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ДА НЕ ЗАБРАВИМ, 
КОИ СМЕ И ОТКЪДЕ СМЕ

   Доста години учили-
щата на Молдова уча-
стват в програмата на 
Министерството на Об-
разованието и Науката 
на Република България 
«Роден език и култура 
зад граница». Тази про-
грама дава възможност 
на екипа от българисти 
в нашата държава да 
запазят българщината 
в подрастващото поко-
ление, за да не се загу-
би националната автен-
тичност на етническите 
българи, за да се запази 
българския дух.

   За гимназия «Свети Ки-
рил и Методий» от с. Горна 
Албота участието в този 
прекрасен и амбициозен 
проект на МОН на Р Бълга-
рия е само дебют. Завъ-
ршва едва втора година от 
участието ни в програма-
та, но вече можем да ка-
жем, че идеята на автори-
те на проекта «Роден език 
и култура зад граница» 
има реални цели и те да-
ват наистина реални ре-
зултати.
    Село Горна Албота е 
било създадено поначало 
като поселение на немци-
колонисти.
   През 40-те години на 
миналия век след зами-
наването на немците в 
родината им в Германия, 
селото бързо се заселва 
от българи от Тараклий 
и Чийший. Немския език 
се смени на българския 
говор и Обер Албота за-
почна оттогава да носи 
име Горна Албота. Игра-
еха се  български сватби, 
пееха се български песни, 
тропаха българско хоро, 
дори дрънчеше през топ-
ли вечери и кавала-тъжно, 

плачейки за прародина-
та си, но влюбен в дивния 
буджакски край…
  Минаваха години. Българ-
скиите семейства се попъ-
лваха с гагаузи, молдовци 
и след половин век чий-
шийския и тараклийския 
диалекти се поизтриха и 
в алботинския български 
говор се намесиха мол-
довски, украински и ру-
ски думи. Все по-рядко 
по къщите се говореше 
бабиния български език. 
Все по-малко по улици-
те на селото се чуваха 

хора, които «приказваха» 
на български. Слава Богу, 
властите решиха, че тъй 
като селото ни се счита 
българско, в училище-
то трябва да  се изучава 
български език.
   Но едно е да се изучава 
език, да се учи граматич-
ния му строй, да се ана-
лизират художествените 
произведения. Красотата 
на езика, неговата необи-
чайна музикалност може 
да се усети само тогава, 
когато се докосваш към 
историята и културата на
народа.
    Ето точно такава възмож-
ност да се докоснеш до 
истината на българската 
душа и дава проектът на 
МОН на Р България «Роден 
език и култура зад гра-
ница». В нашето училище 
през 2018 по този про-
ект ние изучаваме тра-
дициите, народните пес-
ни и българските танци. 
Успяхме да организираме 
за този кратък период ре-
дица концертни програми, 
участвахме в фолклор-
ни конкурси, също така и 
във фолклорния фестивал 

 ФЕСТИВАЛ  НА  КУКОЛНИТЕ  ТЕАТРИ
   В столичния куколен те-
атър  "ГУГУЦЕ" (Кишинев, 
ул. "Мария Драган", 1) на 
15 април  тази година ще  
се проведе единадесети 
(11) фестивал на куколни-
те театри под наслов "ПОД  
ШАПКАТА  НА  ГУГУЦЕ". 
   На този международен 
детски фестивал са пока-
нени театри от България, 
Румъния, Молдова, Украй-

на… Сред поканените е и 
един театър от българския 
град  Силистра, който ще 
покаже пред кишиневска 
публика приказката  "РА-
БОТЯЩАТА  МЕЦАНА".
   Автор на приказката е из-
вестната българска детска
писателка Леда МИЛЕВА, 
обичана от дечурлигата и
хлапетата. Драматизацията е 

на Теодора ПОПОВА- ЛАЗА-
РОВА, а сценографията - на 
Диана УЗУНОВА- ТОДОРОВА. 
Музиката към постановката 
е дело на Гергана ВАСИЛЕВА.
   Ролите в приказката "Рабо-
тящата Мецана" изпълняват:
Мима ДАНКОВА, Елена КЕШИ-
ШЕВА, Станислав ГЕОРГИЕВ.

 НИНА 
 ТОПАЛОВА-ДИМОВА

«Българско наследство» в 
гр. Балчик.
     Голямо достижене за 
нас беше включването в 
работата ни на жителите 
на селото. Възрастни жени 
научиха своите внуци 
да пеят местни народни 
български песни. За първи 
път нашите девойки, които 
бяха включени в проек-
та, на Лазаровден ходеха 
из селото и лазаруваха, 
пеейки песни на техните 
баби. И беше много тро-
гателно и емоционално, 
когато ги видяхме отново 
като лазарки на следва-
щата година.
   Ето това е най-ценното, 
да можем да запазим 
българското в душата ни, 
да предадем моралните 
ни ценности на подрас-
тващото поколение. На-
родът, който не цени сво-
ето минало, няма бъдеще. 
А тези деца, които работят 
с нас, техни родители, ко-
ито поддържат децата да 
пеят народни песни и да 
танцуват народни танци, 
учители, които реализи-
рат програмата ни на ис-
тина са народни будители 
за нашето село.
  През 2019 включихме в 
програмата «Роден език 
и култура зад граница» и 
децата от предучилищна-
та възраст на нашата сел-
ска детска градина. Мал-
ките с удоволствие скачат 
из сцената, танцувайки 
старателно добруджан-
ско хоро. И щом има тези 
влюбени в танц и песен 
дечица, защо да не из-
ползваме възможността, 
която ни дава Министер-
ството на Образованието 
и Науката на Република 
България «Роден език и 
култура зад граница» и да 
не пишем проекти? Нека 
децата учат, нека се до-
косват до дълбочината на 
фолклорното многообра-
зие на българската култу-
ра! Може би след десетина 
години те ще разказват на 
своите деца за своите ко-
рени, както правим и ние 
това днес. За да не забра-
вим, кои сме и откъде сме.

ЛИЛИЯ САРСАМАН
директорка на гимназия
«Свети Кирил и Методий»,  

с. Горна Албота

СЪХРАНИЛА В СЕБЕ СИ 
ЧОВЕШКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

  Весела и общителна. Ви-
наги и навсякъде. Макар и 
да е изминала много жи-
тейски пътища и въпреки 
превратностите на съдбата, 
съхранила в себе си човеш-
ките добродетели, сърдеч-
ната топлота. И, както сега 
биха казали, позитивното 
мислене, което определя 
нейните енергични дей-
ствия.
   Тези думи са по адрес на 
жената с грейналата ус-
мивка – лъчезарната Та-
тяна Михайлова БЕЛИОГЛО. 
Много хора в Тараклий я 
познават. Поздравяват я 
денят да бъде хубав, с лич-
ния й празник, в случая - с 
рождения й ден, и то на 1 
април. А тя отговаря по 
същия начин, като винаги 
намира за събеседниците 
си най-добрите думи – да 
бъдат те през деня щаст-
ливи и усмихнати. Както тя 
самата казва: «Колко на чо-

века му трябва – едно ху-
баво слово – и е празник на 
душата, и животът е пре-
красен».
  От малка пее ли, пее. И до 
ден днешен без песен, без 
приятели не може. Споде-
ля усмихнато: «Не аз пея, 
сърцето ми пее». От години 
участва във вокалния ан-
самбъл «ВТОРА МЛАДОСТ» 
към клуба на ветерани-
те. Щастлива е, че песните 
на щастливите възрастни 
жени допадат на слуша-

телската аудитория. В това 
е смисълът на живота й: да 
се раздава на хората, да 
прави добро.
   Задават ли се нови праз-
ници или юбилейни дати, 
такива, като поредната 
годишнина на Тараклий 
или от Победата, празник 
на буквите или Гергьовден 
ансамбълът «ВТОРА МЛА-
ДОСТ» винаги е участник в 
тези градски или общински 
културни събития.
   Приятелките от десети-
летия отново се събра-
ха на 1 април в къщата на 
Т.Белиогло и я поздравиха с 
рождения й ден и от сърце 
й пожелаха много здраве, 
щастливи мигове, а с пес-
ните си да радва и да топ-
ли малки и големи, които с 
удоволствие биха я слуша-
ли и в празници, и в делни-

ци.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ПРОЛЕТ-2019
  Здравей, пролет! Здравейте, цветя и хора! 
Здравей, слънце – божество и светлина. От 
тая светлина се възражда природата и тво-
рецът на земята – човекът.
   Поетът, който създава прекрасни стихове за 
най-хубавият сезон – пролетта.
   Не случайно пролетта е най-хубавият и 
възпяван сезон на любовта. Това е времето, 
в което човекът усеща цялата сила и красо-
та на природата. На фона на тая възраждаща 
се природа хората по-оптимистично са на-
строени към живота.
   Пролетта променя и душевната нагласа на 
човека. С идването й в Буджашката степ ся-
каш света се възражда – всяко живо съще-
ство се е показало, а пъпките на дърветата 
наедряват.
  Творчеството на Петър Бурлак-Вълканов, 
патриарха на българската бесарабска лите-
ратура, е богато и разнообразно. В неговия 
«асортимент» по темата откриваме пре-
красните му стихотворения: «Предчувствие 
за пролетта», «Пак тук, в Твърдица, пролетта 
разцъфна», «А беше късна пролет»…

   Чрез тези 
негови твор-
би усещаме 
как земя-
та тръпне в 
очакване. Как 
птиците за-
пяват с весел 
тон. Как «там, 
в хармана/ 
заклева про-
летната ку-
кувица». Как 
«вече жегата 
насмогваше/ 

със топли устни,/ препечени от керемида/ 
и от плоча». И нека това стихотворение, с 
което оглавихме този материал, изрази още 
по-добре този сезон.

ПРЕДЧУВСТВИЕ НА ПРОЛЕТ
Браздите спят, притихнали и свежи,
луната свежда своя пъстър лик,
а парата застива във земята
като далечен, древен, боен щик.
Аз леко, бавно крача през нивята
и сея тука своята мечта.
В душата ми се стапя трепет нежен –
Предчувствие за вяра, красота.
   В стихотворението «Пак тук, в Твърдица, 

пролетта разцъфна», посветено на Петър 
М. Парликов, Петър Бурлак-Вълканов пише 
и за разцъфналата пролет в това най-
българското село в Молдова, и за корените 
си, които прадядовците ни са пуснали тук, в 
Бесарабия, и за българския род, и за земята, 
която ражда песни:

НА ПЕТЪР М. ПАРЛИКОВ
Пак тук, в Твърдица, пролетта разцъфна
и птиците запяха с весел тон.
И всичко оживя с ветреца лъхнал.
Тук теб те срещат с български поклон…

 В поезията 
на бесараб-
ските бълга-
ри се от-
кроява друг 
талант и това 
е Нико Стоя-
нов. Неговите 
лирични из-
поведи за-
владяват с 
ч о в е ш к а т а 
емоционал-

ност и с поетичното внушение.
   При Нико Стоянов пролетта се усеща чрез 
появата на най-крехкото – бялата
премяна на цъфналото кокиче, чрез пеене-
то на птиците и «пролети буйни – не
една и не две…».
  В неговите стихотворения блика любовта 
към природата в Буджашката степ, лю-
бовта към близките му по дух и по кръв. В 
стихотворението «Предчувствие» «полека 
вдига се мъглата и пак нахълтва пролета… 
Събужда се това небе в едно предчувствие 
голямо…».
   Същият мотив е и в творбата на Нико 
Стоянов «Най-много – теб!», открояваща 
лиричния му сборник «Две обичи – една 
любима»:
В степта Буджакска –
пролет цъфнало кокиче,
рекичката –
тя от сърцето ми изтича,
в гората – звяр,
в градина –птиче…
Другарите обичам.
Но най-много – теб!

                                  ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ


