на 
произвежданите вина. 
В този център на бъл-
гарския етнос, се по-
кланяме на паметната 
плоча на Васил Левски 
и на паметника на ре-
волюционера Олим-
пий Панов, чието име 
носи местното чита-
лище. Тук фунциони-

ра самодеен театра-
лен състав, за който 
се полагат специални 
грижи: „Знай бълга-

Пред Неделното училище в град Комрат

 Прощаване с хазяите от с.Казаклия 

На Хедерлез в Чадыр Лунга

Участие в тържественото посрещане на най-високите гости на фестивала в с.Казаклия: 
отляво надясно: Иванка Кьоксал, депутат в Народното събрание от Казаклия; Игор Додон, 
президент на Р.Молдова; Ирина Влах, башкан на АТО Гагаузия;  

Пред Паметника на Олимпи Панов в град Тараклия. 

Сдружение “Българско наследство” Балчик, България, пред 
паметната плоча на Васил Левски в град Тараклия, Молдова. 
                                                                   Снимки: Георги ЙОВЧЕВ 

рино страната си! Там 
корена си ще видиш, 
силата си жизнена ще 
усетиш, сам себе си 
ще откриеш!“ В града 
е създаден Музей на 
бесарабските българи, 
а най-голям културен и 
образователен център 
е Тараклийският дър-
жавен университет.
Дошло е време за 
обединение и ново 
Възраждане на хрис-
тиянските народи, 
ако искат да намерят 
Спасението! За да не 
се вкаменим, търсещи 
се, с вечно протегнати 

ръце едни към други...

Люба ЗАХОВА, 
гр. Шабла


