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СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  Християнската легенда 
за Св. ВЛАСИЙ и неговата 
способност да лекува жи-
вотните се е смесила със 
спомена за славянския 
бог ВЛАС – покровител на 
едрия домашен добитък и 
така се родил народният 
празник ВЛАСОВДЕН.
  Той се чествал за здраве-
то на впрегнатите волове.
  Според народната меди-
цина те са страдали най-
често от болестта «влас», 
която е мъчно лечима, за-
това обредът за здравето 
на домашните животни се 
е спазвал строго. Опичат 
се специални хлябове с 
дупка в средата, които 
рано сутринта стопаните 
закачат на рогата на во-
ловете. На чешмата ги на-
квасват с вода и ги дават 

  Някога, а и сега на места, 
най-възрастната жена в се-
мейството на първи март ки-
чела с бели и червени конци 
децата и плодните дървета.
Киченето с мартеници е 
старобългарска традиция. 
Народът вярвал, че мощни-
ят талисман носи здраве и 
предпазва от уроки. Марте-
ницата се свързва най-вече 
с възраждането на приро-
дата. За да се предпазят от 
стихии, българите се кичат с 
мартеници.
  Традиционно мартеница-
та се прави от бял и червен 

  На 3 март 1878 г. в градче-
то Сан-Стефано бе подпи-
сан мирен договор между 
Русия и Турция. Този ва-
жен документ сложи край 
на почти петвековното ос-
манско господство.
  На картата на Европа 
възкръсва името на сво-
бодна България. Затова 3 
март е национален праз-
ник на целия български 
народ и на българската 
свобода.
  Руско-турската война от 
1877  – 1878 година, с пра-
во наречена освободител-
на, завърши победоносно 
не само за Русия, но и за 
българския народ, която 
се превърна в едно от най-
великите събития в него-
вото историческо битие и 
с право се смята за едно 
от най-крупните събития в 
световната история на XIX 
век.
  Следва да се подчертае, 
че българският народ ни-

ЖИВОТНИТЕ И ПРАЗНИКЪТ ЗА ЗДРАВЕТО ИМ

на животните, както и на 
минаващите хора.
  В този ден не се впрягат 
воловете, защото се смя-
та, че волът, «опасан в де-
вет колана», и в този ден 
се распасва. Не се рабо-
ти и в полето, за да няма 
празни класове.

  Така хората се подготвят 
за новата стопанска годи-
на.
КАЛЕНДАР «ПРАЗНИЦИ, 

ОБРЕДИ И ОБИЧАИ В 
БЕСАРАБИЯ», БОЛГРАД, 
ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРСКА 

КУЛТУРА

ИДЕ ЛИ МАРТ - «БРЕЗИТЕ ЛИСТ И МЪГЛА ПУЩАТ»
 Названието «Март» идва от 
латинското «Мартиус», т. е. 
Марсов, посветен на Марс – 
бога на войната, син на Юпи-
тер и Юнона.
  Старите българи са го на-
ричали «брезен» - «брезите 
лист и мъгла пущат».

  В тъмни зори, преди да 
настъпи месеца, стават само 
девойките, за да не им завее 
Баба Марта очите, та цяло 
лято да им се спи като рабо-
тят.
  Младите трябва да срещ-
нат първи своенравната ста-

рица, за да бъде цял месец 
весела и засмяна, а времето 
топло и хубаво.
  През март не се подстригват 
хората, за да не им се «под-
стриже» ума и да оглупеят.

МАРТЕНИЧКАТА Е МОЩЕН ТАЛИСМАН
вълнен конец. В ритуал-
ната магия белият цвят се 
свързва с женското начало, а 
червеният – с мъжкото.
  На Първи март сутринта 
жените изтръсват всички 
дрехи, постелки и завив-
ки, премитат и събраната 
смет запалват в двора, за 
да изпъдят бълхите и всич-
ки лошотии. Стопанките на 
този ден още казват: «Навън 
бълхи, да  влезе марта!»
  Паленето и прескачането 
на огъня на първи март се 
свързва с гоненето на
змии и гущери.

ВЪЗКРЪСНА ИМЕТО НА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

  За тази свята свобода се бо-
рят и дават живота си хиляди 
ратници на бойното поле.
  Почти петвековното турско 
иго е отнело живота на ПА-
ИСИЙ ТЪРНОВСКИ и БАЧО 
КИРО, на СТЕФАН КАРАД-
ЖА и ХАДЖИ ДИМИТЪР, на 
ХРИСТО БОТЕВ и ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ…
  На 19 февруари т. г. гражда-
ните на градовете Тараклия 
и Твардица, българското 
село Паркани в Приднестро-
вието, учителите и учени-
ците на Теоретичния лицей 
«Васил Левски», в другите 
места с предимно българско
население, така или иначе 
свързани с името на Апосто-
ла на свободата, бяха прове-
дени възпоменателни меро-
приятия.
  147-та годишнина от обесва-
нето на Васил Левски, стра-
тега и вдъхновителя в създа-
ването на революционните 

В БОРБИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 
ЗАГИВАТ ЛЕВСКИ И ПАНОВ

   На 22 февруари през 1887 
г. рано сутринта в Русе бяха 
разстреляни 11 русофили, 
сред които бе и Олимпий 
ПАНОВ, макар и пряко да 
не е участвал в Бунта сре-
щу регенството и режима на 
държавника и политик Сте-
фан СТАМБОЛОВ. Възпоми-

комитети, който е отдал жи-
вота си за «свята и чиста 
република», бе отбелязана 
пред паметния знак на вели-
кия син на България Васил 
Кунчев-Левски в Тараклия. 
Гражданите на българския
център в Молдова почетоха 
паметта на Левски и поло-
жиха цветя пред този знак, 
дело на Александър и Диана 

Боримечкови, и на градското 
ръководство.
  Възпоминателно слово за 
диакона Игнатий и Апостола 
на свободата Васил Левски 
произнесоха: Вячеслав ЛУ-
ПОВ – кмет на гр. Тараклия, 
Ангел МАРИНКОВ – консул 
на България в Тараклия, Ди-
митър БОРИМЕЧКОВ – жур-
налист. 

нанието за майор О. Панов, 
който преди разстрела е ка-
зал: «За нас смъртта е вечен 
живот», се състоя на 21 фев-
руари.
  За военното му дело и под-
визите в сраженията срещу 
турците пред паметника на 
Панов и десетките граждани 

говореха: кметът на Тара-
клия В. ЛУПОВ, българският 
консул А. МАРИНКОВ, жур-
налистът Д. БОРИМЕЧКОВ.
Ученици от Теоретичния ли-
цей «ОЛИМПИЙ ПАНОВ» в 
гр. Тараклия, подготвени от 
учителката по БЕЛ Альона 
СТОЕВА, разказаха за своя 
патрон като виден български 
революционер и командир 
на българската артилерия, 
а също и като първострои-
тел на следосвобожденска 
България. Васил Левски за-
гива преди освобождение-
то, а Олимпий Панов – след 
като България получава сво-
ята свобода, но дава много 
жертви.
 Да помним делото на два-
мата велики синове, както и 
за саможертвата и подвига 
им.

  Дали съдбата му е предопределила да се роди 
на голям национален празник на България – един 
Бог знае… Точно на тази дата – на 3 март 1933 
г. в българско-гагаузкото село Кирсово (днешен 
Комратски район на АТО Гагаузия) е роден Иван 
Георгиев КАВАЛОВ – активен ратник в усилията 
за укрепването на българския дух в Молдова, ви-
ден краевед, телевизионен
водещ и режисьор, общественик, популяризатор 
на съвременната българска бесарабска култура.
  Честит рожден ден, г-н Кавалов! На многая лета!

кога не е чакал пасивно 
своята свобода. Той не-
веднъж е въставал, водил 
е тежки битки и е давал 
неизброими жертви. Таки-
ва събития, като Сансте-
фанския мирен договор, 
които възкресяват сво-
бодна България, са исто-
рическо чудо.
  В тази освободителна 
война участват и множе-
ство бесарабски българи, 
които дават голям принос 
и много жертви в името на 
свободна България.
  В цяла Молдова, където 
предимно живеят бълга-
ри, на 2 и 3 март ще има 
тържества, посветени на 
националния празник 3 
март – Освобождението 

ИВАН КАВАЛОВ - 
АКТИВЕН КУЛТУРЕН ДЕЕЦ В МОЛДОВА

на България от османско 
робство.

СОБСТВ. ИНФ.

Мила Бабо Марто, тая заран рано
ти ли ни изпрати слънцето припряно?
Ти ли му заръча да се стяга бърже?
Де дървета види, люлки да навърже?
В люлките си златни да ни залюлее…

Ти ли му заръча цял ден да ни грее?
Зная те аз тебе колко си чевръста.
Бързо ни направи мартенички пъстри.
С бяло и червено ти ни ги нашари,
да сме все червени, да сме яки, здрави.


