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При бесарабските българи

Този път в Украйна. При 
нашите сънародници от 
неофициалната им сто-
лица - Болград, където 
се състоя седмият по-
дред винен фестивал „ 
Болград вин фест 2017“, 
заедно с фолклорните 
състави от гр. Каварна, 
с. Котленци- Добричка 
обл . и гр. Балчик /като 
наследници на Бога на 
виното и веселието Ди-
онис/.Два дни беше този 
международен фолкло-
рен фестивал с над 700 
участници и над 5 000 
зрители, според репор-
тажа на рубриката „Бъл-
гарската вълна” на Оде-
ската телевизия .  
Имаше песни, изпъл-
нени преди всичко на 
български и най ме 
впечатли българската 
песен: „ Блеснала ми е 
Зорница, край Ямбол, 
над Тунджа- е имаше 
издайнически сълзи  от 
моя страна, защото може 
би никога не са виждали 
Ямбол и Тунджа, но я 
изпълниха на чист бъл-
гарски език, без никакъв 
акцент/, наред с „ Налей 
вино, Радо ле“,,  украин-
ски, молдовски, албан-
ски звучаха още песни 
този ден. Българските 
обичаи „ лазаруване“,“ 
велик ден“, „седянки“, 
„ кукери“, посрещане на 
млада булка, гонеха се 
злите духове, имаше ри-
туал на гагаузка сватба, 
вихрени български хора/ 
, молдовски, албански, 
гагаузки  и украински 
танци.Възпроизведоха 
се начините на правене 
на вино, имаше мелач-
ки, шерпани. Кулинарни 
чудесии, глезотии, пръс-
нати  по целия градски 
площад, на символични 
цени, претрупани със 
стока маси, сергии, щан-
дове от Одеска област. 
Да ти се завие свят от 
весела радостна гълчава 
и изобилие. То не бяха 
наденици, баници, саз-
дърми, сарми, пълнени 
пиперки, месища... Абе- 
ядене на корем, ама къде 
по-напред.. Защото в 
Болградски район има 21 
села, предимно населени 
с българи , като с над 
90 % българи са : Васи-
левка, Бановка, Голиця, 

Калчево, Нови Троян, 
Ореховка, Виноградное, 
Городнее, Криничное/ да 
не забравя някое от въл-
нение./ За да ни поздра-
вят пред нас застанаха  
украинският народен де-
путат г- н Антон Киссе, 
зам.- председателят на  

Одески областен съвет 
г- н Юрий Димчогло , 
който обърна внимание 
за бъдещето админи-
стративно- териториал-
но благоустройство и 
да се запази Болградски 
район. 
Болград има и историче-
ско значение за всички 
нас, тук се намира хра-
мът „Свето Преображе-
ние Господне“, осветен 
на 29 октомври 1838 /
строен е 5 години от ар-
хитект Аврам Мелников, 
стенописите са дело на 
Павел Пискарев/. След 
100 години датата 29 ок-
томври е обявена за ден 
на бесарабските българи 
. 
Началото на Болград-
ската гимназия „ Г. С. 
Раковски“ е поставено  
на 28 юни 1858 г. със 
съдействието на бълга-
рина Никола Богориди и 
Г.С.Раковски. 
В Болград се намира и 
Паметникът на българ-
ските опълченци- 250 
болградчани, участвали 
в Освобождението на 
майка България от тур-
ско робство. За съжале-
ние и този паметник бил 
осквернен  неотдавна 
осъмвайки с надписа : „ 
Българи, стягайте си ку-
фарите за София“ 

В този град е погребан и 
любимият за всички бъл-
гарски  колонисти /така 
са наричали преселили-
те се тогава в Бесарабия 
българи- генерал Иван 
Инзов, когото българи-
те са носили на ръце от 
гр. Одеса до гр. Болгрод. 

Пред тези два паметника 
винаги има свежи цветя, 
младоженците си правят 
снимка за спомен. 
Но да завърша с гим-
назията, защото тук са 
получили образование: 
Ангел Кънчев, Ал. Ма-
линов/ премиер на Бъл-
гария/, генералите Ге-
орги Тодоров, Данаил 
Николов, „бащата“ на 
българската конница- 
Иван Колев, Олимпий 
Панов- военен деец,акад. 
Александър Тодоров- 
Балан- първи ректор на 
СУ „ Кл. Охридски“, 
акад. Димитър Агура- 
три пъти ректор на СУ 
„ Кл. Охридски“, Га-
врил Занетов, Порфирий 
Стаматов, Йов Титиров, 
Иван Вулпе, Димитър 
Йосифов... И най-ва-
жното тук е завършил и 
сегашният украинския 
президент Порошенко, 
заради когото учениците 
са пуснати във ваканция 
до 20 ноември  2017 г., за 
да освежат, както подо-
бава, по стар български 
обичай училището. 
Преди да отпътуваме 
за България посетихме 
село Криничное. Може 
би с това населено място  
трябваше да започнем, 
защото тук е роден и на-
шият благодетел, облас-

тен съветник, арендатор, 
обработващ 45 000 дка 
земя, българинът г- н  
Афанасий  Самунджи /
Наско- така скромно ни 
се представи този голям 
българин/, радващ се на 
5 внука заедно със своя-
та съпруга Мария/, роде-
на в с. Нови Троян/. Дъл-
бок поклон на неговата 
главна счетоводителка 
на кооперация“ Кринич-
ное“ , сякаш  излязла 
от картините  на нашия  
художник , Владимир 
Димитров- Майстора- 
г- жа Росина Чумакова. 
Впрочем г- н Самунджи 
беше първият, който 
ни посрещна още при 
разклона за гр. Измаил/ 
където спахме в хотел, 
в чиито коридори наред 
с другите картини, гор-
до се бяха изправили 
паметникът на Шипка, 
портретът на цар Симе-
он Първи, „Гайдари“, „ 
Розосъберачки“, „Нади-
граване“- тези запомних, 
щото бяха много. 

В Измаил има паметник 
на поета- революцио-

нер Христо Ботев, точно 
пред мястото, където е 
бил учител /пред  висше-
то учебно заведение сега 
- Измаилския държавен 
университет. 
Вълнуващо и незабра-
вимо бе посрещането ни 
в с. Нови Троян, осно-
вано 1827 г., където ни 
очакваха от 3 след обед, 
а пристигнахме около 8 

вечерта. Кметът, естест-
вено българин - Иван 
Иванович Неруца, ни по-
срещна на току- що от-

крита павирана улица с 
нашите сънародници, из-
пълнили големия салон 
на училището-село е с 4 
200  жители и 430 учени-
ка. Започнаха, и песните, 
и танците на учениците, 
подготвени от нежната  
художествена ръководи-
телка Ирина Минжурян 
във вихрено темпо и не-
прекъснати аплодисмен-
ти. Вълнуващи стихове, 
посветени на България, 
прочете д-р  Прасковия 
Василевна Серт, която 
в моята тетрадка напи-
са българското си име:  
Пенка Василева Серт. 
Последваха модерни 
танци и балет, силови 
упражнения, за да си 
тръгнем, благодарение 

на тях след полунощ. 
Хорът на с.Нови Троян 
се казва „ Български сър-
ца“ и е победител в една 
от категориите в третия 
международен форум „ 
Българско наследство“- 
Балчик. Учудващото е, 
че на другия ден кметът 
на това село беше участ-
ник във фолклорния 
състав на това населе-

но място и игра нарав-
но сърцато със своите 
съселяни.Хоровете и 
децата от с.Криничное 

и с.Нови Троян можа-
ха да участват в Третия 
международен форум 
„Българско наследство”в 
Балчик през август 2017 
г., благодарение на спон-
сорството на д-р Милен 
Вравевски, председател 
на фондация „Българ-
ска памет” и областния 
съветник Афанасий Са-
мунжи. Дано отново 
помогнат, защото тези 
български самодейци 
трябва да напомнят за 
себе си – за запазената 
от тях българщина.
Село Криничное- бе фи-
налът на възторга ни, 
скрит в тайната на дет-
ското „Изворче“, раз-
положено край езерото 
Ялпуг и станало име на 

детския ансамбъл. С. 
Криничное е с над 90 % 
българско население, с 
над 4 000 жители, запом-
них учениците му- 467, 
а били 1 000. 
Ах, тази демография!
Голямата църква“ Св. 
Димитър“- взривена 
от комунистите през 
лятото на 1986 г. пора-
ди това, че религията 

била“опиум за наро-
дите“ е възстановена 
през 1992 г.от родения в 
това село бивш минис-

тър на енергетиката  на 
Украйна- запомних от-
ново-с лични средства. 
В момента довършва-
ха иконописите, свято 
място, имащо църковен 
хор-място за упокой и 
размисъл. След края на 
неделната служба чухме 
бронзовото ехтене на 
камбаните. Не се зами-
слих за кого бият, но си 
припомних, че всичко 
това е било в пределите 
на първото българско 
царство... 
Изумен останах, когато 
видях в едно от двете 
български неделни учи-
лища, пред кабинета по 
български език Вазово-
то: „ ...аз съм българче 
обичам нашите планини 
зелени, българин да се 
наричам първа радост 
е за мене!“ Вътре в ка-
бинета, вдясно, напи-
сан българският химн 
и текста на „ Хубава си 
моя горо“, на черната 
учебна дъска спрежение 
на българските глаголи. 
Краката ми омекнаха 
още повече, когато по-
сетихме и второто не-
делно училище, където 
ни посрещнаха дечица 
да споделят какви пес-
ни и стихове са научи-
ли. Прекрасно е това 
усещане да чуеш тези 
неукрепнали гласчета и 
думите, за да обикнеш 
тежината им. Срам не 
срам изтрих сребърната 
влага  на очите си. Пок-
лоних им се усмихнато. 
Неизтриваем ще остане 
и споменът ни за Музея 
на Криничное, съхра-
нил българщината през 
вековете, развълнувания 
разказ на гимназиалната 
учителка за традициите, 
превърнали в пиедестал 
българската автентич-
ност, напоена с щедрост, 
себераздаване, христи-
янско състрадание и усе-
щането, че кръвта вода 
не става!
              Георги ЙОВЧЕВ

Едно сърдечно посрещане в с.Криничное, в с.Нови Троян, в Болград и Из-
маил ще топли спомените ни и в бъдещето, което вярвам ще бъде единно. 

                                                                                       Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Г-жа Маруся Костова, председател на Сдружение „Българско наслед-
ство“ Балчик, България, г-н Иван Неруца, кмет на с.Нови Троян, Болград-
ски район,Украйна, г-жа Тодорка Василева, председател на читалищно-
то настоятелство на с.Котленци, общ.Добричка и г-жа Татяна Ковтун, 
координатор на МФ „Българско наследство“ за Украйна, подписват дого-
вор за сътрудничество между с.Нови Троян и с.Котленци, под егидата на 
Сдр.“Българско наследство“ Балчик. Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Посрещане в с.Нови Троян, по стар български обичай. 
                                                                                          Фото: Д.БОРИСОВА 

Пред паметника на първите заселници- колонисти в с.Криничное, Болг-
радски район, Одеска област, Украйна се поклонихме добруджанци от град 
Балчик, град Каварна и с.Котленци, общ.Добричка. Фото: Д.БОРИСОВА 


