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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИмИТър  БорИмЕчкоВ

   От едната страна, обича-
ите и традициите на наши-
те сънародници в Молдова 
и Украйна са запазили ав-
тентичния си вид отпреди 
два века, когато техните 
прадеди са се заселили по 
тези бесарабски земи. Но с 
всяка измината година се 
изгубват някои от елемен-
тите им и от първоначал-
ния им колорит. Освен че 
си отиват носителите на 
българската автентичност, 
които са крепители на ста-
ровремешните песни, оби-
чаи и обреди, глобализа-
цията в по-голяма степен 
оказва пагубното влияние.
Как да им се противопо-
ставим? Например, зим-
ните обреди и обичаи 
са най-любими и тачени 
от българите, а сред тях 
първенството се пада на 
Коледата, която с нетърпе-
ние очакваме на 6-и срещу 
7-и януари. Възрастни и 
деца и тази година се рад-
ваха на коледарите, които 
бяха облечени в специ-
ални костюми и ходеха да 

ГОЛЯМ  ЦЪРКОВЕН  ПРАЗНИК
  Един от големите фило-
софи и писатели на раннех-
ристиянска църква Василий 
ВЕЛИКИ още приживе е 
бил надарен с пророческа 
сила. Божият храм в Тара-
клия «Свети ГЕОРГИ» по-
чете паметта му с празнична 
литургия. С този празник бе 
завършен тържественният 
цикъл на РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО.
  Свети ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ е 
бил знаменит църковен учи-
тел, християнски мислител, 
философ и писател, както и 
епископ на гр. КЕСАРИЯ в
малоазийската провинция 
КАПАДОКИЯ.
  Най-известното от неговите 
произведения е «ЩЕСТОД-
НЕВ». През Златния век на 
старобългарската писме-
ност Йоан ЕКЗАРХ превеж-
да «Шестоднев» на българ-
ски език.
   Заради примерния си жи-
вот и висока ерудиция Св. 
Василий Велики е почитан 
заедно със Свети Григорий 
БОГОСЛОВ и Свети Йоан 
ЗЛАТОУСТ.
  Както за тези факти и съби-
тия от църковния му живот, 
така и за канонизирането 

му за светец и честването 
паметта му, прихожаните ни 
научиха на святата литур-
гия, която бе отслужена от 
свещениците на храма в
Тараклия.
  Още веднъж отбелязваме, 
че този зимен църковен и 
народен празник, познат в 

цяла етническа територия 
на българите, в това число 
и в православно- християн-
ската Молдова.

Свещеник АЛЕКСАНДЪР 
ДЕРИВОЛКОВ,

протойерей на черквата 
«СВЕТИ ГЕОРГИЙ»

ИЗГУБВАМЕ ЛИ АВТЕНТИЧНОСТТА 
НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ?

коледуват от къща на къща. 
Това е обред, празнуван 
много ентусиазирано в по-
далечното минало, а сега 
възраждащ се в повечето 
случаи в театрализиран вид.
   Макар и в друг вид и друга 
светлина, изгубил първич-
ната основа, той си остава 
тачен от народа. За съхра-
нението му за пореден път 
изказваме благодарността 
си на самодейците на теа-
тралния състав «Смешен 
петък», които преди десети-
летия си поставиха за цел да 
възродят и популяризират 
българските обичаи и тради-
ции от празничния календар 
на бесарабската българска 
общност в Молдова. Също-
то от години го правят и 
професионалните артисти 
от българския ансамбъл за 
песни и танци «Родолюбие», 
както и коледарските дружи-
ни – училищни и читалищни 
– в българския град Твар-
дица, в селата с предимно 
българско население Кайра-
клия, Кортен, Валя Пержей, 
Албота де Сус…

  Нека още много години 
добри коледари да ходят 
на гости и да пеят, славят 
и почитат всеки стопанин: 
«Овце ти се разягнали/, кра-
ви ти се отелили/,кобили се 
окончили/. Туй наздраве на 
таз къща». Така българите 
в Бесарабия славят Бога, 
възпяват богатството на 
стопанина, сръчността на 
стопанката, добрия юнак и 
заспалото детенце.
  Ще добавим още един ва-
жен и съществен момент от 
Коледата: коледната трапе-
за на бесарабските българи 
по нищо не се отличава от 
тази на българите в нашата 
прародина България. Пред-
вид, същите пълнени чушки,
зелеви сърми, пача, лукан-
ки, бахур… Любими ястия и 
в детството ни, в младежки-
те години, и в днешния ден.
  На 14 януари тази годи-
на нашенци подобаващо 
празнично отбелязаха Ва-
сильовден, наречен още 
Сурваки. Освен сурвакането 
– най-радостните мигове на 
децата, друг дългоочакван 
момент за всички в семей-
ството е баницата с късме-
ти. От мамините баници и 
до сега лигите ми текат: по-
вкусни от тях нищо нямаше 
на света.
  Дали изгубваме автентич-
ността си – нека всеки ре-
шава сам. Ние поставихме 
това заглавие към този ма-
териал, за да заинтригуваме 
читателя!
   След няколко дни ще се на-
редят Йордановден и Ива-
новден, когато ще се правят 
водосвети – ритуални пре-
чиствания, с които се пре-
минава от старата в новата 
година.
   Да ни е честита Новата 
2020 година!

ДИМИТЪР 
БОРИМЕЧКОВ

  До  Г-н Сабий Феодор Степанович, Председател на Българска община на 
Р.Молдова, Г-н Лупов Вячеслав Николаевич, Кмет на гр. Тараклия, Р.Молдова, Г-н 
Паслар Иван Андреевич, Председател на район Тараклия, Р.Молдова, Г-н Боримеч-
ков Кирил Кирилович, Председател на Българска община гр. Тараклия, Р.Молдова, 
Г-н Татареску Александър Иванович , Кмет на Комуна Албота де сус, Г-н Атанас 
Стоилов Кмет на общ. Аксаково, обл. Варна

  УВАжАЕМИ ГОСПОДА,
  Най-сърдечно Ви приветствам с настъпването на 2020 година и Ви пожелавам креп-
ко здраве, щастие и много светлина в изпълнение на задачите Ви, като ръководители и  
общественици. Искам да изразя и дълбокото си уважение за неуморната дейност на Нико-
лай Николаевич Плагов – депутат от Парламента на българите по света. Активната му, це-
ленасочена безвъзмездна дейност по побратимяването на градове и селища от Молдова 
и България е ярък пример за това. Топлотата, близките човешки отношения във много-
бройните срещи са пример на най-висока етичност при реализирането на тези инициати-
ви. Не е възможно да се изброят всички мероприятия, които с наша помощ осъществява, 
но те са доказателство, че е незаменим партньор в съвместната ни работа. Той отдавна е 
спечелил доверието, което Вие сте му гласували и аз се надявам нашите и вашите цели за 
родолюбива дейност, приятелство и културно сътрудничество да продължат и в бъдеще.
  Лично от мое име отново Ви поздравявам с настъпването на новата 2020 година, и Ви 
желая щастлив попътен вятър в осъществяването на благородната ни мисия.

ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ
от гр. Генерал Тошево, Р.България

Почетен гражданин 
на гр. Тараклия, Р.Молдова

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ПРИНОС  В  БЕСАРАБСКАТА  
БЪЛГАРСКА  ЛИТЕРАТУРА

 Тримата творци на худо-
жественното слово, родени 
през м. януари в Буджака: 
Петър БУРЛАК-ВЪЛКАНОВ, 
Нико СТОЯНОВ и д-р Нико-
лай КУРТЕВ, са само една 
част от плеядата - българ-
ски писатели в Молдова и 
Украйна.
  Първият, дръзнал да пише 
на български език, е бил П. 
Бурлак-Вълканов (18.01.1939 
- 5.10.2005) , който е носел 
фамилното име и на баща 
си, и на майка си.

  Първата му книга с пред-
говор на българския поет, 
преводач и издател Андрей 
ГЕРМАНОВ – «МОЯ ЮЖНА 
РАВНИНА» бе издадена в 
Кишинев през 1967 година. 
С тази и други последвали 
негови високохудожестве-
ни и талантливи книги той 
става известен и е наречен 
патриарх на бесарабската 
българска литература.
  Достойният син на Беса-
рабия за литературните му 
заслуги е бил награден с ор-
ден «МАДАРСКИ КОННИК» 
II степен от президента на 
Република България Георги 
ПЪРВАНОВ.
  По-голямата част от жи-
вота си е живял в Кишинев, 
а по неговото завещание 
е бил погребан в родното 
село Островное (Бабата).
  С осем години по-млад 
от бесарабския патриарх е 
несъмненият творец на май-
чиното слово Нико Стоянов 
(роден на 9 януари 1947 г. в 
с. Ивановка Българска, Из-
маилско на Одесчината). За 
рождения си ден той вече 
почерпи своите приятели и 
колеги. Да ни е жив и здрав, 

както казват българите. Н. 
Стоянов е завършил ру-
ско-украинска филология 

в Харков. Първата му книга 
на български език «ЗДРА-
ВЕЙТЕ!» излиза през 1976 
година, също в кишиневско 
издателство.
  Би било хубаво да отбеле-
жим и факта, че и двамата, 
родени в съседна Украйна, 
са намерили приют, призна-
ние и са създали семейство 
именно в Молдова. Темите 
и на двамата автори са: но-
сталгия по майка България,
участта им в новото им от-
ечество – Южна Русия, Бе-
сарабия, любовта към близ-
ките хора и към буджашкия 
край, майката, като пазител-
ка на рода и семейните цен-
ности.
  Освен писателския труд 
Нико Стоянов дълги годи-
ни е редактирал вестник 
на български език «РОДНО 
СЛОВО», на страниците на 
който са израствали талант-
ливите бесарабски българ-
ски писатели и поети.
  Третият творец на художе-
ственото слово, роден през 
януари, е д-р Николай Кур-
тев – поет и писател, учен, 
краевед и педагог. Роден е 
на 25 януари 1947 г. в с. Валя 
Пержей, Тараклийско.
  Николай Куртев е автор и 
съавтор със сестра му Анна 
Малешкова на художестве-

ни и документални книги за 
родното им село и за Буд-
ждашкия край, за преселе-
нията на предците от поро-
бената България и нелеката 
им участ в Бесарабия. Ве-
нецът на труда им е двутом-
ното издание «БЕСАРАБ-
СКИ ХРОНИКИ» - за съдбата 
на бежанците, останали 
верни на заветите на свои-
те прадеди и силни духом, 
въпреки най-различните ус-
ловия и режими. «Хроники-
те» са високо оценени от ко-
легите им и литературната 
критика в Молдова, Украйна 
и България.
  Н. Куртев е активен обще-
ствен деец в образовател-
ната система, в културния 
живот на района ни. Близ-
ко е свързан с дейността 
на Тараклийския държавен 

университет «ГРИГОРИЙ 
ЦАМБЛАК», творческия 
клуб «ВДЪХНОВЕНИЕ» към 
районната публична би-
блиотека. Освен това той е 
съветник в районния съвет. 
И навсякъде нашенецът 
работи с полза за хората, а 
това го прави и голяма лич-
ност, и голям творец.
  Добро здраве и творчески 
успехи да пожелаем на тези 
творци на художественото 
слово, пишещи на майчин 
език и работещи за българ-
ската кауза.

ДИМИТЪР ИВАНОВ


