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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

  Празникът си открива 
душата, която постоянно 
и неуморно работи. Оди и 
химни да пишем за такава 
душа. Поетични думи да 
редим за нея. Тя единстве-
ната е безсмъртна.
  Тези думи са отговор на 
едно писмо, на приятел. 
Който има крила, - лети 
високо, вижда отдалеко, 
носи във вечния си полет 
красота и вдъхновение, 
светлина и движението на 
духа.
  Нека на този мажор и 
с  ангелогласната музи-
ка продължава животът 
днес, утре и нататък. В чо-
вешки земни, та дори и в 
светлинни години.
  Нека има в този живот 
повече поезия, но и проза-
та винаги е редом до нас. 
Съседството им ни помага 
във всичко, дори ни под-
крепя да бъдем по-силни 
и по-борбени. Без борба 
няма движение, няма го 
и истин-ският живот. Все-

  Датата 29 октомври е 
провъзгласена за Ден на 
бесарабските българи във
връзка с освещаването на 
Спасо -Преобра женския 
събор в Болград през 1838
година. В изграждането му 
е вложен трудът на хиляди 
преселници от българските 
земи, в това число от с. Шоп 
Тараклий и околните села.
През 1938 г., когато се от-
белязват 100 години от ос-
вещаването на храма и 80 
години от основанието на 
класическата гнимназия 
«Св. св. Кирил и Методий», 
се издига призизът: «Нека 
денят на освещаване на 
храма се  превърне в голям 
празник – Ден на бесараб-
ските българи. Но, за съжа-
ление, хубавата идея не 
се осъществява – започва 
Втората световна война.
  Денят на бесарабските 
българи е честван за пръв 
път на 29 октомври 1998 
година по инициатива на 
Дружеството за културни 
връзки с бесарабските и 
таврийските българи «Ро-

  Българското етническо 
присъствие в Бесарабия е 
още от Ранното среднове-
ковие. Многобройни са пре-
междията и историческите
превратности, през които 
преминава техният вековен 
живот. В този смисъл кни-
гата на Руска Даскалова 
«Духовните синове на бе-
сарабските българи» (2019) 
решително отваря към чи-
тателя непознати факти и 
събития, осветява делото на 
достойни и благородни по-
борници на българския дух 
в тези далечни земи.
  В изследването си Ру-
ска Даскалова проследява 
творческото формиране и
въздействието на фактори 
от различен контекст върху 
живота и съдбата на бе-
сарабските българи, като 
започнем от началото на 
«страдалния път към Бе-
сарабия» до злощастната 
съдба по чуждите земи.
   Вглеждайки се внимател-
но в ключови периоди и яв-
ления от богатата културна 
история на изминалия век, 
Руска Даскалова очертава 
същностни взаимовръзки на 
живота на българите в Беса-
рабия с цялостния духовен и
културен климат на епохата.
Проучванията на Руска Да-

КНИГА ЗА СЛОВЕСНИТЕ ОПОРИ
 НА БЪЛГАРЩИНАТА

склова не са подчинени на 
самоцелна историчност, а 
винаги имат амбицията да 
изграждат една многопла-
нова перспектива, отворена 
към новите хоризонти на от-
ношенията между майка
  България и нейните синове, 
пръснати по далечни земи.
«Да пишеш за народа си на 
роден език, да го браниш, 
да пазиш честта си, това са 
най-скъпите неща за мен 
в живота ми». Тези думи на 
поета Владимир Калоянов 
можем напълно да отнесем 
за поетичното творчество 
на Димитър Боримечков 
(«Късове на едно чувстви-
телно сърце»). В последния 
очерк в книгата Руска Да-

скалова разказва с пристра-
стие за таланта на твореца, 
за духовната мударба, за 
огромната му способност да 
живее в света на
възвишеното.
  С единствената цел – 
жа подчертае, че такива, 
като Димитър Боримечков, 
връщат достоинството на 
българската литература и 
култивират способността 
казаното да си пробие път 
към спасението, към онова 
неповторимо по    своята 
въздейственост приобщава-
не до естетическата мярка, 
създадена и натрупана от 
поколения в българската на-
ционална битност.
   Разказаното в «Духовни-
те синове на бесарабските 
българи» постига многопла-
стовост, символика и фило-
софска дълбочина, докосва 
и разкрива исторически и 
естетически универсалии.

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
В. «КИЛ» - култура, изку-

ство, литература 
(Сдружение на писатели-
те Варна»), август, 2019

РУСКА ДАСКАЛОВА. 
Из «Духовните синове на 
бесарабските българи». 
Варна, ИК «Стено», 2019

29 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

долюбец», София, в което 
членува и авторът на тези
редове. Същият, благода-
рение на тази обществена 
родолюбива организация, е 
подготвял и откривал фото-
изложби в столицата на 
България и в страната, а 
заедно с Мирчо Сливенски, 
Станини Дешева, Богдана 
Вулпе,Мария Делибалтова, 
Емил Миланов и други е про-
веждал различни културни 
прояви.
   Всяка година Агенция-

та за българите в чужбина 
съвместно с дружество «Ро-
долюбец» осъществяват 
поредица от инициативи по 
случай празника – изложби, 
представяне на книги и авто-
ри, срещи със сънародници 
от Бесарабия, тържествени 
концерти. Богато на култур-
ни прояви и тазгодишното 
издание, за които ще инфор-
мираме нашите читатели на
«Светлина».
    ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  Литературен клуб «Йордан Кръчмаров» и библиотека при 
НЧ «Паисий Хилендарски-1870» в Балчик организираха 
представяне на най-новата книга на писателя Енчо Дими-
тров «Над пропаст».
   Срещата на приятелите на писаното слово с автора се 
състоя на 22 октомври тази година.
  Енчо Димитров е член на Съюза на българските независи-
ми писатели, София. Той е приятел на българската секция 
на нашия литературен клуб «Вдъхновение» при общинска-
та публична библиотека. Ние, «вдъхновенците», му желаем 
добро здраве и нови срещи с любителите на художестве-
ното слово.

ЕНЧО ДИМИТРОВ С НОВА КНИГА

  В една от книгите си, по-
светена на нейния, Дохче-
вия род, Станини ДЕШЕВА 
написа: «Човек истински 
умира, когато нито един жив 
не си спомня за него».
  Станини, ще приемеш ли 
едно различно мнение? 
Дори когато никой жив не си 
спомня за теб, някой ново-
загорец или праправнук на 
Дохчевите ще чете твоите 
новозагорски истории… 
Някой праправнук на няко-
гашното дете, наградено в 
конкурса «Искри» на про-
грама «ХРИСТО БОТЕВ» 
на Българското национал-
но радио ще пише първия 
си разказ или първото си 
стихотворение… Или някой 
праправнук на българи от 
Бесарабия ще разказва на 
децата си за завръщането 

ГОДИНА БЕЗ СТАНИНИ ДЕШЕВА

им с «старата родина»…
  Тогава, какво значи да ум-
реш «истински»?
   Станини АСЕНОВА ДЕШЕ-
ВА е родена на 13 февруа-
ри 1940 г. в гр. Нова Загора, 
България. Независимият й 
дух се откъсна от земното 
й съществуване на 22 сеп-
тември 2018 година.

  От стената на Венета Гав-
рилова, дъщеря на Стани-
ни Дешева-дългогодишен 
и активен член на Култур-
но-просветно дружество 
за връзки с бесарабските и 
таврийските българи «РО-
ДОЛЮБЕЦ», София.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА,
Дружество

 «РОДОЛЮБЕЦ»

НЕСЛУЧАЙНИ РАЗМИСЛИ

кидневието е битка със 
самият себе си  и със се-
беподобните. Битка за 
оцеляване, за място под 
слънцето. За правда, за 
свобода,  за истина. За 
правдата и свободата се 
борим, а истината се по-
стига от малцина,от вели-
ки личности.

  Нека с тези неслучайни 
размисли, родили се от 
твоята неспокойна душа, 
от твоят борбен дух, при-
ключа едно начало, ко-
ето, надявам се, ще има 
продължение. То ще
е прозаично, за конкретни 
неща и конкретни хора.

Д. БОРИМЕЧКОВ

  Изминаха 30 години от 
създаването на отдел по 
българистика при Академи-
ята на науките на Републи-
ка Молдова. През това вре-
ме ръководители на отдела 
бяха Савелий НОВАКОВ и 
Николай ЧЕРЕВЕНКОВ. И
двамата в трудните соци-
ално-икономическите, по-
литическите и междуетни-
ческите времена показаха 
своите научни и научно-
организационните способ-
ности.
   Още в началото на дей-
ността му бяха издадени 
първите сборници, както и
първите индивидуални 
монографии на Иван ГРЕК, 
Савелий НОВАКОВ, Катя 
ЧЕЛАК. Получиха призна-
ние монографиите за исто-

30 ГОДИНИ НА ОТДЕЛ ПО БЪЛГАРИСТИКА
рията на българските села
Кортен в България и Мол-
дова, за черквата в родното 
село на С. Новаков, както 
и други книги за социално-
икономическото развитие 
на българските и гагаузките 
села в Бесарабия през XIX и 
XX век.
  За плодотворната работа 
на отдела по българистика 
към молдовската академия 
на науките говори фактът 
за професионалната под-
готовка на кадрите, много-
бройните публикации в на-
учните издания на Молдова, 
Украйна, България и Русия. 
В различни години в този 
българистичен отдел (сек-
тор) работеха: Петър СТОЯ-
НОВ, Катя ЧЕЛАК, Николай 
ТОДОРОВ, Владимир КАЛО-

ЯНОВ, Емилия БАНКОВА, 
Надежда КАРА, Александър 
КОВАЛОВ и др.
   По тези и други въпроси 
ще се говори аргументирано 
и научно на Кръглата маса 
по случай 30-та годишнина 
от основавнето на отдела 
(сектора) по българистика 
(днес – група «Етнология на 
българите») на Центъра по
етнология към Института за 
културно наследство.
  Мероприятието ще се 
състои на 31 октомври 2019 
година в сградата на Мол-
довската академия на на-
уките в Кишинев.

Източник: 
по материалите на

 Иван ГРЕК, доктор по 
история, политолог.


