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На снимката (отляво на дясно): д-р Любомира Жакоте, д-р Надежда Кара, Анжела Олъреску, Светлозар 
Теохаров, Валериан Заболотний, Наталия Ярославская, поет Нико Стоянов, Петър Писароглов,  Пар-
макли, поет Георги Барбаров, Степан Куртев, Георги Ариков, д.и.н. Иван Думиника, консул Теодор Мари-
нов, първи секретар на българското посолство Красимир Андреев, Георги Желяпов, (?)

Христо Ботев в Кишинев

Всяка година на 6 януари 
българската общност в 
Република Молдова чест-
ва годишнината от раж-
дането на великия бъл-
гарски борец за свобода и 
поет Христо Ботев. Осо-
бено значителни са меро-
приятията в столицата на 
републиката, град Киши-
нев. И това не е случайно, 
защото едната от страни-
ците от живота на Ботев е 
свързана с този град. 
Ботев прекарва в Киши-
нев няколко пъти - през 

зимата на 1866−1867 г., а 
също през август 1875 г. и 
март 1876 г. За последния 
период намираме по-об-
ширна информация, пре-
димно от публикуваните 
източници. Голям принос 
в това отношение имат 
книгите на молдовските 
българисти Константин 
Поглубко „Христо Ботев 
и Русия” и Иван Забунов 
„Българите от юга на Ру-
сия и национално бъл-
гарско възраждане през 
50−70 г. на XIX в.”. 

Така научаваме, че Хрис-
то Ботев пристига в този 
град на 23 август 1875 г. С 
неговото съдействие тук в 
скоро време е формирана 
„Българската дружина”, в 
която влизат 10 офицери 
от български произход, 
носещи в сърцата си иде-
ята за освобождение на 
прародината. Известни 
са имената на тези герои: 
А. Гуджев, С. Кисов, Д. 
Николов, Р. Николов, П. 
Стоянов, П. Папанинов, 
М. Тепавский, Д. Филов, 

П. Шиваров, С. Муткуров 
и П. Калянджи. По уста-
новения план тази дружи-
на трябвало да поддържа 
с участието си готвещо-
то се тогава Априлското 
въстание. Българистът 
Иван Забунов констатира 
със съжаление, че преж-
девременното начало на 
това въстание така и не 
позволява на всички тези 
офицери да участват в 
него, но те показват своя 
героизъм в последващите 
борби за освобождението 

на България. По неговата 
информация, има някакви 
сведения, че кишинев-
ският българин Първан 
Папанинов е взел участие 
в Априлското въстание 
(1876 г.) като командир 
на голям отряд на въста-
ниците. 
За да осигури финансова 
поддръжка на тази дру-
жина, Ботев посещава 
Каприянския манастир, 
който по това време е в 
подчинение на българ-
ския Зографския мана-

стир. Тук се изпращали 
монаси-българи. За съ-
жаление по финансови 
причини, зависещи от го-
лемите дългове, монасите 
отказват на революцио-
нера. Молдовският бъл-
гарист Николай Червен-
ков обяснява този отказ с 
това, че духовенството по 
това време не възприема 
революционните идеи на 
Ботев и застъпва идеята 
за еволюционна стратегия 
на борбата.
На 4 март 1876 г. Ботев 
идва отново в Кишинев, 
за да иска от заможните 
хора от български про-
изход финансова и ма-
териална, дори и военна 
помощ. Тези средства 
трябвало да бъдат използ-
вани за закупуването на 
оръжие за въстаниците. 
Мисията е увенчана с го-
лям успех. Значима сума 
внасят редица кишинев-
ски българи. Въпреки че 
Априлското въстание е 
жестоко потушено, ки-
шиневските българи про-
дължават да помагат на 
своите сънародници. Те 
приемат и устройват тук 
бежанците, които търсе-
ли спасение от турския 
ятаган. 
Днес няколко неща на-
помнят за посещаващите 
Кишинев и за Христо Бо-
тев. Това е улицата в град-
ския район „Ботаника”, 
носеща име „strada Hristo 
Botev”, (улица „Христо 
Ботев”). В централния 
район на града се намира 
Българската библиотека 

„Христо Ботев”. Тя е фи-
лиал на муниципалната 
библиотека, наречена в 
чест на един голям прия-
тел на българите от южна 
Бесарабия и другар на Г. 
Раковски – Богдан Петре-
чейку Хъждеу. Открита е 
на 3 март 1993 г. Трябва 
да отбележим, че в самата 
българска библиотека се 
пази барелефът с лицето 
на Христо Ботев, подарен 
от България. Работниците 
на тази библиотека пуб-
ликуват в Интернет биб-
лиографията на Ботевите 
трудове, които ги има във 
фондовете на библиоте-
ката. Тук се провеждат 
празници, кръгли маси, 
посветени и на българ-
ските знаменателни дати, 
а също и презентации 
на книгите, написани от 
молдовските българисти. 
От 2011 г. тук се провеж-
дат курсове по български 
език и т.н.
Един от най-главните 
символи на Ботевата сле-
да в Кишинев е стела с 
барелеф, която е издигна-
та в негова чест. На този 
монумент са увековечени 
безсмъртните думи на 
българския революцио-
нер: „Тоз, който падне в 
бой за свобода, той не 
умира”. Този паметник се 
намира в градския район 
„Ботаника”. Авторите са 
архитектът Г. Соломинов 
и скулпторът В. Кузнецов.

Иван ДУМИНИКА, док-
тор на историческите 

науки

Среща с хора от «Втората младост» + 2 «Третата възраст»

Известният поет, писател, фотограф и краевед г-н Димитър Боримечков обича 
да снима всички светски събития и особено с голяма радост запечата образите на 
бесарабски българи, по време на международните форуми , организирани от Сдру-
жение „Българско наследство“ в Балчик, България.   

В офиса на Тараклий-
ския филиал «Искра» 
към Съюза на мол-

довските писатели 
«Александър Пушкин» 
(сградата на спортната 

школа на Тараклия) се 
проведе една прекрасна 
и незабравима среща с 

пенсионерите на вете-
ранските организации 
на района  и града, кои-

то оглавяват  г-н Нико-
лай Куртев и г-н Вален-
тин Дмитриев. 
   Зам.-председателят 
на Районния съвет Кон-
стантин Дерменжи, 
кметът на град Тара-
клия Вячеслав Лупов, 
представители от ор-
ганизациите: ОлгаПа-
слар, Димитър Калтак-
чи, пенсионери, сред 
които и 89-годишната 

Анна Рябчук, поздра-
виха достойните въз-
растни хора за приноса 
им в най-различните 
области и сфери на Та-
раклийския район и на 
град Тараклия, като им 
пожелаха 2022 година 
да бъде мирна, спорна и 
щастлива.
Коледарската дружина 
от Театъра на бесараб-
ските българи  «Смешен 

петък», с директор Иван 
Боримечков, поздрави 
всички присъстващи на 
тази, която е една от по-
следните изяви на 2021 
г. на ветеранските орга-
низации, с коледарски 
песни на стопанин и на 
жена – стопанка. 
Честита 2022 година! 
Весела Коледа!

Димитър 
БОРИМЕЧКОВ


