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Размишления на една бивша  валяпержанка   

 ПРИ КОГО ЩЕ ДОЙДЕ ДЯДО ВЕЛИКДЕН?
   Иди, наближава единият 
от най важните празници 
в годината – Възкресение 
Христово, Великден или 
по нашенски Паската. 
Всяка истинска българка 
бърза през тез пролет-
ните деня да си поовта-
са градинските работи, 
че последната седмица 
преди Великден, сал на 
него ще бъде посвете-
на. То днес малко не е 
тъй, ама по рано грижите 
бяха съвсем други. Тряб-
ва да се белосат дува-
рите и фиданките, да се 
дръпнат  первазите, да се 
поизмажат половите (по-
довите) с конски лайна и 
глина…
    Днес подготвянето към 
Великден, както и в мно-
зина други работи, облек-
чено до край. Май всичкото 
чрез купило става – купиш 
месце, купиш боядиса-
но яйце, че и обредното 
сладко хлябче, наречено 
паската, пак ще ни го из-
пекат в «Милината».
    Как е било навремето, 
преди трийсет и повече го-
дини, когато духа на праз-
ника бил по сгъстен, а дет-
ските впечатления по живи 
и колоритни възпоминава 
една родолюбива българ-
ка, родена, израснала и 
отмомувала в село Валя-
Пержей , а пък омъжена за 
твардиченин, петдесетго-
дишната Мария Шавриева 
(Куманова).
--   Приближаването на 
Великденските празници в 
нашето село предвещава-
ше една циганска каруца. 
Малко като се пооттопли 
времето ( нали знаим, че 
циганина давал две зими 
за едно лято) един  мур-
гав търговец на различни 
миризливи подправки за 
паската – орехчета, камъ-
шчета какви то си, вани-
лии, боя  – беше тук както 
тук. Ние, дечерлугата, като 
го съзрем още от края на 
улицата бягами при баба 
Ана и я дърпаме да излиза 
на пътя, за да не отървем 
момента. Нали се знай, че 
има циганина и халвичка, и 
захарени петленца за де-
цата.
   Баба с трите пръста про-
сяга към чувалчетата из-
редени на на една крива 
дъска в каруцата, взема от 

миризмите, мирише ги… 
Ние сме редом и хленчим: 
- дай и аз, дай и на мен да 
помириша!
     Цял ритуал беше купува-
нето на миризмите и боята 
за яйцата – със свои неза-
бравими мириси, смешен 
езиков колорит помежду 
баба и циганина, весело 
слънчево настроение. В 
края на краищата купено 
всичкото нужното. Купени 
и «петленцата», от които 
по вкусни сякаш немаше 
в него време. Макар, че по 
големите ни дразнеха, като 
казваха че уж ги лепила 
тез «петленца» една стара 
циганка на кълката си.
     Великден иде!
    В великия  четвъртак 
се начеваше най важната 
работа. Замесвах ме те-
сто за паските. Обутвала 
съм желтъци и белтъци по 
един час, че на дланта ми 
мехури се натриваха и пу-
каха. Болеше,но го считах-
ме за неизбежно страда-
ние, а още и баба за место 
съжеляване напомняше, че 
Христос по много е стра-
дал за нас.
 Мама правеше други ра-
боти – заквасваше тестото, 
подготвеше нощвата… То 
закакво му казали на туй 
дървеното коритце нощва?  
Защото хлябовите все май 
нощя се омесвали и втас-
вали, за да има сутринта 
вече опечен  хляб и които 
отиват в къра да работят 
да си вземат.
   Паските особенно дълго и 
усърдно се месиха, защото 
доброто име на хазайката 
и на дъщерите и, тяхната 
усърдност и чистоплътност 
чрез  един комат паска се 

познаваха. Нали на Велик-
ден на всички роднини и 
комшии ще подадем по 
едно парче, а и те на нас. 
Затуй по една соба паски 
(осем самуна) сме пекли.
   Аз момичка и месим ръка 
до ръка с мама. Челото 
изпотено, но забрадката 
нема да снемеш, че косъма 
в хляба е голям позор. По-
между омесването тестото 
се надига, набира сили и 
в къщи трябва да е топло 
и тихо. Не се позволяваха 
никакъв крясък, хлопане 
на врати, трополене…
    Сутринта мама опалва-
ше собата. То ли с лозо-
ви пръчки, то ли с чуклеж 
(царевични, попшойни 
стъбла), то ли с подсон-
ки (слънчогледови стъб-
ла). Навираше си ръката с 
дланта  надоло в устата на 
собата и тъй определяше 
нужната температура. Мя-
тахми сачовите с паските.
    А то не сал ние сме пекли  
паски у дома. Боже, какъв 
мирис се разнасеше из ма-
халата?! Тоз аромат е на 
моето детинство. Като си 
го споменавам и ми идват 
образите на мойте майка, 
баба Ана, на нашата спрет-
на свидна къщурка в моята 
Валя-Пержа.
   По него време  черква не-
махме в селото. Не работе-
ше. Които имаха транспорт 
срещу Великден ходеха то 
в Димитровка, то в Твар-
дица на всенощно бдение. 
Идваха си сутринта и по-
даваха на баба , както му 
ред, освещении паска и 
яйца. И ние се разговявах-
ме катов всинките.
    Чакай, още едно ми дой-
де на акъла. В погребена-
та събота ние децата не 
давахме мир на баба Ана, 
защото се я препитвахме, 
дали дядо Великден   нема 
да ни забрави и ще дойде и 
в нашата къща.
   --Ще дойде, ще дойде, 
той знае къде го чакат и се 
подготвят, --смахваше ни 
от главата си баба и отива-
ше да си урежда светиците 
(тъй у нас казват на икон-
ките).
    Великден иде! При тез, 
които вярват в него!

 Записа размишленията 
ДИМИТЪР БАЛТАЖИ.

  "Червен Великден! Зе-
лен Гергьовден!" - Та-
раклийският ансамбъл 
"Родолюбие" изнесе 
празничен концерт Та-
раклийският ансамбъл 
за български народни 
песни и танци "Родолю-
бие" изнесе голям праз-
ничен концерт "Червен 
Великден! Зелен Гер-
гьовден!",
   Концертът беше открит 
от свещенослужителя на 
черквата "Свети Георги" 
в бесарабския град Та-
раклия отец Александър, 
след което момиченцата 
от детската градина номер 

  Момичетата от теа-
тралната група "Извор-
че" показаха обред "Ла-
заруване" на търговски и 
държавни институции на 
град Тараклия.
   Момичетата от театрал-
ната група "Изворче" по-
казаха обред "Лазаруване" 
на търговски и държавни 
институции в бесарабския 
град Тараклия, 
  Децата са ученици на Тре-
та гимназия в град Тара-
клия, а театралната група 
шест години функционира 
в рамките на проекта на 
българското министерство 
на просветата "Роден език 
зад граница". Артистите от 
групата всяка година по-
здравяват институциите на 
град Тараклия с различни 
фолклорни постановки.
  Днес малките лазар-
ки обиколиха кметството, 
районното управление на 

«ИЗВОРЧЕ С ОБИЧАЙ» «ЛАЗАРУВАНЕ»

КОНЦЕРТ НА АНСАМБЪЛ "РОДОЛЮБИЕ"

2 показаха българския об-
ред "Лазаруване".
   Младите танцьори от 
Школата за фолклорно-

то изкуство при ансамбъл 
"Родолюбие" и професи-
онални артисти (танцови, 
вокални и инструментал-
ни групи) зарадваха пу-
бликата с новите костю-
ми, танцови постановки и 
други композиции.
    Концертът завърши с 
бурни овации на зрителите 
и топли думи за артистите 
от заместник-председа-
теля на район Тараклия 
Павел Тарлев.
   Ансамбъл "Родолюбие" 
е филиал на държавна 
концертна организация 
"Moldova-Concert" с ху-
дожествен ръководител 
Нина Автутова. През тази 
година формацията ще 
навърши 33 години от ос-
новаването си.

ИРИНА БОГОЕВА-БТА

образованието и админи-
страцията на район Тара-
клия, българското консул-
ство, данъчната служба и 
търговските фирми. Пред 
сътрудниците младите де-
войки тропнаха хоро и 
изпълниха песни за сто-
панина, за стопанката, за 

децата, които са възтор-
жена възхвала на любовта, 
женитбата, семейството и 
очакваното бъдещо плодо-
родие. На стопанина (ръко-
водителя или директора на 
институцията) лазарка-ку-
мица подари клонка върба 
и хавлия за берекет и бла-
гополучие. В знак на благо-
дарност, момичетата полу-
чиха яйца, сладки подаръци 
и парички.
  Лазаровден се отбелязва 
в последната събота пре-
ди Страстната седмица. 
Българският народ смята, 
че Лазар заповядва на го-
рите и шумаците. С брадва 
сече дървета и прави ниви 
за оране, отвоюва про-
странства за човека от хао-
тичния, неподреден и чужд 
свят и така установява ред 
и поставя граница между 
световете,

ИРИНА БОГОЕВА-БТА


