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Научното дружество 
на българистите в 

Република Молдова с 
ново ръководство

В Деня на светите бра-
тя Кирил и Методий, 
на българската азбука, 
просвета и култура и 
на славянската книжов-
ност се състоя отчетно-
изборното събрание на 
Научното дружество на 
българистите в Репу-
блика Молдова (НДБ в 
РМ).
Участниците бяха при-
ветствани от първия 
секретар, завеждащ 
образование, култура и 
преса на Посолството 
на Република България 
в Република Молдова 
г-н Красимир Андреев 
и известния молдовски 
историк и дипломат 
проф. Виктор Цвиркун, 
които високо оцениха 
мястото на Дружество-
то сред българската 
общност в република-
та, неговите успехи в 
българистичните про-
учвания.
Изпълняващ длъжност 
председателя на Дру-
жеството д.и.н. Иван 
Думиника представи 
отчет за дейността на 
Дружеството за послед-
ните две години. Беше 
посочено, че за този 
период организацията 
издаде редица моно-
графии, краеведческа 
литература, доста на-
учни и публицистични 
статии. Също редовно 
се провеждаха научно-
практически конферен-
ции, кръгли маси и се 
изнасяха публични лек-
ции. За първи път мол-
довският учен (Иван 
Думиника) защити в 
България дисертация 
за учена степен доктор 
на историческите нау-
ки (доктор хабилитат 
на историческите нау-
ки).  Подчертано беше, 
че Дружеството започ-
на ново направление 
в своята дейност, като 
издирва погребенията 
и реставрира памет-

ници на известни бъл-
гарски деятели в Беса-
рабия. По инициатива 
на организацията бяха 
осъществени доста ме-
роприятия, свързани с 
110-годишния юбилей 
на Тараклийската во-
лост. Отбелязано беше, 
че значително място в 
дейността на Друже-
ството заема работата 
на Българското неделно 

училище.
Общото събрание по-
ложително оцени дей-
ността на Управител-
ния съвет и препоръча 
в бъдеще Дружеството 
да насочи усилията си 
към изучаване и попу-
ляризиране на пробле-
мите на бесарабските 
българи, историята, 
езика и културата им и 
изучаването на молдов-
ско-българските връз-
ки.
Общото събрание  из-
бра нов  ръководен ор-
ган на организацията. 
За председател едино-
душно беше подкре-
пена кандидатурата на 
д.и.н. Иван Думиника, 
който още от студент-
ските си години члену-
ва в Дружеството, бил 

е член на Управител-
ния съвет, а в последно 
време, повече от годи-
на изпълнява  длъж-
ността на председател 
на НДБ в РМ. Новият 
председател благодари 
за доверието, набеляза 
най-основните насоки 
на дейността на Друже-
ството за бъдеще.
За членове на Управи-
телния съвет на НДБ в 

РМ бяха избрани д.и.н. 
Иван Думиника, доц. 
д-р Надежда Кара, доц. 
д-р Елена Рацеева, д-р 
Любомира Жакоте, д-р 
Андрей Прохин, краев-
ед Константин Крачи-
лов, научен сътрудник 
Емилия Банкова, Анже-
ла Олъреску. Председа-
тел на ревизионната ко-
мисия стана г-жа Диана 
Никогло.
На събранието бяха 
внесени някои измене-
ния и добавки към Ус-
тава на организацията. 
Сред тях се въвежда 
звание „Почетен пред-
седател на Научното 
дружество на бълга-
ристите в Република 
Молдова”. Отличите-
лен знак за посоченото 
звание беше връчен на  

д.и.н. Николай Червен-
ков, който е един от 
основателите и дълго-
годишен ръководител 
(25 години) на НДБ в 
РМ.  Той изрази  при-
знателността си за това 
звание, също сърдеч-
но благодари колегите 
си за многогодишна-
та съвместна дейност, 
като специално посочи 
д-р Иван Грек, проф. 
Николай Руссев, доц. 

Надежда Кара, доц. 
Елена Рацеева, д-р Ека-
терина Челак, д-р Геор-
ги Аствацатуров.
Със специална диплома 
„Признание за дългого-
дишните трудове в пол-
зу роду болгарскому” 
беше отбелязана г-жа 
Зоя Касапова, която от 
самото създаване из-
пълняваше длъжност 
секретар на Дружество-
то.
Пожелаваме на новото 
ръководство творчески 
инициативи, успехи в 
проучването и популя-
ризирането на  българ-
ската история, култура 
и езика! Честито!

Александър 
ДИМИТРОВ
ГЛАСПРЕСС

„Моето първо 
запознаване” 

с Христо  Ботев 

Проф. д и н 
Калчо К. Калчев

 Още в началото на на-
стоящия материал ще 
помоля перфекционист-
ки настроеният читател 
да не придиря много 
за формулировката на 
заглавието. Пишещият 
настоящите редове има 
предвид „запознанство-
то” с Христо Ботев  в 
личния си живот от 
най-ранна възраст, но 
не и до наши дни, ко-
гато вече принадлежи 
безусловно към зрелите 
хора. 74 години все пак 
не са малко, нали ?!
 А с Христо Ботев „се 
познаваме”още от 1952 
г., когато дядо ми по 
бащина линия вече ме 
бе научил да чета и да 
изнасям… представле-
ния-„рецитали” пред 
най-близки роднини. 
Разбира се, че не става 
дума за нещо сериозно. 
Просто тогава „декла-
мирах поезùйки”, по 
израза на човека, чийто 
три имена бях „подме-
нил” като първороден 
внук. Той бе поел кул-
турно-възпитателните 
функции на убития си 
син, макар и да бе ос-
танал в края на XIX в. 
само с начално образо-
вание. Та… именно той 
ме подканяше да каз-
вам наизуст прочетени 
или изречени от него 
стихчета, като „Ритай 
топка, карай лодка…”,. 
„Иска ми се да отида 
горе, на Балкана”, „Аз 
съм българче…” и пр., 
без да посочва автор-
ството им. (Но на „Дядо 
Господи, прости ми…”, 
някъде по средата аз се 
разплаквах, защото баба 
пък ме беше научила, че 
след като баща ми не 
е жив  „здраве, сила и 
живот” не са му нуж-
ни, тъй като душата на 
убития ѝ син  живеела 
като звезда на нощното 
небе. Само веднъж дядо 
изрече  „Жив е той. Жив 
е ! Там на Балкана…”, с 
напомнянето, че от не-
говите обяснения вече 
знаех какво е това Бал-
кан. Но до „Настане ве-
чер, месец изгрее”  не 
достигна !… Много дъл-
га била  „поезùйката”, а 
той вече я бил забравил. 
Баба ми уточни, че това 
било написано от Хрис-
то Ботйов, който бил 
много куражлия и затова 
тръгнал с 200 юнака да 
воюва с турците, които 
владеели над българи-
те. Ала и тя ме ориен-
тира към повече знания 
за Ботев към другия ми 
дядо по майчина линия 
– дядо Петър, живеещ с 
леля, свако и моите бра-
товчеди в другия край на 
селото. 
      А дядо Петър като че 
ли само мен, „изтърсака” 
на малката му дъщеря, 
останала млада вдови-
ца, чакаше. Най-напред 
ми обясни как петстотин 
години българите не сме 

имали държава и как 
Христо Ботйов от града 
Калофер искал след като 
българите вдигнем бунт, 
да установим своя дър-
жава. Обясни и как десе-
тина години преди това, 
като самия Ботйов, на 
въоръжена борба тръг-
нал друг юнак с името 
хаджи Димитър и какво 
се случило с него. За мое 
удивление, вместо да ми  
казва текста на „пое-
зийката” той го… запя 
и с това окончателно ме 
спечели. След това под-
кани осем години по-
големия ми братовчед 
– по това време ученик в 
Спасовската прогимна-
зия - да „издекламира” 
цялата балада. Съдържа-
нието ѝ много ми се ха-
реса и  реших като стана 
по-голям непременно да 
го науча. На дядо Петро-
вата помощ можех да 
разчитам, още повече, 
че в своя „анализ” на из-
пълнението на големия 
си внук, той каза къде, 
върху кои думи повече, 
изпълнителят трябвало 
да „натърти”. А и този 
ми дядо бе малообразо-
ван котленец, който цял 
живот се е занимавал с 
овчарлък. Върхът на из-
ненадата за мен бе след 
като запя песента за 
млада и хубава Стояна, 
дето тръгнала с менци за 
водица („Пристанала”), 
дядо Петър почна да ре-
цитира „На прощаване”. 
И така, ден след ден, той 
все ми казваше по нещо, 
написано от Христо Бо-
тйов. И се чувстваше 
горд в очите и на вну-
ците, и на дъщерите, 
а и на зет си, че знаел 
всичко от Христо Ботев 
наизуст !!! В съзнанието 
ми проблясва споменът, 
че той запяваше текста и 
на други Ботеви стихо-
творения („Майце си”), 
„На прощаване’ и др. 
като не пропускаше да 
изпълни и своята люби-
ма песен „Котел го огън 
не гори”. Като кореняк-
котленец се отплесваше 
да информира внуците 
си с най-елементарни 
знания за Г.Раковски, за 
д-р Петър Берон и т.н  
Тогава – през есента на 
1952 г., бе първото ми 
докосване до Христо 
Ботев. Пак тогава – от 
големия си братовчед 
– чух и детската песен, 
в която деца пионери 
пееха, че „гордо знаме 
ни е Ботев, пръв учител 
– Димитров” Тук имах 
затруднения във възпри-
емането на загиналия 
Хр.Ботев като „знаме”. 
С голямо вдъхновение 
големият все по същото 
време батко Печо пееше 
като марш и „Тих бял 
Дунав се вълнува…”, 
с пояснението на дядо, 
че „Капитанът-немец 
същи” отказал да свали 
четата на Козлодуйския 
бряг, и как Ботев се ядо-

сал  и казал „Тук се слу-
ша мойта воля – аз съм 
капитан”. Сюжетът със 
слизането на Ботевата 
чета на Козлодуйския 
бряг видях в стаята на 
дядо Петър година по-
късно като малофор-
матна картина на ху-
дожника Д.Гюдженов, 
доставена кой-знае 
откъде, най-вероятно 
от големия братовчед. 
Вече през 1954 г., пак 
тук  нещата около  юн-
ашката смърт на върха 
„Вола”  („сред пустин-
ния Балкан”) трайно 
заседнаха в паметта ми. 
(Може би затова днес 
ми е трудно да заема 
страна в дискусиите, 
които се водят около 
гибелта на войводата.  
А дядо Петър  си отиде 
от белия свят в края на 
лятото на 1954 г., когато 
вече имах ново семей-
ство в Спасово, ала в 
съзнанието ми бе оста-
нал още и треперещият 
му глас в изпълнение 
на „песента на Ботйов 
за обесването на Васил 
Левски  („О, майко моя, 
родино мила…”). Дядо 
Кальо, човекът, който 
ме научи да чета още 
невръстен, го надживя 
близо 15 години. 
      Доколко съзнателно 
малообразованите дядо-
вци са вършили идейно- 
патриотична и възпита-
телна работа в ранните 
ми детски години, до-
колко са се ръководили 
от усета за историческа 
памет, на мен лично 
ми е трудно да преце-
ня. Ала е истина, че в 
началния курс на обу-
чението ми в Спасово, 
много от материала за 
Хр.Ботев, за В.Левски, 
за Ив. Вазов, за мен 
беше познат не само от 
книжките и учебници-
те. Наред със „Седнал 
дядо на бучка да си шие 
торбичка” знаех и „де-
кламирах” „Хаджи Ди-
митър”, както и големи 
части от „Левски”, „На 
прощаване”, „Хайду-
ти”, „Пристанала” и др. 
Трябва с прискърбие да 
призная, че този начин 
на патриотично образо-
вание днес не се възпри-
ема. За това всеки има 
своя отговор.

Проф. Калчо
 К. КАЛЧЕВ

Отчетно-изборно събрание на Българисткото дружество в Р.Молдова

 дин Иван Думиника, доц.д-p Елена Рацеева, проф.дин 
Николай Червенков


