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За първи път в Буджака

Предстоеше да го видя, 
преди 6 години, през сеп-
тември. Настроението ми 
бе доста тъжно. Беше 15 
септември и друга годи-
на бях с учениците си на 
тържественото открива-
не на учебната година в 
балчишката гимназия. 
Сега, отварях чантата си 
час, по час, и съзерцавах 
старателно написана-
та покана от колежката 
по български език г-жа 
Иванка Нейчева  - да при-
съствам като пенсионерка 
във ВИП-ъгъла на търже-
ството.  Пътят до Молдо-
ва бе дълъг, повече от 8 
часа. Имаше време да по-
глеждам още много пъти 
поканата, да бъда мисле-
но в училище, както  и 
да си представям картин-
ното описание на Буджа-
ка, което ми даде чрез 
личната си поща видни-
ят бесарабски българин, 
учен, историк, политик, 
депутат ,председател и 
основател на Дружество 
„Възраждане” доц.д-р 
Иван Забунов.
Ето кратък диалог с него, 
дни преди да тръгнем към 
най-българските градове 
в Молдова : Твърдица и 
Тараклия: 
Д-р Ив.З.
Буджакът е Южна Бесара-
бия, където нашият велик 
праотец Аспарух основа-
ва своята първа българска 
държава Онгъла.
M.К.
Бързате да обясните и 
правилно. Това трябва 
да се знае, както всички 
знаят за Онгъла. Кой знае 
още колко неща ще узна-
ем. Дай, Боже!

Д-р Ив.З.
Ще се опитаме да узнаете 
и да се влюбите в Буджа-
ка. Добре сте се завърна-
ли в България, в Онгъла!
M.К.
Ех, ще видим! Видях в 
европейския синоптик, че 
времето при вас е много 
топло, както и при нас, 
но ние се къпем в Черно 
море и решаваме пробле-
ма.
Д-р Ив.З.
А ние развиваме нашата 
самобитност , запазваме 
заветите на нашите пра-
отци и се борим за наши-
те права и достойнство.
M.К.
Прочетох това във Вашия 
профил и ми стана много 
приятно, тъй като моите 
предци са изживели на-
силствено преселване от 
Саръгьол /Тулча/ в Бал-
чик през 1940 г. и има 
много интересна, но тра-
гична история, свързана 

с молдовци, румънци и 
българи.
Д-р Ив.З.
Затова ние не вярваме и 
не се надяваме на никого, 
а като Левски, уповаваме 
се  на собствените си сили 
и на Бога.
M.К.
България няма никаква 
политика за българите и 
това ще го коментираме 
като се видим. Имам мно-
го примери с бесарабски 
българи.
Д-р Ив.З.
Да.

Колкото по на северо-
изток отивахме,толкова 
сякаш се връщахме към 
есенните пейзажи на мо-
ето детство – обраните 
плодни градини, ожъна-
тите поля, окосените ли-
вади, множеството овчи, 
кози стада, крави и даже 
биволи. 
И сухо, и задушно, и 
прашно. Безводно.
Сякаш сега чувам думите 
на майка ми: Бесарабски-
те ергени много искаха 
да се задомят за моми от 
нашето село Саръгьол /
Северна Добруджа/. За да 
дойдат на седянка, са пъ-
тували по два дни с кару-
ца. Но много преди тях в 
село е идвала мълвата, че 
живеят в мизерия, защото 
нямат вода и че децата им 
са с жълти зъби, защото 
имали малко извори,но 
с много хлор. На земята 
им можело да се отглеж-
дат само лозя. Виното ги 
опивало и такива ергени 
не били за хубост и при-
каз. Да, но като истински 
българи, бесарабци не се 
отказвали – крадяли моми 
българки-северодобру-
джанки, а не молдованки 
и украинки.  
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
-------------------------
/Село  Саръгьол е в 
Северна Добруджа, 
дн.Румъния. Отстои на 
30 км.югоизточно от град 
Бабадак, на изток на 10 
км.е село Потур, на се-
вероизток – Бейдаут /
на 6-7 км./, на югоизток- 
на 15 км.,граничи със  
с.Коджалък. По-дългото 
му име днес и преди е 
Саръгьол де Деал. Прове-
рила съм некоркократно  
верността на това описа-
ние, дадено от писателя 
краевед Жеко Б.Попов в 
сборника  „Северна Доб-
руджа – пътеписни бележ-
ки и спомени за българите 
1878-1940”; стр.465/

От безродната бесараб-
ска пустош за 200 години 
българите преселници, 

наречени колонисти, ус-
пяват  да направят Буджа-
ка като Добруджа – богат 
и достоен. 
Запазват българския 
си дух, традиции, 
обичаи,пазят стотици го-
дини носиите си с непов-
торими шевици, възпита-
ват у децата си обич към 
прародината си-Майка 
България. Говорят бъл-
гарския език на Ботев, 
Каравелов, Левски и Ра-
ковски. Пеят автентични 
народни песни. Вярват 
безпрекословно в Право-
славната християнска ре-
лигия. Милеят за нашата 
държава и чакат с години 
да им издадат червени 
международни паспорти с 
двойно гражданство, кое-
то в Румъния получават за 
месец.  
Както и предположи д-р 
Забунов, от пръв поглед 
се влюбих в Буджака – 
той беше моето запазено 
детско въображение, той 
беше израз на натрупа-
ната ми болка от разка-
зите на моите родители, 
на целия ни, прокуден от 
Северна Добруджа род, 
през 1940 г. Оттогава са 
минали 80 години и ние, 
наследниците, трябва да 
помним. Трябва да знаем 
родовите си корени. Тряб-
ва да намерим нишките 
от старата паяжина, която 
е свързвала български-
те поколения, които по 
различно време са миг-
рирали като птиците, за 
да оцелеят –в Одринска 
Тракия, в Балкана, в Доб-
руджа, в  Буджака, в Беса-
рабия.
Оцелявали са. И не само. 
Оживявали са. И невед-
нъж. Хората от Добруджа 
и хората от Буджака.
Това го усетих и аз в 
дома на моите хазяи и 
първи приятели – Мая 
и Иван Бодлеви, с пър-

вородния им син Вова. 
През 2018 г. се роди и 
вторият им син. Мая 
Врагалева Бодлева, Га-
лина Желяпова,Наталия 
Миткова и другите много 
млади жени на Твърди-
ца еднакво отговорно и с 
голямо желание искат и 
стават майки. Те, и мъже-
те им, искрено вярват, че 
децата са най-голямото 
богатство, което им дава 
Бог. 
С голяма,непресторена 
гордост, жените от Народ-
ния хор ”Твърдичанка”, с 
диригент Галина Желяпо-
ва, които ни поканиха на 
гости, ни показаха какви 
деца и внуци имат, как-
ви постижения имат като 
хористки, как се развива 

Твърдица, която от село 
се е превърнала в най-
младия молдовски град. 
От страна на нашата кул-
турна делегация от Бал-
чик свои произведения 
прочетоха в големия кул-
турен дом на Твърдица: 
Надя Митева, Параскева 
Атанасова, Донка Грозде-
ва, Енчо Димитров, Иван 
Статев, Георги Йовчев, 
Валентин Шалтев, Георги 
Йорданов -Гого. 
Преди всичко с мерак и 
загнездено в сърцето ро-
долюбие твърдичани са 
изградили свой музей. 
Много богат, като сърца-
та им. Цялата история на 
Твърдица е събрана в този 
музей на българската па-
мет и за това разпалено 
ни разказа директорът 
Георги Димов, който е и 
преподавател в единстве-
ното в Молдова училище 
за български фолклор. 
Автор е на химна на град 
Твърдица. С думите и му-
зиката на химна  се пре-
насяш в лоното на една 
завидна и неповторима 
с наивитета и непосред-
ствеността си българска 
душевност.
Хубаво е, че България 
подпомага лицея в Твър-
дица, че град Твърдица, 
Сливенско, поддържа 
тесни връзки с роднини-
те си, излезли от Балкана 
преди две столетия. Но 
това е много малко. Бе-
сарабските българи бяха 
обвеяни в забвение и за 
тях започнахме да чува-
ме откъслечно след  1989 
г. от създаденото тяхно 
Дружество „Родолюбец” 
и от ДАБЧ по времето 
на проф.Пламен Павлов.  
Лично аз, след първото 
ми посещение в Молдо-
ва през 2014 г., реших, че 
трябва да организирам 
нещо,което да ги  попу-

ляризира. Моята дъщеря 
ми подсказа, че това може 
да бъде фестивал, кръгла 
маса, дискусия, конфе-
ренция по литература и 
история, фолклорен кон-
курс. И така стана: всички 
идеи се обединиха в Меж-
дународния форум „Бъл-
гарско наследство”,чието 
първо издание бе от 28 до 
30 август 2015 г. Естест-
вено, първи участници, 
които откриха форума, 
бяха учениците от лицея 
„Стефан Няга” в Твърди-
ца. Благодарност дължа 
на директора        ,отно-
во на Георги Димов, и на 
неуморната Галина Желя-
пова. Докато ние се биех-
ме в гърдите, че правим 
нещо за българщината, до 

2018 г. Галина роди 4 мо-
миченца и продължи да 
дирижира хора на Твър-
дица, с познанията си от 
Музикалното училище 
в Котел /България/.  Тя 
бленува за едно по-уреде-
но бъдеще на децата си в 
Русия, но започна успеш-

на политическа кариера и 
сега е съветник в област-
ния град Тараклия. Ето 
пример за подражание. 
Жена, българка.
Не съм виждала толкова 
топло гостоприемство, 
както при бесарабските 
българи, а от 2016 г. и при 
бесарабските гагаузи от 
с.Казаклия, които са чуд-
ни мъже и жени – откро-
вени, споделящи, здрави 
и предани, носещи не-
изменно съзнанието, че са 
българи. 
Какви гозби имат бесараб-
ските българи – хем наши, 
български, хем тради-
ционни от възрожденски-
те времена,  с миризмите 
на известни и неизвестни 
подправки, които как ги 
помнят, още от дедите си, 
само те си знаят. Пък и на-
правата си е майсторлък – 
казва Георги Танов, виден 
гражданин на Тараклия, 

написал кулинарна книга 
със стари рецепти за най-
популярните български 
ястия: кавърма, баница, 
кървавица, пача, бабичка, 
заек капама и др. 
Георги Танов е описал 
професионално и исто-
рията на Тараклийската 
православна църква „Св.
Георги”.
На мултиетническия фес-
тивал, който традиционно 
се провежда през сеп-
тември в град Тараклия, 
бяхме изненадани от раз-
нообразните кухни на бе-
сарабските българи, на га-
гаузите, на молдовците, на 
румънците, на циганите и 
всички, които участваха 
и с програма от народно-
то  творчество на своите 
етноси.  Преобладаваше 
българският фолклор,но 
речта беше руска, защото 
макар Тараклийски район 
да е признат за български, 
образованието е на руски 
език. Надеждата- езикът 
ни да не се забрави от 
младите, е в съществува-
нето на неделни българ-
ски училища и редовни 
часове по история, геогра-
фия и др. предмети в учи-
лище на български език. 
Посещението ни в Тара-
клийския български уни-
верситет ни окуражи, че 
българският език не е из-
губена кауза. Ръка на та-
раклийци подават МОН в 
България, университетите 
в Русе и В.Търново. Тук с 
ярко присъствие при  сре-
щата ни изпъкнаха доц.д-
р Елена Рацеева и ас.д-р 
Румен Сребранов. Те ста-
наха и първи наши док-
ладчици в конференцията 
по история  ”За етнологи-
ята на българите”. 

Практиката му на наро-
ден представител, на пре-
зидентски съветник, на 
председател на Движение 
„Възраждане” подсказа на 
доц.д-р Иван Забунов,че 
нашата делегация е от 
хора, които ще имат зна-
чение за двустранните 
отношения в едно бъдещо 
побратимяване. Същата 
позиция зае и тогавашни-
ят кмет Сергей Филипов. 
И двамата се проявиха 
като перфектни домакини, 
но и загрижени ежеднев-
но с мисълта за по-ната-
тъшното съществуване на 
Тараклийски район като 
български. Времето по-
каза как те и  други  та-
раклийци  трудно се пре-
бориха.  Сергей Филипов 
беше свален от поста си 
и подсъдим повече от го-
дина, а какво ще стане с 
Движение „Възраждане” 
след  скорошната смърт 

на д-р Иван Забунов? 
Има много, типично по 
български, лидери в Мол-
дова – председатели на 
общини, на съвети, на ко-
митети. Обичат да бъдат 
издигнати и избрани. Си-
реч бесарабските българи 
да им гласуват доверие. 
И остават само с това до-
верие. Правят ли нещо за 
българската диаспора? Го-
ворят на руски език пред  
децата си и пред медиите 
колко много са българи.  
А българи са наистина 
всички бесарабци, които 
срещнахме в Твърдица и 
Тараклия.Българи са по-
вече от нас. Убедихме се 
по вярата им, че българ-
ското ще го има винаги,по 
надеждата им, че Майка 
България ще ги подкрепя 
морално и материално; 
че няма да бъдат забра-
вени от Бога, щом светът 
знае вече за тях и даже 
роднините от Бразилия 
се интересуват . /Проф.
дин Николай Червенков 
публикува в сп.”Форум” , 
Балчик, България, статия 
за бесарабските българи в 
Бразилия/
Лъчи на разведряване в 
Тараклия ни обгръщаха, 
когато с нас бяха братята 
Иван и Димитър Бориме-
чкови . Иван е стар само-
деец-театрал, ръководи 
читалището денонощно. 
Познавам го от турнето 
на неговия театър „Сме-
шен петък” в Балчик през 
2000 г. Димитър е поет, 
писател,краевед, журна-
лист и фотограф.Има бо-
гат архив от документи за 
развитието на бесарабска-
та българска литература. 
Самият той се стреми да 
участва активно в този 

процес. Двамата братя са 
недооценени борци. Еди-
ният като възрожденец, а 
другият като публицист, 
автор на вестник на бъл-
гарски език. Малко хора 
знаят, но много могат да 
се замислят как се пра-
ви театрално изкуство в 
условията на държава,в 
която българският език 
не е забранен, но е поже-
лателен и естествено се 
измества от руския. А как 
се пише вестник на бъл-
гарски език, без подкрепа 
от молдовски  говорящото 
правителство и при прио-
ритетно руско образова-
ние?
За бесарабските българи 
имам да споделям още 
впечатления, защото през 
следващите години, дори 
по два пъти, посещавах 
Молдова, АТО Гагаузия и 
Украйна.

Маруся КОСТОВА   

Маруся Костова връчва подарък на стария си приятел Димитър Боримечков.       
                                                                                                      Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Народен женски хор „Твърдичанка“ с диригент Галина Желяпова      
                                                                                                Фото: Маруся КОСТОВА 

Финал на литературната среща в град Твърдица - задоволство от създадените 
приятелства и много усмивки.                                      
Фото:Николай Мирчев, председател на Лит.клуб „Йордан Кръчмаров“ Балчик 


