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Българската етническа общност от 
град Търговище, Румъния

На 31 ноември1851 в Тър-
говище, старата столица 
на Румънската държава, 
приема  и  декларира като 
свои граждани членовете 
на 57 семейства бълга-
ри, които са се изселили 
от Бълени, Влашко, още 
преди 1838 г. Настаняват 
се в  югоизточния край 
на града, купуват си  пло-
дородни земи, плащат си 
редовно данъците към 
властите, работят цял жи-
вот и построяват  портите 
на крепостта на днешния 
квартал „Матей Войвода” 
в Търговище. Избирането 
на зоната за заселване се 
оказва много вдъхновява-
що, и за придошлите бъл-
гари, и за местните град-
ски жители. Българите 
са запазили непроменени 
културните традиции, ези-
ка, обичаите, наследени 
от прадедите, както и на-
чина на живот,  свързан с 
обработването на земята, 
градинарството, животно-
въдството, като същевре-
менно са ползвали всички 
градски съоръжения на 
Търговище. 
Тук е най-старото населе-
ние, което живее от над 
170 години в района на 
Търговище, преплитайки 
хармонично елементите на 
селски живот с градските 
порядки, традиционното с 
модерното,  старото с но-
вото.
Градинарите и преди, и 
сега, предават от баща на 
син своите умения. Те са 
тези, които донасят и днес 

на гражданите  ежедневна-
та храна от пресни зелен-
чуци, но и едно културно 
наследство от типични 
български носии, които с 
красотата си възпитават 
естетически вкус, обога-
тяват и преобразяват град 
Търговище.  
В почти всички документи 

от онова време са нари-
чали българите „сърби“ 
и днес „Матей Воевода  е 
„кварталът на сърбите“, но 
езикът,  народната носия 
с невероятните шевици, 
със запазените български  
традиции,  са живо свиде-
телство за българския про-
изход на жителите от този 
квартал.  
 Ограничителната поли-
тика от времето на кому-
низма, насочена към обе-
динението на нацията и 
румънският национализъм 
с антиславянски привкус, 
създаде чувство за мало-
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ценност у българите и в 
резултат – те прикриха ет-
ническата си идентичност 
и в много зони се сляха с 
румънците. Тъй се обясня-
ва фактът, че при послед-
ното преброяване повече 
от българите  на север от 

Дунав не са декларирали, 
че са българи.                  
Въпреки че са били под-
ложени на асимилация, 
българите са приели гос-
топриемството на румън-
ския народ, който вижда у 
тях пример за трудолюбие 
и постоянство. Затова ус-
пяват да запазят  култур-

ната си самоличност, да 
предават от уста на уста 
родния  език –българския 
архаичен език.                          
На 1 юни 1990 г.е създаде-
на Културната асоциация 
на българите от Търгови-
ще, а през октомври 1999 

г. се нарича с името Кул-
турна асоциация „Заедно“. 
Целта на Асоциацията е: 
защита правата на бълга-
рите, съхраняването, раз-
витието и изразяването на 
етническата идентичност, 
културна, езикова и рели-
гиозна, на всички членове.                                                          
 Днес Културната асоци-

ация „Заедно” е извест-
на, защото войнства за 
съхраняемост на българ-
ските традиции, насле-
дени от прадядовците, 
които бягайки от осман-
ското робство, идват във 
Влашко, но запазват ези-
ка, вярата си, носиите, 
занаятите и обичаите.                                                                                                                                        
  Музеят в Търговище 
има много свидетелства 
за българския произход 
на нашата етническа общ-
ност: документи, снимки, 
предмети на бита. 
Ансамбълът „БОСИЛ-
ЧЕ“ на българските деца 

и младежи играе на мно-
го сцени в Румъния и 
България. Костюмите са 
наследени от дядовци и 
баби, прадядовци и пра-
баби. Красотата на кос-
тюмите и радостта на 
децата е голяма, когато 

говорят български език и 
танцуват с български дух.                                                                     
Културната асоциация 
„ЗАЕДНО” организира 
Фестивала „КОНСКИ ВЕ-
ЛИКДЕН”  на „Св.Тодор“, 
в първата събота от Велик-
денския православен пост-
Тодоровден. Това е съби-
тие, известно отпреди 170 
години, когато ненадмина-
тите български градинари 
от общността идват да си 
покажат красивите коне и 
дресировката им.  
Домакините правят хлеб-
чета (кончета), като ги ос-
вещават в църквата и след 
конския парад, ги подаря-
ват на конете и на колари-
те. Организира се конкурс 
за определяне красотата и 
ловкостта на конете. Де-
цата танцуват  и всички 
се радват. В цяла Румъния 
няма друго място, където 
да се празнува така пищно 
Конският Великден. Всич-

ки телевизионни канали 
през последните години 
излъчват предавания за 
този неповторим етниче-
ски български празник.             
Тъй като е на края на гра-
да, българският квартал е 
с високи шансове да про-
дължава да се интегрира и 

да си забрави корените,  но 
българската общност оп-
итва чрез Културната асо-
циация „Заедно” и Про-
фесианалната асоциация 
„Матей Воевода” да показ-
ва на децата и внуците, че 

са етнически българи, а не 
сърби, както им казват и 
трябва да носят в сърцето 
си  БЪЛГАРСКОТО НА-
СЛЕДСТВО.
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