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Щастлива съм да ви поздравя по случай 24 Май- 
Деня на българската просвета и култура, на славян-
ската писменост.

Това е най-красивият, най-емоционалният, най-
чистият празник, дълбоко скътан в серцето на всеки 
българин, това е тържество на българския дух и на-
ционалната идентичност.

Днес отдаваме почит към словото, към хората на 
словото, към хорота на духа.

Духовните ценности се съхраняват и се пренасят 
чрез провеждане на културни и научни прояви.

Поклон пред великото дело на солунските двама 
братя Св.Св. Кирил и Методий. Горди сме, че сме 
българи, че преподавателите и студентите сме при-

звани да даваме своя принос за разнасянето на  
българското слово и писменост сред българската 
общност в Молдова.

Благодарение на словото българската държавност 
се съхрани в годините на робството и ние, бесараб-
ските българи, повече от 200 години съхранихме 
своята идентичност.

Пожелавам на всички здраве и сили в препо-
даването и усвояването на науката, все така да 
отстояваме авторитета на нашата Алма Матер, да 
обогатяваме и развиваваме безценното съкровище- 
знанието!

Честит празник! На многая лета!
и.д.ректор  д-р Мария ПАСЛАР

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Поздравление по случай 24 май 
от ръководството на университета

Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост

... че и ний сме дали нещо на светът
и на вси славоне книги да четат.

Иван Вазов
Паметник на два-

мата Св. Братя пред 
Денят на българ-
ската просвета и 
култура и на сла-
вянската писменост 
е български официа-
лен празник, честван 
на 24 май. На този 
ден в България се 
чества българската 
просвета, култура и 
създаването на гла-
голицата от Кирил 
и Методий, известни 
още и като «Солун-
ските братя». Пре-
водите на Библията 
Кирил и Методий за-
писват на глаголица.

Кирил и Методий са 
признати за светци още в  края на IX век, а сведения 
за отбелязване на празника им  на 11 май има още 
през XII век.

Свидетелства за честването на празника са откри-
ти в  арменска летопис от 1813 г., където се спо-
менава за честване на 22 май 1813 г. в  Шумен 
(Датата 22 май в  този летопис може да с приеме, 
че е по т.н. нов  стил - Григорианския календар, а по 
действащия в  българското общество в  Османска-
та империя църковен литургичен календар е било 
денят на св. Кирил и Методий). Има сведения, че 
организатори на това честване през 1813 г. са гага-
узи от Шумен.

В съвременната историография се смята, че за 

първи път в  българските земи на 11 май 1851 г. в  
епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ 
в  гр. Пловдив  по инициатива на Найден Геров  се 
организира празник на Кирил и Методий — създа-
тели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно 
избран от Найден Геров  — това е общият църко-
вен празник на двамата светии. Във  възрожденски-
те източници първите известия за празнуването на 
Кирил и Методий на 11 май, се срещат в  «Хри-
стоматия славянского язъка» от 1852 г. на Неофит 
Рилски.

През 1857 г. празникът е почетен в  българската 
църква «Св. Стефан» в  Цариград, заедно със служ-
ба и за Св. Иван Рилски. На следващата 1858 г. 
този ден е отпразнуван и в  Пловдив  с тържестве-
на служба в  църквата «Света Богородица», а след 
това учителят Йоаким  Груев  произнася вълнува-
що слово за живота и делото на Кирил и Мето-
дий. Празникът започва редовно да се отбелязва в  
Шумен и Лом, от 1860 г. в  Скопие, а от 1862 г. 
във  Варна. От 1863 г. 11 май се установява като 
църковен празник на светите равноапостоли Кирил 
и Методий. В София празникът е организиран от 
учителя Сава Филаретов.

По време на борбите за църковна независимост 
от началото на 18 век делото на Кирил и Методий е 
не стимул за противопоставяне на гръцката Вселен-
ска патриаршия. След 1878 г. празнуването на Ки-
рил и Методий се развива в  2 посоки. В свободна 
България той се ограничава до училищен празник. 
В Македония и Одринско, които са под юрисдикци-
ята на Българската екзархия, той запазва функциите 
си и на демонстрация против  османското управле-
ние, както и против  асимилаторските домогвания 
на сръбската и гръцката пропаганда. Особено зна-
чение празникът на Кирил и Методий придобива 
след Първата световна война.

След въвеждането на Григорианския календар 
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БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.                   април
•1.  140 г. от рождението на Сергей Василиевич Рахмани-

нов, руски композитор и пианист (1873 – 1943);
•4.  195 г. от рождението на Майн Рид, британски писател 

(1818-1883);
•5.  105 г. от рождението на Херберт фон Караян, австрий-

ски диригент (1908-1989);
•12. 190 г. от рождението на Александър Николаевич 

Островски, руски писател, драматург (1823 – 1886);
•13. 270 г. от рождението на Томас Джеферсън, американ-

ски политик, философ (1743 – 1826);
•20. 120 г. от рождението на Хуан Миро, испански живо-

писец, скулптор и график (1893 – 1983);  
•22. 90 г. от рождението на Радой Ралин, български поет 

лирик и сатирик (1923 – 2004);
•23. 155 г. от рождението на Макс Планк, немски физик, 

създател на квантовата механика; носител на Нобелова на-
града през 1918 г. за откриване на закона за квантуване на 
енергията (1858-1947);

•27. 90 г. от рождението на Петър Исаев Ступел, българ-
ски композитор (1923 – 1997);

•29. 105 г. от рождението на Джон Уилямсън, американ-
ски писател, считан за основател на жанра „Космическа опе-
ра” (1908-2006);

•29. 120 г. от рождението на Елисавета Багряна, българска 
поетеса (1893 – 1991);

•30. 130 г. от рождението на Ярослав Хашек, чешки писа-
тел (1883-1923).

през 1916 г. празникът се че-
ства на 24 май по официал-
ния държавен календар, а по 
църковния литургичен кален-
дар този ден е на дата 11 май. 
През 1968 г. Българската 
православна църква, вече със 
статут на патриаршия, въвеж-
да като литургичен календар 
т.нар. Новоюлиански кален-
дар, чрез който се премахва грешката на стария 
Юлиански календар. Така денят на Кирил и Мето-
дий се почита от църквата на 11 май по църковния 
календар. Но поради вече установената гражданска 
традиция светското, гражданското и държавно че-
стване остава на (24 май). За официален празник 
на Народна Република България 24 май е обявен с 
решение на Деветото Народно събрание на 30 март 
1990 г., а от 15 ноември 1990 г. е официален празник 
на Република България (когато Народна република 
България е преименувана на Република България).

Поотделно паметта на св. Кирил се отбелязва на 
14 февруари, а на св. Методий — на 6 април (дни-
те на тяхната смърт). Всеруският Синод по повод 
празнуването 1000-годишнината на Моравската ми-
сия на Кирил и Методий взема следното решение: 
„За спомен на хилядолетието, откакто първоначално 
бе осветен нашият бащин език чрез Евангелието и 
Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвай-
ки от тази 1863 г. 11 май като църковен празник на 
преподобните Кирил и Методий!“ След това праз-
никът се чества във  всички православни славяно-
езични страни.

Празникът на Кирил и Методий се отбелязва 
през Възраждането и сред имигрантите в  Румъния 
и Русия, сред българските студенти в  чужбина, сред 
българите, заточени в  Диарбекир.

През 1856 г. Йоаким  Груев  предлага денят на 
Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник 
на българските ученици.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва тек-
ста на училищния химн с 
първия си стих „Върви, на-
роде възродени“. Химнът 
е озаглавен „Химнъ на 
Св. св. Кирилъ и Методи“ 
и включва 14 куплета, от 
които днес се изпълня-
ват най-често първите 6. 
Панайот Пипков  създава 
музиката към  химна на 11 
май 1900 г.

24 май като празник на 
братята Кирил и Методий 
днес се отбелязва и в  Ру-
сия (светски и църковно), 

Чехия, Република Македония (свет-
ски и църковно) и други славянски 
страни. В Русия се чества за първи 
път през 1986 г. (в  тогавашния 
Съветски съюз) по инициатива на 
мурманския писател Виталий Мас-
лов  - в  Мурманск е най-северната 
точка, където има паметник на бра-
тята Кирил и Методий.

Като църковен празник Денят на 
Кирил и Методи се празнува в  Русия от 1863 г., а 
за ежегоден празник на славянската писменост и 
култура е приет от 1991 г. Както първото честване 
в  СССР, така и следващите имат «столица на праз-
ника» - град, в  който са концентрирани тържествата 
по отбелязването му, това през различни години са 
градовете Мурманск,  Киев,  Минск и други, а от 
2010 г. за постоянна столица на празника е избрана 
Москва.

24 май като празник на славянската писменост 
и на светите братя Кирил и Методий e официален 
празник и в  република Македония, където се от-
белязва подобно на празнуването му в  България 
- с много цветя, песни и тържества на учeници и 
студенти. В центъра на Скопие има новопостроени 
монументални паметници на св. Кирил и Методий, 
както и на техните ученици - свети Климент Охрид-
ски и свети Наум. Такива монументални паметници 
има и в  Охрид, където се пазят до днес мощите на 
учениците на Кирил и Методий - свети Климент 
Охридски - създателя на Охридската книжовна шко-
ла, и свети Наум.

В Чехия денят на Кирил и Методий е официа-
лен празник на 5 юли, когато недалеч от Бърно, на 
мястото на столицата на Великоморавия, от която 
е останал само манастир, се събират хиляди хора 
да отбележат деня на братята. Паметник на Кирил 
и Методий има на Карловия мост в  Прага, а в  ка-
тедралата Свети Вит на Пражкия град на витраж е 
пресъздадено делото на светите братя равноапосто-
ли.

Ежегодно на 24 май българска държавно-църков-
на делегация се покланя пред гроба в  църквата «Св. 
Климент» (San Clemente) в  Рим, където български 
духовници извършват литургия, и е приемана от па-
пата. През 2010 г. тази литургия е извършена за 
пръв  път съвместно от български и руски духов-
ници.

Най-строгият учител е животът,
Най-мъдрият учител е книгата,
Най-важният учител е първият!

Нека не стихва жаждата ни за знания,
духовното ни възвисяване и светлия, 

градивен зов на българщината у всички 
нас, българи!

Честит празник!
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На 29 март тази година Тараклийският уни-
верситет „Гр. Цамблак бе посетен от посланика 
на Руската федерация г-н Фарит Мухаметшин. 
Срещата на високия гост с преподавателите, слу-
жителите и студентите на университета протече в 
рамките на един час. Д-р Мария Паслар, и.д. рек-
тор, запозна посланика на Русия и придружава-
щите го лица със задачите и  дейността на нашия 
университет, като изрази готовност за откриване 
в университета на руски културен център. Д-р М. 

Паслар помоли високия гост да съдейства и за от-
криване  в нашия университет на специалност, 
свързана с подготовката на специалисти по руски 
език и литература.  На свой ред гостът произнесе 
кратко слово, в което изрази готовност за сътруд-
ничество с нашия университет, като направи и 
много ценни за университета подаръци във вид 
на апаратура (ксерокс-факс-сканер-принтер, три 
в едно) и научно-методическа литература по раз-
лични дисциплини.

Руският посланик посети нашия университет

Интересно предложение
В началото на април нашият университет 

бе посетен от представител на Международ-
ната Академия за VIP – ресторантски кадри 
„Интерменю” в Република България с пред-
ложение към младежи и девойки с български 
произход от Република Молдова и Република 
Украйна за професионална подготовка на ка-
дри в ресторантьорството чрез задочно обу-
чение. Младежите трябва да са на възраст от 

18 – 29 години и със завършено средно об-
разование, да знаят български език. Курсът 
е 6-месечен, като трите месеца са практика в 
Р. България. Обучаващата страна предоста-
вя безплатна храна и жилище, както и опре-
делено парично възнаграждение. За повече 
подробности желаещите да се обръщат към 
катедрите и към администрацията на универ-
ситета.

Посещение в нашия университет
на представители на мисията на ОБСЕ в 

Република Молдова
На 27.03.2013 г. нашият университет беше посетен 
от делегация на ОБСЕ (Организация за безопасност 
и сътрудничество в Европа) начело с Ян Плешингер, 
заместник на ръководителя на мисията в Република 
Молдова, който сподели в разговор с ръководството 
на университета за характера на работата на ми-
сията в Р. Молдова, като предложи да бъдат изнесени 
лекции в университета ни от сътрудници на мисия-
та в подходящо време.
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ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
С бесарабски българи се срещнах и запознах още докато бях 

студентка (благодарение на специална програма, те имат право да 
кандидатстват и учат в българските университети). няколко годи-
ни след това имах възможността и честта да посетя бесарабската 
част в Украйна и по-конкретно село Каменка. Имайки наблюдения 
върху селата в България очакванията ми не бяха големи. Какво 
беше учудването ми обаче след като попаднах там...

Селото раз-
полагаше с го-
ляма болница с 
детска консул-
тация и отделе-
ние за лежащо 
болни, детска 
градина и учи-
лище.

Училището 
се води за едно 
от най-добрите 
в района и е 
посещавано от 
много ученици 
и от съседни-
те села. На-
ред с руския 
и украинския 
з а д ъ л ж и т е л -
но се изучава 
български език, а благодарение на добрата база и невероятните 
учители, работещи там, повечето от завършилите ученици продъ-
лжават образованието си в университети в България или Украйна. 
Доста е внушителен големият им спортен комлекс, а за търсещите 
забавления – заведения и барове определено не липсват. И ако се-
лото ме впречатли, то живеещите там просто ме очароваха. По-
сърдечни и гостоприемни хора не бях срещала през живота си...
Независимо по кое време на деня ги посетиш, без значение очак-
ван ли си или не, всичко, което имат в дома си се слага на масата и 
гладен не може да си тръгнеш – няма да те оставят...И неизменния 
въпрос: „Кажи сега, какво става там по Българията, разказвай...“И 
тук пак ме учудиха със своята осведоменост за всичко, което се 
случва в нашата родина (по някои въпроси знаеха доста повече от 
мен самата.). После разбрах, че имат българска радиостанция, а по 
телевизора, освен няколко български канала, излъчвани директно 
от България, имат и местен български канал. Важна роля има и 
вестникът „Роден Край“, чиято главна редакторка Дора Костова 
казва: „ За 20-годишното си съществуване вестник „Роден край” 
придобива роля на будител и просветител на българската нацио-
нална духовност в Украйна. «Роден край» носи сериозен статут на 
държавен вестник, което ни дава широки права и изисква голяма 
отговорност. «Българи да си останем!» — e мотото на вестника ни 
и е желанието на всеки един от нас, работещ в редакцията, като 
в същото време се стремим това желание да присъства във всеки 
българин. ..”

Спомням си и една конфузна ситуация – под въздействието на 
някакво моментно хрумване реших, че щом съм в Украйна, няма 
да е лошо да си попрактикувам руския (та нали толкова години 
го учихме в училище)..Много ми се обидиха и ми казаха: „ Говори 
ни на български, ние си го знаем...“До края на престоя си използ-
вах единствено и само български. Начинът, по който там говорят е 
малко по-различен от този в родината ни. Езикът е по-диалектен, 
архаичен, стар български, наверно успял да се пренесе и съхрани 
през вековете. Естествено, на места е примесен с руски и украин-
ски думи...Тук ще направя едно вметване – сещам се за някои наши 
сънародници, които в дадени ситуации са се притеснявали да ка-
жат, че са българи. Ако те видят с какъв плам в очите тези хора ме 
питаха „Ама ти истинска българка ли си, от България?“, мисля че 
никога вече няма да се засрамят да се наричат така.

Имах възможността да попадна и на няколко техни празника. 
Единият беше в центъра на селото, на площада, голяма веселба 
падна - много музика и танци, те имат много ансамбли за българ-
ска народна музика, които пяха и танцуваха. Присъствах и на едно 
младежко събиране, където всички без изключение така умееха да 
танцуват хора и ръченици, че ме засрамиха....аз, която съм израсла 
в България, не можех да играя и на половината на тях.

Най-близкият град до Каменка (на около 10 км.) е Измаил – кац-
нал на брега на Дунава, много от студентите, учещи в България, 
пътуват с комета от там до Силистра – удобно, приятно и бързо – 
за около 5 часа си в България. Разхождайки се из базара в Измаил, 
срещнах Руслан Мъйнов – та нали и той е бесарабски българин 
и то точно от този регион. Много са прославилите се българи от 

този край – министър-предедателят на България в началото на 90-
те години – Александър Малинов, първият ректор на Софиския 
университет - Александър Теодоров – Балан, певецът Иван Мин-
ковски и много други.

А пътувайки на обратно с автобуса от Измаил до Каменка, за 
момент изключих, че съм в държава, различна от България – та 
всички там говореха на български...

И до ден днешен ме възхищават тези хора – няколко поколения 
подред родени в Украйна, повечето никога не стъпвали 
в България, но не само успели да съхранят родния език, 
всички обичаи и традиции, но и не пропускащи повод 
гордо да се наречат Българи. Бесарабските българи ми 
предадоха един незабравим урок по родолюбие. Сега, ко-
гато и аз съм на хиляди километри от родината още по-
вече започнах да ги уважавам и разбирам колко е важно 
( и не винаги лесно) да успееш да запазиш националното 
си самосъзнание, бит и култура. Защото „Не е българин 
този, на който родителите са му българи, а този, на който 
децата са му българи...“

ИСТОРИЯ
Бесарабски българи са българите, живеещи в област-

та Бесарабия, разделена между Молдова и Украйна (Оде-
ска област) . По официални данни българското етниче-
ско присъствие в Бесарабия може да се оцени на 380 000 
човека. То датира от ранното Средновековие. Начало на 
днешното българското присъствие в този район обаче е 
поставено в края на 18 и началото на 19 век. Българско 
население се преселва в Бесарабия по време на феодал-

ните размирици в Османската империя и след руско-турските во-
йни в този период. Особено големи са преселническите вълни след 
войните от 1806 – 1812 и 1828 - 1829 г. Две са основните причини 
за преселването на българите в Бесарабия. След приключването 
на войните и изтеглянето на руските войски българите са се стра-
хували, че башибозуците ще си го изкарат на невинното местно 
население и това ги е принуждавало да търсят спасение чрез бяг-
ството. В същото това време след 1812 г. Русия завладаява терито-
рията известна под името „ Буджака“ (Районът е заключен между 
Черно море и реките Дунав, Прут и Днестър. ), където са живели 
ногайски и татарски племена. Тези племена са били мюсюлмани 
и съюзници на Турция и поради тази причина са насилствено из-
селени от тези райони. Затова православните заселници от Балка-
ните (основно българи, но също албанци, сърби, гагаузи), са добре 
дошли на Русия

ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
Едно от най-характерните неща за бесарабските българи е, че 

са успели да запазят и съхранят българските традиции и обичаи 
и то в архаичния им вид. Много са религиозни и спазват всички 
празници според православния календар. Интересен е фактът, че 
всяко село си има типични само за него обичаи, които не се срещат 
в другите села. (Една баба дори ми обясни, че по начина по който 
си връзват забрадките могат да ги познаят от кое село са.) Ще се 
спрем на някои от по-големите празници и на някои характерни за 
тях ритуали, които се спазват и до днес:

Сирница, Сирни Заговезни, Масленица
Централен обред на Масленица е палене на огньове на открито, 

които имат особено название –пушпалига. В голяма част от други-
те български села в Южна Бесарабия тези огньве са известни под 
название ламбадийа. Смята се за задължително да се палят огньо-
ве от слама. През запалените огньове прескачат деца и младежи, 
«за да няма бълхи».

Вече през 20-30-те години на 20 век обичаят да се прескача се 
разглежда като игра или забава за младежта. През обредните ог-
ньове скачат също и на кон «за здраве на конете».

В този ден млади момчета (йергени) яздят невпрегнати коне и 
без седло по селото, така те демонстрират осанка и обученост на 
конете, а също и своето майсторство на ездач. Роднини, приятели 
и познати ги канят да слязат от конете си и да опитат празнично-
то угощение: чаша вино и баница с извара или обредно ритуално 
ястие

Макар че подобно обяздване да не се съпровожда от конни над-
бягвания, то се нарича кушийа, също както и конните надбягвания 
на Тодоровден.

През деня на Масленица младоженци ходят на гости при кумо-
ве, носят им подаръци и угощение – баница и вино. Влизайки при 
кумовете, младите целуват ръката им и просят прошка за свърше-
ните през годината грехове: «Да ни прусти грехувети». При това 
кумът отговаря: «Прустети и на нас». Кумата готви обилна трапе-
за. Смята се, че трябва добре да се наядеш с блажно преди дълго-

Бесарабските българи 
Жана Картелян
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то въздържание и употреба на постна храна . Основните блажни 
ястия на тази вечеря са баница, варени яйца и сирене.

Вечерта неомъжените девойки гадаят на пръстени «Упяване на 
пръстени».

Рождество Христово, Коледа
Рождество Христово, Коледа се отбелязва на 7 януари. Празну-

ването на Коледа продължава три дни (7-9 януари), съответно на 
укоренилата се традиция най-великите празници през годината 
(Коледа, Великден и Троица) да се отбелязват три дни подред.

Фактически празникът започва още през деня предишния ден, 
на 6 януари. Някои възрастни българи помнят, че Бъдни вечер 
по-рано се наричал Малка Коледа. Подобно особено название на 
вечерта преди празника се запази поради свойствената на този ден 
постна кухня, тъй като до полунощ продължава Коледният пост, а 
жителите на селото стриктно го спазват.

След обяд на 6 януари, още докато е светло, започват да коледу-
ват момчета на 7-12 годишна възраст. Стопаните ги канят вкъщи, 
където коледарите свалят шапките си, покланят се пред иконата 
и заедно в един глас пеят коледни песни, след което им дават кра-
вайче , приличащ на геврек, а също могат да дадат още и бонбони, 
орехи и други сладкиши. Някои по-заможни стопани дават на де-
цата дребни пари. Коледарите закачат кравайчета на една връва, 
закачена на рамо, или, по-рядко, на пръчка, а другите неща ги сла-
гат в дисаги. Започвайки от 50-60-те години, сладкишите и орехи 
ги слагат в торба.

Коледарите наближавайки двора, не викат стопанина, а веднага 
започват да изпълня-
ват обредната песен, 
която се нарича по 
първите думи “Стани 
нине“

След като чуе тази 
песен, стопанинът 
трябва да излезе при 
гостите и да пока-
ни всичката група в 
къщата, например, с 
думите: «Флявайте, 
добри гости-кулида-
ри».

Сутринта наКоледа 
коледарите отиват в 
храм, където освеща-
ват подарените хля-
бове.

Рано сутринта на 
Коледа, както и през 
деня предишния ден, 
отново започват да 
коледуват по-малките 
деца (7-12 години). 
Преди коледуването, в 
4-8 часа сутринта, де-
цата посещават сутришната коледна служба в храма.

Нова Година, денят на Св,Васил, Сурваки
Посрещане на новата година у българите е най-наситеният 

и богат на обреди празник през годината. В отличие от най-
почитаните от българите празници Великден и Гергьовден, ново-
годишните тържества се различават от тях с архаична обредност и 
карнавално настроение.

Главното новогодишно карнавално действие са ритуалните ше-

ствия на маскирани момчета (сурвакари).
Също както и на Коледа, стопаните даряват коледарите с кра-

вай, храна (сирене, сланина) и вино, а понякога и пари. В отличие 
от коледните песни, които са предимно с религиозно съдържание, 
в навечерието на Новата година ритуалните песни имат абсолют-
но светско съдържание, с пожелания за здраве, щастие, изобилие, 
благоденствие, а също така пожелание за много деца през идната 
година. Коледарите се държат разковано, влизат без да свалят ма-
ските си, продължават да пеят, а още се опитват незабелязани от 
стопаните да откраднат някоя незначителна дреболия.

Самото шествие на младежите от къща към къща е шумно и 
весело, много наивни и стиснати стопани стават обект на шегички 
и подигравки от страна на момчетата.

Рано сутринта на Нова година отново започват да ходят сурва-
кари. Те носят върбови клонки, понякога украсени с цветна хартия 
или искуствени цветя.

За стопаните особенно важно е сурвакарите да сурват децата 
в къщата, «за да са здрави». След като изпълнят обреда в къщата, 
стопанинът кани момчетата да сурват със сурвачката и добитъка 
«за здраве» с думите: «Пусурвакай кунети, кравети».

През деня на Нова година, който също широко е известен като 
ден на Свети Василий (Свети Васили), Василовци канят много го-
сти и готвят обилна гощавка.

През този ден прието е също да се даряват подаръци. Младо-
женците задължително ходят при кумовете, даряват на кумата по-
дарък, обикновено пола, кърпа, престилка или парче плат за ро-
кля, а също донасят със себе си като гощавка кравай с кокошка или 
пуйка и половин литър ракия или шише вино. Кумът също може 
да подари на младите подаръци. 

Като цяло празнуването на Нова година минава по-весело и 
разюздано отколкото празнуването на Коледа.

Великден, Възкресение Христово
Отбелязва се три дни, тъй като това е най-велик православен 

празник.
При голямо разнообразие обредни великденски ястия главно-

то, несъмненно, е козунакът
Ако вечерната служба в църквата издържат далеко не всички 

жители на селото, то за сутришното осветяване на козунаци и бо-
ядисани яйца се стараят да попаднат всички домакини. Връщайки 
се от църквата вкъщи, те събуждат децата с думи: «Ставайте, деца, 
да идете червени ица». Цялото семейство разговява рано сутринта 
с козунак и боядисано яйце и само след това вече може да се яде 
блажна храна

На Великден, както и на други православни празници (Рожде-
ство Христово, Троица, Сирница, Успение на пресв. Богородица), 
младоженци посещават своите родни и наречени родители (кумо-
ве или кръстници). В първия ден на Великден ходят на гости при 
кумове или кръстници. Като обредно угощение обикновено взи-
мат със себе си: голям кравай хляб (кравай), на който слагат варена 
кокошка или пуйка, половин литър ракия, козунак и 10 боядисани 
украсени яйца. Освен гощавката младоженците даряват на кумо-
вете подаръци, обикновено това може да е риза или голяма бяла 
кърпа за жената (бял месал). Стопаните слагат маса за своите кум-
ци, а след трапезата, която най-често се забавя до вечерта, също 
даряват ответни подаръци.

На втория ден младоженците отиват на гости при родители. 
Ако младата двойка живее отделно, то първо посещават родители-
те на съпруга, а на трети ден от Великден – родителите на съпру-
гата, а ако живеят заедно, обикновено с родителите на мъжа, то 
младият заедно с жена си отива при тъста и тъщата.

Read more about Бесарабските българи
 by www.bulgaria21.net

Внимание - сесия!
Внимание – държавни изпити!



6 №32 ТУК

Елисавета Багряна - 120
Елисавета Багряна 

(псевдоним на Елисавета 
Любомирова Белчева) е 
българска поетеса, автор 
на детски книги, преводач. 
Според изследователите на 
нейното творчество, чрез 
стиховете и за пръв път в 
българската литература 
жената разкрива смело и 
откровено своята природа.

Елисавета Багряна е ро-
дена на 29 април (16 април 
стар стил) 1893 г. в чинов-
ническо семейство в Со-
фия. Една година живее със 
семейството си в Търново, 
където пише първите си 

стихове (1907-1908). Завършва гимназиалното си об-
разование в София през 1910, след което за една годи-
на е учителка в село Афтане (днес Недялско), където 
получава непосредствени впечатления от живота на 
българското село и на селската жена. През 1911-1915 
Елисавета Багряна учи славянска филология в Софий-
ския университет. През този период се запознава с пи-
сателите: Г. Райчев, Константин Константинов, Димчо 
Дебелянов, Димитър Подвързачов, Христо Ясенов, 
Йордан Йовков. През 1915 в списание „Съвремен-
на мисъл“ за пръв път са отпечатани две нейни сти-
хотворения — „Вечерна песен“ и „Защо“. През 1915-
1919 е гимназиална учителка във Враца и Кюстендил. 
През 1921 се връща в София и се включва в литера-
турния живот. Сътрудничи във „Вестник на жената“, 
в. „Лик“, в списанията „Съвременник“, „Златорог“ и 
други. Окончателно се утвърждава след издаването на 
първата й книга „Вечната и святата“ (1927). По-късно 
сътрудничи на в. „Литературен фронт“, на списанията 
„Изкуство“, „Септември“, „Пламък“ и др. От 1952 г. е 
член на редакционната колегия на списание „Септем-
ври“. 1919 г. се омъжва за капитан Иван Шапкарев и 
ражда сина си Любомир Шапкарев.

Умира на 23 март 1991 г. в град София на 97 години.
Дългият творчески път на Багряна преминава през 

различни идейнохудожествени търсения и очерта-
ва няколко нейни преображения. Това проличава 
твърде ясно още при стихосбирките и от 1930-те го-
дини „Звезда на моряка“ и „Сърце човешко“, където 
някогашното жизнерадостно лирично опиянение, 
намерило израз в характерна широка и плавна мело-
дия на стиха, се заменя от жаждите и терзанията на 
интелектуалността, която започва да чупи класиче-
ските стихотворни размери. През 1950-те години Ба-
гряна се увлича по характерната за този литературен 
период декларативна тезисност (стихосбирката „Пет 
звезди“), но след 1960-те години отново се връща към 
характерния си стил (стихосбирките „Контрапункти“, 
„Светлосенки“ и „На брега на времето“). Богатата жиз-
нена и духовна биография на авторката сега разкрива 
своя обобщен смисъл. С настъпването на периода на 
жизнените равносметки този обобщителен смисъл на 
лично изстраданото става все по-подчертан. Стихо-
вете на Елисавета Багряна от последните десетилетия 
покоряват със своите все така силни, но вече и инте-
лектуално осмислени чувства, с мъдрото осъзнаване 
на интуитивно постигнатата и преди хармония на би-
тието. Размахът на вдъхновението и високата поети-
ческа култура придават на поезията на Багряна голяма 
въздействаща сила.

Елисавета Багряна е новатор в българската литера-
тура. Тя първа изразява най-съкровените и интимни-
те душевни преживявания на жената. Стилът на Ели-
савета Багряна е съчетание между народнопесенната 
фолклорна лексика и модерно поетични средства - 
съчетание между традиция и модерност.

Стиховете на Елисавета Багряна са преведени на 30 
езика и издадени във Франция, Чехословакия, Югос-
лавия, СССР, Румъния, Италия, Швеция, Полша и др.

Тя е носителка на златен медал на Международ-
ната асоциация на поетите в Рим (1969). Удостоена е 
със званието „Герой на Народна република България“ 
през 1983 г.

През 1943, 1944 и 1945 година е номинирана от Сте-
фан Младенов за Нобелова награда за литература

Никола Фурнаджиев - 110
Никола Фурнаджиев е ро-

ден на 27 май 1903 година в 
Пазарджик. Професията на 
баща му налага честа про-
мяна на местоживеенето 
на семейството. За първи 
път Фурнаджиев публикува 
свои стихотворения в са-
тиричния вестник „К’во да 
е“. От 1918 г. редовно пише 
на страниците на вестника 
под псевдонимите Веселяк и 
Дядо Лука. Година по-късно 
сътрудничи и на сп. „Учени-
ческа мисъл“. Завършва гим-
назия през 1922 г. в Чирпан. 
Същата година става студент 
в Медицинския факултет 
на Софийския университет. 
Скоро сменя специалността 

си и се записва да учи естествени науки. Отново про-
меня интересите си и избира философията. Завършва 
през 1930 г. педагогика и философия. По време на сту-
дентството си организира стачка. След нея за кратко 
се укрива.

В списанието на Георги Бакалов „Нов път“ Фурнад-
жиев заедно с Ангел Каралийчев и Асен Разцветни-
ков създава най-добрите творби на септемврийската 
литература. Стиховете, публикувани в „Нов път“, той 
издава в първата си стихосбирка - „Пролетен вятър“ 
(1925). Тогава написва и прочутата си поема „Сват-
ба“. Същата година прекратява сътрудничеството си 

в „Нов път“ и започва да публикува в сп. „Златорог“. 
През 1928 г. отпечатва втората си стихосбирка - „Дъга“. 
След дипломирането си в университета Фурнаджиев е 
учител в Трета мъжка гимназия в София, а след това 
работи в Министерството на народната просвета. 
През 1933 г. заминава за Цариград, където преподава 
в българското училище. Тогава излиза сборникът му 
с детски приказки „Златни клонки“. Остава в града до 
1938 г. Връща се в България и става учител в Пазар-
джик. През 1944 г. преподава във Втора девическа гим-
назия в София

Промените настъпили в България след 9 септември 
1944, за Фурнаджиев са сбъдната мечта. Ентусиази-
ран, той започва работа в Министерството на про-
пагандата. От 1945 до 1949 г. е главен редактор на в. 
„Литературен фронт“, а после отново главен редактор 
и завеждащ отдел „Поезия“ в реномираното издател-
ство „Български писател“. В началото на 60-те години 
е редактор на сп. „Септември“. На тази длъжност се 
пенсионира през 1963 г.

През 50-те и 60-те години Никола Фурнаджиев от-
печатва пет стихосбирки - „Велики дни“, „По пъти-
щата ти вървях“, „Избрани стихотворения“, „Слънце 
над планините“ и „Най-трудното“. Освен тях публи-
кува и три детски стихосбирки - „Свободна родина“, 
„Смели пионери“ и „Лагерна вечер“. Прави опити и с 
друг жанр — пътеписа. През 1952 г. излиза първата му 
пътеписна творба - „Между приятели“, а три години 
по-късно и втората - „Пътуване до Чили“.

Той е един от най-добрите преводачи на поезия от 
руски език. Стихотворенията на Фурнаджиев са пре-
ведени на основните европейски езици.

Поетът умира в София на 26 януари 1968 година.
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На практика
Въз основа на Положението за практиката в Та-

раклийския държавен университет „Гр. Цамблак” и 
съгласно изискванията на учебните планове за прак-
тика бяха допуснати всички групи на университета, 
които завършват обучението си тази година, а също 
така и групите от 3 курс към катедра „Филология” по 
първа специалност.

Студентите бяха допуснати за извършване на прак-
тика в различни срокове с решения на заседания на 
к а т е д р и т е . 
През 2012-
2013 учебна 
година на пе-
дагогическа и 
производстве-
на практика 
бяха насоче-
ни 119 сту-
денти. Ръко-
водството на 
университета 
се старае да 
о р г а н и з и р а 
практиката на 
студентите в гр. Тараклия или в района. Но понякога 
възниква необходимост практиката от някои студен-
ти да се извършва по местоживеене. Такива случаи се 
разглеждат в катедрите индивидуално, след което се 
вземат  целесъобразни решения. 

Ръководителите на практиката на студентите от 
страна на университета предварително се срещнаха 
с ръководсвата на съответните институции, където 
трябва да се извърши практи-
ката; бяха уговорени услови-
ята и изискванията относно 
извършването на практиката: 
бяха подписани договори, в 
АТО Гагаузия бе изпратено 
писмо с молба да бъде разре-
шено на студенти от универ-
ситета да извършат практи-
ката си в учебни заведения на 
АТО Гагаузия.

Ръководителите на практи-
ката съвместно с преподавате-
лите-методисти проведоха ин-
структажи със студентите по 

всички специ-
алности, бе им 
даден списък 
на всички до-
кументи, ко-
ито те тлябва 
да представят 
след завъ-
ршването на 
практиката си. 
Бяха предста-
вени образци 
на портфолио.

Графикът за 
извършване на педагогическа практика от студенти в 
3 курс по специалността „Музика” се отличава от тези 
на другите. Студентите от тази специалност започват 
практиката си от 1 септември и я приключват на 15 де-
кември (1 път седмично). За тази практика се допускат 
всички студенти, даже тези, които имат „дългове”, тъй 
като те все още разполагат с определено време за тях-
ното ликвидиране. Така например, Е. Попов, студент в 
3 курс, преди началото на тази практиката е с 2 „дълга” 
от 2 курс (педпрактика и невзет изпит по методика 
на муз. възпитание, които правят 9 кредита) и още 2 
„дълга” от 5 семестър (солфеж и полифония, история, 
цивилизация и култура на Р. Молдова и Р. България, 
хорово изкуство и дирижиране – 10 кредита). Според 
Регламента на учебното заведение те имат право да 
бъдат преведени в следващия курс, без да са събрали 
20 кредита от 60. 

За съжаление, документацията, свързана с пролет-
ната сесия, не бе на време оформена, тъй 
като последният изпит бе на 9 март, в 
събота. Не остана практически време за 
провеждане на заседанията на катедрите, 
тъй като студентите от някои групи на 11 
март вече трябваше да започнат практи-
ката си. Занапред графикът за изпитите 
следва да се съставя така, че такива ню-
анси да няма. Като минимум, трябва да 
има два дни за анализ на резултатите от 
сесията, за вторично полагане на изпити 
в случай на необходимост, и за вземане 
на решения от катедрите относно допу-
скането на студенти за практика.

Радой Ралин - 90 
Радой Ралин е роден на 22 

април 1923 г. в Сливен. Той 
е правнук на Таньо войвода, 
който е сподвижник на Васил 
Левски и приятел на Стефан 
Караджа. Завършва гимна-
зия в родния си град (1941) и 
право в Софийския универ-
ситет (1945).

През юли—септември 
1941 заедно с Дучо Мундров 
и Щ. Скубарев списва и ре-
дактира нелегалния антифа-

шистки бюлетин „Истината по антисъветската война“. 
През 1942 е арестуван. През 1944 (3 месеца) завежда 
отдел „Агитация и пропаганда“ в Околийския комитет 
на Отечествения фронт в Сливен, но поради несъгла-
сие с „революционните“ действия на ръководството 
му заминава доброволец на фронта. Участва във Вто-
рата световна война (1944–45).

Редактор (1945–46) в списание „Славяни“. Брига-
дир в Югославия (1947). През 50-те години, когато в 
България джазът се смята за еретично изкуство, Радой 
Ралин е един от ревностните му поддръжници; заед-
но с Милчо Левиев създава (1965) формацията „Джаз 

Фокус“.
Един от създателите на Стършеловия сатиричен 

театър (1953) — първия български театър на сати-
ричната миниатюра, който става средище на антикул-
товската сатира. През 1946–49 е редактор във в. „Ли-
тературен фронт“, през 1952–61 — във в. „Стършел“, 
1961–63 — във в. „Литературни новини“, 1961–63 — в 
Студията за игрални филми, 1964–66 — в Студията за 
хроникални и документални филми, където създава 
поредицата документални киносатири „Фокус“. Ре-
дактор в изд. „Български писател“ (1967–68), в Българ-
ска кинематография (1976–87), във в. „Литературен 
фронт“ (1987–90).

От 1992 г. заедно с Борис Димовски и своя син Кин 
Стоянов издава в. „Щастливец“.

Радой Ралин почива на 21 юли 2004 г. На негово име 
е наречен площадът пред бившето кино „Изток“ срещу 
хотел „Плиска“ в София. През 2012 г. там е поставена 
и статуя на Радой, дело на скулптора Георги Чапкънов.

Радой Ралин възражда нетрадиционните за българ-
ската сатира кратки жанрови форми — апострофа, 
афоризма, сатиричната парабола; разширява жанро-
вата територия на съвременната сатира, вътрешно-
видовото и богатство с уникалните си думи-хибриди. 
Ралин работи активно във всички жанрове на сати-
ричното изкуство.
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БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.                          май
•1.  90 г. от рождението на Джоузеф Хелър, американски 

писател сатирик (1923 – 1999);
•7.  180 г. от рождението на Йоханес Брамс, немски ком-

позитор, пианист и диригент (1833 – 1897); 
•9.  130 г. от рождението на Хосе Ортега-и-Гасет, испански 

философ, социолог и есеист (1883 - 1955);
•11. 150 г. от първото честване на празника на Светите 

братя Кирил и Методий. От 1863 г. 11 май се установява 
като църковен празник на светите равноапостоли. В София 
празникът бил организиран от учителя Сава Филаретов.  
През 1858 г.  е отбелязан в Пловдив с тържествена служба в 
църквата «Света Богородица», а след това учителят Йоаким 
Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото на св. 
св. Кирил и Методий;

•12. 80 г. от рождението на Андрей Вознесенски, руски 
поет (1933 – 2010);

•17. 100 г. от подписването на Лондонския мирен дого-
вор, с който се слага край на Балканската война през 1913 г.;

•22. 200 г. от рождението на Рихард Вагнер, немски ком-
позитор, създател на музикалната драма (1813 - 1882);

•22. 205 г. от рождението на Жерар дьо Нервал, френски 
поет и преводач, една от водещите фигури на романтизма 
(1808-1855);

•27. 110 г. от рождението на Никола Йорданов Фурнад-
жиев, български поет (1903 – 1968);

•28. 105 г. от рождението на Ян Ланкастър Флеминг, ан-
глийски писател (1908 - 1964);

•29. 60 г. от първото покоряване на връх Монт Еверест 
(1953) от новозенландския алпинист Едмънд Хилари и шер-
па Тенсинг Норгей.

Дончо Цончев - 80
Дончо Стефанов Цончев 

(27.07.1933 – 22.07.2010) е 
български писател-прозаик, 
повече известен с реалистич-
ната си проза.

Роден е на 27 юли 1933 г. в 
гр. Левски. Завършва гимна-
зия през 1951 г. и специалност 
Геология в Софийския уни-
верситет през 1959 г. Работи 
като зидар, геолог в Родопите и 

Странджа (1959-1963), учител в София (1963-1966), от-
ново като геолог в Министерството на горите, завеж-
дащ редакция в издателство „Народна младеж“ (1968-
1970), зам.-гл. редактор на „Профиздат“ (1970-1973), 
завеждащ отдел „Българска литература“ (1973-1989) в 
сп.„Съвременник“, директор на сп. „Лов и риболов“ (от 
1989), основател и директор на в. „Наслука“ (от 1991).

Живее в София и Нови хан.
Дончо Цончев е женен за Снежана Капитанска, имат 

син Стефан, дъщеря Ангелина и петима внуци.
Публикува в периодиката от 1956 г. Пише за приро-

дата и света на животните, както и детско-юношеска 
проза. Автор на разкази, новели, повести, драми, изда-
дени в 60 книги. Сценарист е на 4 игрални филма, на-
писал е 5 театрални пиеси. Творбите му са преведени 
на 28 езика.

Дончо Цончев е републикански шампион по бокс за 
1951 и 1952 г. и републикански шампион по автомоби-
лизъм за 1964, 1965 и 1966 г.

Депутат в 40 Народно събрание (2005-2009).
През 2004 г. е награден с орден "Стара планина" 

първа степен, за големите му заслуги към българската 
литература и по случай неговата 70-годишнина. На 14 
декември 2007 г. става носител на голямата награда за 
литература на Софийския университет.

Андрей Вознесенски - 80
Андрей Андреевич Возне-

сенски (12.05.1933 – 01.06.2010) 
е руски поет, един от най-
изявените автори от поколени-
ето, придобило популярност 
след смъртта на Йосиф Сталин.

Андрей Вознесенски е роден 
през 1933 в Москва. Първона-
чално се интересува от рису-
ване и архитектура, като през 
1957 завършва Московския 
архитектурен институт. Още 
преди това той изпраща свои 
стихове на Борис Пастернак, 
приятелството с когото оказва 

голямо влияние върху него.
Вознесенски публикува първите си стихотворения през 

1958. По време на относителната либерализация на режима 
в Съветския съюз през 60-те той пътува често в чужбина - 
в Съединените щати, Франция, Германия, Италия и други. 
Наред с Евгений Евтушенко и Бела Ахмадулина той придо-
бива голяма популярност и провежда четения на свои сти-
хове пред многобройна публика в концертни зали и цели 
стадиони.

Андрей Вознесенски умира на 1 юни 2010 година в Мо-
сква.

Ярослав Хашек – 130
 Ярослав Хашек (30.04.1883– 03.01.1923) е 

чешки писател. Автор е на много произведе-
ния - художествени и публицистични. Най-
известната му творба е сатиричният роман 
«Приключенията на добрия войник Швейк 
през Световната война», в който главен герой 
е мобилизираният в Първата световна война 
Йозеф Швейк.

Роден е в Прага в семейството на беден учи-
тел. За участие в политическа демонстрация е 

изключен от гимназията. От 1903 г. се отдава изцяло на литера-
турна дейност. Като юноша обича много да пътува и за няколко 
години обикаля Австро-Унгария (Словакия, Унгария, Галиция, 
Южна Полша), Балканския полуостров (през 1903 г. няколко сед-
мици пребивава в България и написва фейлетон за пътуването си 
от Никопол до Русе), Венеция, Бавария.

До началото на Първата световна война Хашек написва над 1000 
разказа. През войната е мобилизиран в Австро-унгарска армия, но 
през 1915 преминава фронтовата линия и се предава на руснаците. 
През 1918 г. постъпва в Червената армия, става член на ВКП (б).

В годините на Гражданската война редактира чешки, немски и 
унгарски списания. В края на 20-те години, поканен от чехосло-
вашка делегация, се връща в родината си. През 1921 г. започва да 
публикува своето най-значимо произведение „Приключенията на 
добрия войник Швейк през Световната война“. Оригиналното из-
дание на романа е богато илюстровано от чешкия график Йозеф 
Лада. От романа излизат четири части, но той остава недовършен. 
На български романът е преведен великолепно от големия славист 
проф. Светомир Иванчев.

24 февраля 2013 года в Тараклии проводился ежегодный турнир памяти В. 
Черногора по волейболу. В турнире приняло участие 10 команд Тараклийского 
района, которые разыграли между собой переходящий кубок. Отрадно отме-
тить, что вот уже второй год подряд в турнире принимала участие и команда 
Тараклийского госуниверситета им. Григория Цамблака. Несмотря на молодость 
представители университета достойно себя проявили на площадке и бились на 
равных с сильнейшими коллективами района. Ребятам не хватило немного удачи 
для выхода в полуфинал турнира и дальнейшей борьбы за пьедестал. Итогом 
выступления стало пятое место. Состав команды: Стоянов Олег –  играющий 
тренер и капитан, Златанов Дмитрий,  Чемерук Василий, Чемерук  Александр, 
Мутафчи Владимир, Ризов Петр, Дериволков Александр.
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Езикова култура
 Акавизмът в българския език

Акавизмът или акането (рус. аканье) е особен слу-
чай на редукция. Това е изговор, при който гласните 
[о] и [а] могат да се различават само под ударение. В 
неударено положение на мястото на тези звукове се 
изговаря звук, близък до [а], или силно отслабен звук, 
близък до [ъ].

Явлението не е характерно като цяло за книжовната 
форма на българския език (в която са приети само ня-
колко заемки от руски език, попаднали в нея явно по 
устен път, тъй като се произнасят акаво, а също така 
и се пишат с А вм. О, например: каляска, пагон, пар-
тенка и др., срв. с рус. коляска, погон, портянка) и се 
среща предимно в българската диалектна реч, напри-
мер в смолянския говор. Тук неударената гласна [о] 
обаче преминава в [а] само в предударено положение, 
а в следударено – в  [у], например [гарà] гора, [гадина] 
година, [вадица] водица, [бали] боли, [радила] роди-
ла, [асỳкану] осукано, [кабила] кобила, [гал’àм] голям, 
[мамà] мома, но [сèлу] село, [мàслу] масло и т.н.

Акавизмът е много характерен за някои от славян-
ските езици, например за руския и белоруския език. В 
руския език явлението се среща както в предударено, 
така и в следударено положение, например [харашò] 
хорошо, [плòха] плохо.

Именно поради руското езиково влияние ака-
визмът, особено през последните няколко десети-
летия, е получил доста широко разпространение и в 
българските говори в Молдова и Украйна.

Че акавизмът в тези говори не е домашно, т.е. не е 
българско явление, а е чуждоезиково, се потвърждава 
от следните факти и примери:

а) явлението в българския език съществува само в 
някои от говорите му в района на Родопите и се от-
крива последователно единствено в предударено по-
ложение (От този район на България обаче масово из-
селване на хора в Русия в миналото не е имало, което 
означава, че явлението не е могло да бъде пренесено 
оттук и разпространено в езика на тамошните бълга-
ри).

б) думите, в които се открива акавизъм, в повечето 
случаи са лексикални заемки от руски език, най-често 
запълващи празнини от отсъстващи лексикални сред-
ства в езика на българите в Молдова и Украйна или 
пък са чуждици, които се използват тук наред с до-
машни думи, например:

[агарòт] рус. огород и градина, [арганизỳвам] от 
рус. организовать ’организирам’, [астанòфка] рус. 
остановка ’спирка’, [атвич`авам], но и [утвич`авам] от 
рус. отвечать ’отговарям’, [атр’àт] рус. отряд, [ацeнка] 
рус. оценка, [басанòшки] рус. босоножки ’сандали’, 
[балтàйа са] от рус. болтаться, [гад’à са] от рус. годить-
ся ’ставам за нещо’, [издаòй] каруцар от рус. ездовой, 
[калхòс] рус. колхоз, [калидòр] рус. коридор, [капèйка] 
рус. копейка, [калбàс] рус. колбаса, [кашòлка] рус. 
кошелка и кошница, [камсамòл] рус. комсомол, 
[канвèрт] рус. конверт ’плик’, [кас`инка] от рус. косын-
ка, [катлèта] рус. котлета ’кюфте’, [карòвник] рус. ко-
ровник ’краварник’, [лахàнка] рус. лохань ’вид корито’, 
[матацикла] рус. мотоцикл, [насабàча са] рус. насоба-
читься ’приспособя се’, [патрèт] портрет, [пасàтка] рус. 
посадка ’зелен пояс’, [пиларама] рус. пилорама ’дъско-
резница’, [пагòда] рус. погода и време, [пакà] рус. пока 
’довиждане’, [пахарòн] рус. похороны и [зарàвани] по-
гребение, [падỳшка] рус. подушка и [възглàмницъ], 
[салдàтин] рус. солдат ’войник’, [самал’от] рус. самолет 
’самолет’, [спасиба] рус.  ’благодаря’, [саòк] рус. совок 
’лопатка’, [сталòва] рус. столовая ’столова’, [тиливиз’ар] 
рус. телевизор и [тиливизур], [интанàцийа] рус. инто-
нация, [камàнда] рус. команда, [палез’ън] рус. полезен 
и полезный, [канки| и [кунки] кънки от рус. коньки , 
[абразèц] рус. образец, [агранòм] рус. агроном и т.н. и 
т.н.

в) особено ясно произходът на акавизма в речта на 

българите в Молдова и Украйна проличава в двояко 
изговаряните форми, т.е. с българска редукция на ши-
роката гласна -[о]  в  [у] – и с руски акавизъм в не-
ударено положение – [o] в [a], например: [гурудà] и 
[гарадà] рус. города ’градове’, [дèучка] и [дèвачка] рус. 
девочка ’момиче’, [кунчàвам] и [канчàвам] рус. кон-
чать ’свършвам, замършвам’, [курòпка] и [карòпка] 
рус. коробка ’кутия’, [куст’ỳм] и [каст’ỳм] рус. костюм, 
[кумбàйна] и [камбàйна] рус. комбайн, [пучти] и 
[пачти] рус. почти, [пудàрук], [пудàрак], [падàрук] и 
[падàрак] рус. подарок, [убижàвам] и [абижàвам] рус. 
обижать ’обиждам’, [уружàй] и [уражàй] рус. урожай, 
[сурукувàйата] и [саракавàйата] рус. сороковая ’чети-
ридесетата’ и др.

Единствено наречията (от типа на нормално, до-
стойно) в диалектите на българите от Молдова и 
Украйна по реакция на неударената гласна  [о]  до-
някъде приличат на редуцираните акаво в предуда-
рено и укаво в следударено положение думи в някои 
български родопски говори, например: [абизàт’ел’ну] 
рус. обязательно, [атнасит’ел’ну] рус. относительно, 
[афициàл’ну] рус. официально, [благаславèну] рус. 
благословенно, [дастòйну] рус. достойно, [дастàтъчну] 
рус. достаточно, [дамàшну] рус. домашнее, 
[драгацèнну] рус. драгоценно, [канèчну] рус. конечно, 
[канкрèтну] рус. конкретно, [нармàл’ну] рус. нормаль-
но, [палажит’ъл’ну] рус. положительно, [спакòйну] 
рус. спокойно, [пан’àтну] рус. понятно, [пастайàнну] 
рус. постоянно, [палèзну] рус. полезно, [паслèдну] рус. 
последнее, [пастипèнну] рус. постепенно, [апширну] 
рус. обширно и т.н.

Под влияние на акавизма са се променили тук и ня-
кои български фамилни имена, например: Гаранòвский  
вместо Горàновски.

Акаво звучат в тукашната българска реч и име-
ната: [Алèк] Олег, [Алèс’а] Олеся, [Аксàна] Оксана. 
Предимно акаво звучене имат и названията на сели-
щата, като [Адèс’] и [Адèса] Одеса, [Масквà] Москва, 
[Камрàт] Комрат и т.н.

Интересно е, че при изговор и записване на някои 
домашни думи тукашните българи, вероятно пак под 
влияние на руския акавизъм или в резултат на оуст-
няване (лабиализация), допускат хиперкорекция 
(свръхстарателност) в произношението, например, на 
някои думи и форми като: [глупова], [х]убов], която 
може да се разбира като реакция срещу чуждото вли-
яние върху родния език. Същото е станало и в пис-
мените форми на някои фамилни имена, например: 
Монолов, Ходжиогло, Корояни, Коромонак  вместо 
Манолов, Хаджиогло, Караяни, Карамалак. Разбира 
се, че тук не са изключени и такива родноезикови яв-
ления, като оустняване (лабиализация) и уподобяване 
(асимилация) на гласните, за които ще стане дума по-
нататък.

В същото време, макар и в по-малко случаи, в мест-
ната българска реч вместо акав изговор в редица думи 
от руски произход се наблюдава българска редукция 
на широката гласна, например: [сòрук] рус. сорок, 
[кàртучка] рус. карточка, [гусудàрсту] рус. государ-
ство, [жилỳдук] рус. желудок, [укỳр’вам] рус. окури-
вать ’опушвам’, [пузнакòм’а] рус. познакомить ’запо-
зная’, [пуштàнки] рус. подштанники ’долни мъжки 
гащи’, [тулòка] рус. толока и др. 

За акавизма трябва да се знае и следното, че с акав 
изговор и правопис в българския книжовен език се 
използват следните форми: каляска, пагон, партенки, 
хазяин и хазаин, хазяйка  и хазайка, хазаи, хазяйни-
ча, хазяйски и хазайски, заети от руския език, както се 
вижда, по устен път.

По този начин, като извод, още веднъж трябва да се 
подчертае, че в книжовната българска реч освен тези 
случаи акав изговор и правопис на думи не може да се 
допуска.

д-р Васил Кондов 
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«Първи април» има на много места по 
света

В много страни 
по света отбелязват 
«Деня на лъжата». 
На 28 декември в 
Испания празнуват 
«Денят на невинни-
те» (Dia de los Santos 
Inocentes). Спо-
ред католическата 
църква това е денят, 
в който по заповед 
на цар Ирод са изби-
ти всички деца до 2 

години, родени в древна Юдея, за да се премахне току-
що роденият Исус от Назарет. На същата дата в Ис-
пания се чества «Денят на шегата». По обичай на този 
ден се правят шеги от всякакъв род. Внимавайте да не 
изпиете едно солено кафе, защото това е традиция в 
Испания. В Мексико тази дата също се е превърнала в 
истинска фиеста. Помнете, че на тази дата в Мексико 
не се дава нищо назаем – пари, бижута, книги. В Перу 
можете да видите десетки 
хора, които се разхождат по 
улиците с хартиени надпи-
си на гърба, които веднага 
превръщат човек в обект на 
подигравки. На този ден по 
традиция медиите публику-
ват неверни информации, 
които читателите трябва да 
открият. На следващия ден 
вестниците и телевизиите 
разкриват кои новини са 
били истина и кои лъжа.

В други страни, които не 
са испаноговорещи, този ден се нарича «Ден на лъжа-
та» и се чества на 1 април. Думата идва от латинското 
Aprilis (aprio означава отварям — пролетта се „отва-
ря“). Старото славянско име на този месец е било бре-
зов, понеже през този месец се разлистват брезите.

В ирландския календар този месец се казва Aibreán 
и е третият и последен пролетен месец.

Прабългарите наричали този месец Твирем.
В Нова Зеландия, Великобритания, Австралия и 

Южна Африка шеги се правят само до обяд. Всеки, 
който се пошегува в друго време от деня получава псев-
донима «Априлски глупчо». Във Франция, Ирландия, 
Италия, Южна Корея, Япония, Русия, Германия, Кана-
да и САЩ шегата властва през целия ден. Иранците 
си правят шеги на 13-тия ден от Персийската Нова го-
дина, който се пада на 1 или 2-ри април. Празникът се 
нарича «Сиздах Бедар» или празникът на природата, 
който се е празнувал още през 536 г. пр.н.е. Това кара 
мнозина да вярват, че Първоаприлският ден на шега-
та се е зародил от тази традиция. Във Франция праз-
никът се нарича «Априлска риба». На този ден фран-
цузите се опитват да закачат хартиена риба на гърба 
на жертвата, без да бъдат забелязани. Подобна шега се 

прави и в Италия.
Според фламандския обичай децата заключват сво-

ите родители и ги пускат само, когато те обещаят да им 
дадат лакомство. На този ден по времето на династия-
та Чосон в Корея било позволено царското семейство 
и придворните да се шегуват помежду си. Това бил 
първият снежен ден от годината. Хората се замеряли 
със снежни топки и после давали фалшиви оправда-
ния. Уцеленият със снежна топка се смятал за «губещ» 
и трябвало да изпълни едно желание на човека, заме-
рил го със сняг. 

В Полша този ден е изпълнен с шеги, вицове и за-
качки. Дори държавните институции си позволя-
ват да лъжат, а важната работа се отлага за друг ден. 
В Шотландия 1 април е ден на кукувицата, тъй като 
там птицата е символ на глупостта. В Дания «Денят на 
лъжата» идва с месец закъснение – 1 май и е известен 
като «Майска котка» (May-cat). Датчаните много рядко 
празнуват на този ден. В Германия и Австрия считат 1 
април за нещастен ден, а родените на този ден за хора 
без късмет. /БГНЕС /

 На 1 април отбелязваме Деня на хумора, шегата и 
лъжата. Празникът е международен, а в България е 
свързан с различни суеверия, като например това, че 

за да имате късмет през цяла-
та година, трябва да излъжете 
поне веднъж и вас да ви излъ-
же някой до обед на самия 
ден. Има и различни версии за 
произхода на този празник.

Една от версиите за нача-
лото на традицията да се ше-
гуваме е свързана с Франция, 
по времето на Луи 14-ти и смя-
ната на Юлианския календар с 
Григорианския. Кралят издал 
закон, с който въвежда датата 
1 април за начало на календар-

ната година на мястото на 1 януари. Френските пода-
ници се възпротивили на тази идея и в знак на протест 
на следващата година изпратили новогодишни кар-
тички на 1 април. Законът не влязъл в сила, но изпра-
щането на картички се запомнило като шега, свързана 
с датата 1 април. През следващите години французи-
те продължили да измислят различни шеги, които се 
правели в този ден. 

Друга история разказва, че празникът на хумора се 
е родил в Англия през 1860 г. Английски джентълмени 
били поканени на тържествена церемония по „изкъ-
пването на белите лъвове”, която трябвало да се про-
веде на 1 април. Англичаните не се усъмнили в стран-
ната церемония и завели и съпругите си на посоченото 
място. За тази шега се говорело дълго време след това, 
а 40 години по-късно 1 април бил наречен Денят на 
глупците. 

Според трети вариант на историята за празника на 
шегата, този ден се свързва с римски празник в чест 
на възкръсването на бог Атис. Римляните го нарича-
ли празник на радостта и на него хората имали пълна 
свобода да говорят и правят каквото искат.

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.                      юни
•14. 90 г. от от смъртта на Александър Стоименов Стам-

болийски, български политически и държавен деец (1879 – 
1923);

•14. 160 г. от смъртта на Захари Зограф, български худож-
ник и иконописец (1810 – 1853);

•15. 150 г. от излизането на в-к  „Гайда”, редактиран от 
Петко Р. Славейков през 1863 г.;

•16. 100 г. от началото (1913) на Втората балканска (Меж-

дусъюзническа) война;
•18. 90 г. от смъртта на Христо Смирненски, български 

поет (1898 – 1923);
•19. 390 г. от рождението на Блез Паскал, френски мате-

матик, физик и философ (1623 – 1662);
•21. 105 г. от смъртта на Николай Римски Корсаков, руски 

композитор (1844-1908);
•30. 105 г. от Тунгуският феномен (1908), мощна експло-

зия от огнено небесно тяло със силата на ядрен взрив в бли-
зост до селището Ванавара, Централен Сибир, Русия.
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23 април е Денят на книгата  
През всичките години на развитие на човечество-

то, тя ни следва и еволюира заедно с нас 
Също както най-добрият приятел, книгата ни съвет-

ва, разсмива, придружава, кара да мечтаем. През всич-
ките години на развитие на човечеството, тя ни следва 
и еволюира заедно с нас. 

Днес хората отдаваме нужното й признание, отбе-
лязвайки на 23 април Международния ден на книгата 
и авторското право. 

Древна форма на книгата е шумерската глинена 
плоча с асиро-вавилонско клинописно писмо. 

Клинописът е едно от най-ранните познати форми 
на писмено изразява-
не, създаден прибли-
зително около 3000 
години преди Христа. 
Плочките със симво-
лите се изпичали на 
огън, за да се изсушат. 

Освен глинени-
те плочи, дървени-
те също се смятат за 
предшественик на 
книгата. Използвани 
са предимно от рим-
ляните. Изписването 
върху тях е ставало с 
помощта на острие. 

С течение на годи-
ните плочките са били 
изместени от папиру-
са, който е бил доста по-лек и лесен за пренасяне. Той 
бързо се превърнал в най-разпространеното средство, 
върху което се пишело през античността. 

Изработван е по специална технология от палмо-
ви листа. Папирусовите книги са били навивани под 
формата на руло, тъй като закрепените един към друг 
няколко листа са достигали дължина около 10 метра. 

Египетското царство обаче се е опитвало да запази 
монопола си върху този материал, като налага забрана 
за производството му без негово разрешение. 

В резултат през епохата на елинизма в град Пергам 
е намерена алтернатива - пергаментът, който се прави 
от обработени животински кожи. Той се оказва по-
удобен, здрав и дълготраен и скоро се налага като ос-
новен материал за създаване на ръкописи. 

След няколко столетия - през II в. сл. Хр., перга-
ментът също бива изместен от откритата в Китай хар-
тия, който дълго време успява да укрие тайната на тех-
нологията й за производство. 

В следващите векове книгата се е променила от 
свитък в по-близко до днешния вид издание с отделни 
страници. 

През VIII в. обаче арабите са разкрили тайната тех-
нология за изработка на хартия и са започнали прена-
сянето й в Европа през XII-XIII в. 

Ролята на книгата в живота на хората започва да на-
раства особено с развитието на европейските градове 
и създаването на първите университети. 

Осезаемо започва да се усеща нуждата от специали-
зирана литература за професорите и студентите. Зато-

ва около университетите се развиват цели квартали с 
работилници на кописти, които работят по поръчка, а 
ролята на продавача на книги е ставала все по-важна. 

Книги се събират и в частни библиотеки, които ста-
ват популярни през XIV и XV в. 

Следващият етап в развитието на книгите е появата 
на печатането. Преди него основният начин за разпро-
странението на писменото слово е копирането му на 
ръка - ръкописът. 

През Средновековието ръкописните книги са изра-
ботвани в специални работилници, наречени скрип-
тории, обикновено в манастирите. Написването на 
текста и украсата са дело на монаси-калиграфи, специ-

ализирали се в тази дейност
В Европа началото на 

книгопечатането е поставе-
но около 1445 г. от Йохан Гу-
тенберг. Книгата навлиза в 
своята «индустриална» ера. 
Книгите вече не са единични 
бройки, произвеждани по 
поръчка, а стават достъпни 
за повече хора, тъй като и 
цената им спада драстично. 

С развитието на инду-
стриалната революция запо-
чват да се използват парни 
печатни преси. В началото 
на XIX в. с тях е възможно 
да се печатат до 1100 листа 
на час, но словослагателите 
могат да набират не повече 

от 2000 знака за същото време. 
В края на века са внедрени монотипната и линотип-

ната пресa, като производителността нараства до 6000 
знака. Към средата на XX в. производството на книги в 
Европа надминава 200 хил. заглавия годишно. 

Днешната реалност - ерата на цифровизацията и 
бързите технологии, неминуемо обхвана и формата на 
книгата, като разшири обхвата й и вече може да бъде 
намерена на електронен носител. Електронната книга 
е файл, съдържащ текст и понякога картинки, с науч-
но или художествено съдържание. Обикновено елек-
тронните книги са варианти на съществуващи харти-
ени книги. 

За създател на електронната книга се приема Майкъл 
Харт, който е и създател на първата електронна библи-
отека - проекта «Гутенберг». 

Развитието на технологиите и интернет, помага за 
популяризирането, а и комерсиализирането на елек-
тронните книги. Освен електронни библиотеки, се по-
явяват и електронни книжарници, където търсенето и 
работата с файловете е много по-бързо и по-лесно от 
традиционните. 

По отношение на електронните книги съществуват 
редица противоречиви мнения. Много от хората са 
привърженици на иновативния вариант, като дори се 
появиха твърдения, че той ще измести традиционния 
хартиен. 

Според други обаче нито едно електронно издание 
не може да пресъздаде същата романтика и контакт с 
читателя, както хартиената книга. 

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.                      юли
•3.  80 г. от рождението на Александър Николаев Фол, 

български историк – траколог, филолог (1933 – 2006);
•3.  130 г. от рождението на Франц Кафка, австрийски пи-

сател (1883 – 1924);
•3.  105 г. от смъртта на граф Николай Павлович Игна-

тиев, руски дипломат и държавник, играл важна роля в по-
литиката на Азия и Балканите при управлението на руския 
император Александър ІІ. Допринася за сключването на 
Сан-Стефанския мирен договор.;

•6.  145 г. от преминаването на четата на хаджи Димитър 
и Стефан Караджа през Дунава, 1868 г.,  при с. Вардим, Сви-
щовско; 

•13. 105 г. от първото участие на жени в Олимпийските 

игри през  1908 г.;
•16. 185 г. от рождението на Йосиф Владимирович Гур-

ко, руски генерал, герой от Руско-турската освободителната  
война (1828-1901);

•18. 130 г. от възстановяването на Търновската консти-
туция (1883);

•19. 120 г. от рождението на Владимир Владимирович 
Маяковски, руски поет (1893 – 1930);

•23. 125 г. от рождението на Реймънд Чандлър, американ-
ски писател (1888 – 1959);

•24. 210 г. от рождението на Александър Дюма - баща, 
френски писател (1803 – 1870);

•27. 80 г. от рождението на Дончо Цончев, български пи-
сател прозаик (1933 - 2010).
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Нови книги

Миналата година в столицата на Република България 
в ИК „Логис” (Издателска къща) излезе от печат книгата 

„Бесарабските българи в постсъ-
ветското пространство. Култура, 
политика, идентичност” – дело 
на колектив от автори, сред кои-
то е и нашият преподавател д.х. 
Н. Червенков. Книгата включва 
изследвания по такива въпроси 
като: Малцинствените движения 
на българите в Украйна и Републи-
ка Молдова (Благовест Няголов); 
Българският език, история и кул-
тура в образованието в Република 
Молдова (Николай Червенков); Бе-
сарабските българи в политиката 
след 1991 г. (Мария Билга); Дина-
мика на етнокултурната идентич-

ност на бесарабските българи в постсоциалистическия пе-
риод ( Женя Пимпирева); Музеят като място на културната 
памет на българите в Бесарабия (Елена Водинчар); Колекти-
визация и колхозното движение като топоси на паметта при 
българите от Бесарабия (Яна Янчева); Домашното стопан-
ство на българите в Бесарабия в постсъветския период (Ва-
лентин Лазаров); Селище и жилище на бесарабските бълга-
ри (Елка Минчева); Криза и всекидневие на бесарабските 
българи в постсоциалистическия период (Соня Средкова); 
Религията във всекидневния живот на българите от Бесара-
бия през постсоциализма (Галин Георгиев); „Завръщане” на 
бесарабски българи в България – интерпретативни рамки 
за изследване на процеса (Ана Лулева). Книгата безспорно 
ще бъде интересна и от голяма полза преди всичко за пре-
подавателите и студентите от специалностите „История” и 
„Социална защита”, а също и за най-широк кръг читатели 
от българската диаспора в нашия край.

Тази година в гр. Кишинев излезе от печат 2-томникът 
„Бесарабски хроники” на Анна Малешкова и д-р Николай 
Куртев, който представлява обединените под това заглавие 
произведения: Част 1. Да намериш разковничето. Опит за 

исторически роман; 
Част 2. На кръстопът; 
Част 3. Смехът на дя-
вола; Част 4. Предсе-
дателят. Според ду-
мите на посланика на 
Република България 
в Република Молдова 
г-н Георги Панайотов, 
който е автор на увод-
но слово към книгата 
„Жалон в родовата 
памет на българите”: 
„Авторите Н. Куртев 
и А. Малешкова опре-
делят книгата като 

тъжен разказ за хиляди безпризорни хора, които преди две-
ста години са дръзнали да избягат от бесилото и ятагана, да 
напуснат своето поробено отечество и да се заселят в Беса-
рабия, в покрайнините на тогавашна царска Русия. Бих от-
кроил тук думата „дръзнали”. Именно за дръзки хора става 
въпрос, хора, които не са се примирили с чуждото поробва-
не, с несигурното бъдеще за техните деца и затова потегли-
ли с каруци, стада, цели семейства да се преселят на почти 
хиляда километра по-далеч.” 

А в словото „Вечно зло ги носи…” или да откриеш разков-
ниче” към изданието,написано от нашия незабравим коле-
га, преподавател от Шуменския университет, командирован 
в нашия университет през 2008-2011 уч. г., доц. д-р Краси-
мир Кунчев, четем: „ Предричайки добра съдба на романа, 
ще добавя, че малцина са щастливците като А.Малешкова 
и Н.Куртев, които, правейки като първопроходци нещо до-
бро, но рисковано, предлагат книга, която мнозина ще ха-
ресат, други ще я погледнат скептично, но и най-големите 
техни отрицатели са длъжни да повторят частично измина-
тия от тях път.”

Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна
Тази година в гр. Кагул из-

лезе от печат и книгата на на-
шия преподавател д-р Васил 
Кондов „Българска фонети-
ка за българите от Молдова 
и Украйна” – плод на повече 
от 10-годишен труд, защото 
първоначално през 2003 г. в 
гр. Пазарджик, Р. България, 
той издава „Помагало по 
българска фонетика за бълга-
рите от Молдова и Украйна”. 
В продължение на десетина 
години след това обаче в ре-
зултат на продължаващите 
изследвания и на работата 
със студенти, носители на 
български бесарабски диа-
лекти, се натрупва допълни-
телен материал, откриват се 

някои пропуски в книгата, преосмислят се редица неща, 
свързани с тази област на българския език, публикуват се 
рецензии и отзиви за книгата. Всичко това кара автора на 
помагалото да се върне отново към него, за да го преработи 
и да го предложи на катедрата на университета „Гр. Цам-
блак” в Тараклия, в който работи от самото му създаване, за 
обсъждане с цел то да бъде издадено вече във вид на учеб-
ник по българска фонетика за студентите от университета 
и за всички интересуващи се от родния си език българи в 
Бесарабия. Дано да е успял по-добре да поднесе иначе до-
ста сложната материя, свързана с основата, на която се гра-
ди езикът в двете му форми – народната и книжовната… В 
книгата любопитните читатели ще намерят интересни при-
мери, свързани с още по-интересни фонетични явления в 
езика си, на които те, може би, никога не са обръщали ни-
какво внимание. В достъпен стил, но заедно с това и строго 
научно, той се надява да е успял да изложи нещата така, че 
да бъде максимално полезен на всички свои земляци съна-
родници, които не се срамуват да говорят на родния си език 
и които желаят да повишат родноезиковата си култура.

Николай Червенков, Иван Думиника
Тараклии – 200 лет. Том 1 (1813 – 1940)

Книгата, посветена на забележителната дата от основаването на гр. Тараклия, 
излезе от печат тази година в гр. Кишинев. Монографията е планирана като 2-том-
ник.

Том 1 е написан въз основа на източници от Националния архив на Република 
Молдова, Държавен архив на Одеска област, а също така и на архива на гр. Изма-
ил. Широко са използвани и трудовете на академични изследователи и на местни 
краеведи, особено на патриарха на последните – Петър Кайряк.

Трудът решава много проблеми, свързани с историята на град Тараклия, но в 
същото време открива и нови хоризонти за по-нататъшни изследвания.


