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НА ГОСТИ ПРИ СЕВЕРНИТЕ НИ СЪСЕДИ

ше радостно българ-
ска народна музика 
и парадно построе-
ни конски ездачи и 
празнично нагласени 
каруци. Събитието бе 
изцяло организира-
но от Асоциация на 
българите“ Заедно“, с 
председател Мариан 
Костаче и неговата съ-
пруга Лучия Костаче 
/абе българска рабо-
та- единият е глава-
та, другият е шията/. 
Разбира се празникът 
бе умело проведен 
под егидата на кмета 
на града- г-н Кристи-
ян Сейан, българския 
посланик в Румъния 
– г-н Тодор Чуров, 
почетния консул на 
България в Тимишо-
ара-г-н Георги Наков, 
Председателят на 
Федерацията на бъл-
гарската общност в 

Румъния – г-н Антон 
Канчев, секретаря на 
Община Търговище /
България/- Христа-
лина Халачева, депу-
тата в Парламента на 
гръцкото малцинство 
в Румъния- Драгош  
Засопол, депутата  в 
Румънския Парла-
мент /единствената, 
която говори българ-
ски там/- представи-
тел на българските 
малцинства, нежната 
и красива Петроне-
ла- Михаела Чокани /
имах шанса да говоря 
лично с нея и разбрах, 
че е дошла с личния 
си автомобил, отдъ-

хна, както нас в обик-
новен хотел, край нея 

не шетаха дебеловра-
ти батковци-охрани-
тели, а на следващия 
ден имала работна 
среща със свои изби-
ратели, е споделихме 
си и общочовешки 
тревоги. Главното, 
което забелязах беше 

нейната естественост 
и непринуденост в 
изказа. Г-жа Чокани 
обеща съдействие на 
търговищките деца за 
участие в МФ „Бъл-
гарско наследство” 
Балчик, България от 
24 до 26 август 2018 г.
Тържествено бе Бо-
гуслужението в църк-
вата „Св.Нифон”, пре-
пълнена отвсякъде, с 
доминиращо младо 
присъствие, всички, 
облечени в български 
и румънски народни 
носии. Тук нямаше 
надпревара с коне, 
имаше демонстрация 
на дресировка и па-

рад на конски каруци 
с празнично облечени 

млади хора. Превъз-
будена публика, ком-
петентно жури, коне 
с екзотични имена: 
Арес, Ахил, Аргус, 
Дон Корлеоне, Ка-
сандра... Радостни 
възклицания, закачки, 
всичко онова , което 

трябва да се запомни 
в  заобикалящия те 
свят и да го пречу-
пим през собствената 
си душевност. Праз-
ничен песенен и тан-
цов концерт. Ритми и 
порив на български, 
румънски и гръцки 
музикално-пластич-
ни излияния, тяхна-
та целеустремност 
и съсредоточеност. 
Всички изпълнители 
излъчваха самостой-
на красота, излъчва-
ща добронамереност. 
Какво по- прекрасно, 
какво по-хубаво от 
това? Иначе как ще 
се положат основите 

на успеха, на родова-
та памет... Търговище 
е единственият ру-
мънски град, където 
Конският Великден 
се отбелязва така тър-
жествено и се помни 
като български праз-
ник. Всички големи 
телевизии отразиха 
това значимо събитие 
от българската ис-
тория на румънския 
град Търговище. 
Финалът на нашата 
румънска визита беше 
Букурещ-там напра-

во влизаш в храма, 
наречен българска 
история. Преизпълни 
ни с гордост посре-
щането от българина 
проф. Лука Велчов- 
енциклопедия на бъл-
гарското присъствие 
в румънската столи-
ца, на г-н Любомир 
Иванов, секретар на 
Българското сдруже-
ние в Букурещ, г-н 
Василий Крестинков, 
бесарабски българин, 
който също отдавна 
живее в румънска-
та столица.  Много 
топло,в буквалния и 
в преносен смисъл, се 
почувствахме в залата 
на „Uniunea democrata 
Bulgaria-Romana“ на 
ул. „Доамней“ № 14-
16. 
Проф. Л. Велчов ни 
припомни, че българ-
ският бивш квартал 
се намира в истори-
ческия център на Бу-
курещ, тук са улица-
та на „Шапкарите“, 
„Дядовците“, „Ши-
вачите“, „Кроячите“, 
„Сливен“, „Седлар“, 
професорът ни обяс-
ни подробно откъде 
идва названието на ул. 
„ Смардан“- след бит-
ката за Плевен имало 
много непогребани, 
загинали войни от 
двете воюващи стра-
ни и наоколо смърдя-
ло на човешка леш- за 
да помнят поколени-
ята- улицата била на-
речена „Смардан”. 
Видяхме Хан „Габро-
вени”, хан „Липите”, 
хан  „Манук”, където 

се подписва през 1812 
г, пореден мирен до-
говор между Русия и 
Турция, когато е при-
съствал и Софроний 
Врачански, но нямал 
думата, също и унизи-
телният за българите 
документ през 1913 г. 
Имало е и ул. „Бълга-
рия“, която сега е пре-

именувана на „Фран-
ция“. Преминахме 
по ул. „Хр. Ботев“. 
Навсякъде ни посре-

щаха паметните пло-
чи на Христо Ботев, 
Васил Левски, Любен 
Каравелов – рухнали, 
изпочупени, върху 
стени, които скоро ще 
бъдат съборени. Редно 
е, тези плочи да се де-
монтират и ако е въз-
можно да се монтират 
на сградите, които ще 
бъдат построени, а до-
тогава да се съхранят 
от българското обще-
ство или посолство. 
Видяхме и мелницата, 
за която се носи ле-
генда, че в нея са жи-
вели заедно Ботев и 
Левски. Тук вероятно 
ще бъдат бутнати тези 
стари сгради. Радост-
но е, че ще се открие 
в Тулча паметник на 
Г.С.Раковски и той ще 
бъде до другите свет-
ли имена на европей-
ската история. Нека, 
обаче, да не забравяме 
старите паметници в 
Букурещ и Браила и 

да ги съхраним.
Загледах се в Румън-
ския университет, за 
който Евлоги Геор-
гиев е дал 100 000 
швейцарски франка, 
за да добие сегашния 
си вид. 
Неуморимият про-
фесор Лука Велчов, 
въпреки своите 85 го-

дини, не се щадеше да 
ни обясни много неща 
за кратко време, щото 
ни чакаше дълъг път. 

Видяхме и сградата, 
където са работили 
Евлоги и Христо Ге-
оргиеви, като при тях 
е работила и майката 
на Хр. Ботев след не-
говата смърт. Братята 
са дали и много пари 
за построяване на 
училища и болници 
в Букурещ. Спряхме 
пред сградата за мал-
ко, където е имало 
на 29 април 1872 г. 
конгрес на Б Р Ц К, а 
участие са взели Лю-
бен Каравелов, Васил 
Левски, Олимпи Па-
нов...Когато влязохме 
в централния им парк 
мисля, че носи име-
то на  крал Михай, 
се поклонихме пред 
паметниците на бъл-
гарските революцио-
нери Васил Левски и 
Христо Ботев. Проф. 
Лука Велчов ни пока-
за златна руска моне-
та, която е свързана с 
живота на Христо Бо-

тев и за чиято история 
знае нашият проф. Бо-

жидар Димитров. Тя 
е толкова интересна 
дълга и впечатляваща, 

че само вълшебник 
като нашия професор 
може да я преразкаже 
и доразкаже. Защото 
хубаво е да си припом-
ним за времето , кое-
то е в нас-но се чудя 
дали още сме в него, 
дали го обръщаме или 
стоим на едно място, 
тъпчейки тревожно и 
объркано. Усещам как 
ни омайват  с красиви 
обещания, по-сладки 
от геврек даже и се 
питам: „Дяконе, това 
ли е посоката, щото 
историята не се яде, 
не се пие, за да вър-
вим напред -  трябва 
като земята да я обо-
гатяваме, да помним 
и ценим миналото, но 
дали само „Българско 
наследство“ Балчик, 
България, може да 
направи това, щото 
„една птичка пролет 
не прави?!
Георги ЙОВЧЕВ
23- 26 февруари 2018 г.

Свято място в град Браила.

Членове на Сдружение „Българско наследство“ пред Синия часовник на 
Браила - символ на града.                                                                 Фото:Г. Йовчев 

Част от българската история и Ботевия живот в Браила. 
                                                                                            Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Голямата зала в театър „Мария Филоти“Браила, където е работил бъл-
гарският писател и драматург Добри Войников. 

В руини са всички светини на българската история в Букурещ. 


