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КОМРАТСКОТО ТЕФТЕРЧЕ
Имах в живота си особения късмет да попадна и да
работя сред българската диаспора в Бесарабия. Две
учебни години прекарах като преподавател по български
език и литература в университета в град Комрат в
Република Молдова. Преди да замина, знанията ми за
Бесарабия и за гагаузката общност, в чиято столица
живях, бяха единствено от книгите. Споделях мнението,
че всеки чувствителен и мислещ човек трябва да се стреми
да погледне на своята култура през три чифта очи: през
своите, през очите на чужденеца и през очите на
диаспората. Престоят ми в Молдова потвърди и по
своему опроверга предварителните ми очаквания.
Мястото, в което попаднах, не се оказа уютно и
гостолюбиво и бе далече по-усложнено от стереотипите,
с които сме свикнали да мислим за нашите отвъддунавски
сънародници и за техните съседи. Същевременно средата
приемник бе и твърде достъпна за всестранна работа и
податлива на моите усилия. За мен тя остава постижима
кауза.
„Комратското тефтерче“ са мои фрагментарни
бележки, впечатления и размисли. Някои от тях съм
записвал в личния си бележник, редом до телефоните,
адресите, заглавията на книгите и друга информация с
мисълта, че написаното има документална стойност.
Понякога си записвах впечатленията още в момента на
случването, а други бележки нанасях вечер във файл на
компютъра си, който носеше същото название. Животът
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ми в Молдова беше задъхан и нямах време да подреждам
хронологично преживяванията си. Едва в България
отворих „Комратското тефтерче“, добавих още бележки
и текстът придоби настоящия вид.
Сега, след като се завърнах от молдовската земя,
имам желание да се обърна към спомените си и да
споделя своите впечатления.
Недоволните молдовци

Комрат е централният град на гагаузката общност в
Молдова с население около 25 хиляди души, а гагаузите
в Молдова са общо 150 хиляди. Всички гагаузи са се
заселили в Бесарабия вследствие на преселения от
Добруджа и Тракия. През 1994 г. гагаузите са постигнали
политическа автономия в рамките на Република
Молдова, която се нарича Гагауз ери, това ще рече
гагаузка земя.
Молдовците в автономията наброяват 8884 души по
данните от преброяването през 1989 г. Тъй като винаги
са живели сред гагаузи, средата не им е чужда и не
чувстват тежест от гагаузката автономия. Единственото,
от което молдовците недоволстват и на което се
противопоставят, са номерата на колите. Всеки жител на
Гагаузия получава номер на автомобила си с начални
букви GE – това е абревиатура от Гагауз ери.
Молдовците казват: „Не, това означава „гагаузин идва“.
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Проблемна националност

Пътувам с влака от Одеса за Кишинев, за часове
пресичаме няколко граници и неволно подслушвам
разговор между две жени.
- Аз съм рускиня, израснала съм в Петербург, а мъжът
ми е военен, наполовина украинец – наполовина евреин.
Живели сме на много места, но чувствам Молдова като
своя родина, защото тук съм живяла най-дълго, вече
трийсет и една години. Дъщеря ми се омъжи в Беларус, а
синът ми е женен за молдовка. За нас не мисля, но с каква
националност да запишем внуците?
Турски филм

Като дете в началото на 80-те съм гледал един турски
филм, всъщност единственият турски филм, който съм
гледал. Казва се „Тополчице моя“. Запомнил съм, че
беше черно-бял. В апартамента на моите съседи, студенти
от Турция, има сателитна телевизия, където аз понякога
се отбивам вечер да гледам новините по ТВ България.
Слаб физиономист съм, но докато превключвах турските
канали, а те са около 50, ми се мярна лицето на главния
актьор от същия филм, който съм гледал като дете.
Попитах турците дали знаят този филм и те ми
отговориха, че това е един от най-любимите им филми
със знаменити актьори, и с радост започнаха да ми
разказват сюжета и да превеждат репликите. Гледах
филма и забелязах някои детайли. Например, че
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антропологически турските актьори приличат на
българските, а пейзажът и битово-етнографската среда
са съвсем като в българските планински села. Филмът
беше цветен, с оригинално заглавие „Червена забрадчице
моя“.
Писателите през 1938 година

Помолиха ме да преведа, части от публицистична
книга на Антон Кисе – председател на българската
община в Украйна и депутат в Украинската РАДА.
Текстът бе посветен на българската общност в Украйна.
За мен преводът е доста трудоемка дейност, но приех
това изпитание. Работата вървеше мъчно, защото
руският текст не беше редактиран и беше изпълнен с
досадни повторения и клиширани изрази.
В една от главите се говореше за българските
майстори на словото от Украйна и от кратките
биографични сведения става ясно, че много от тях са
напуснали земния свят през 1938 г. Докато четях, си
помислих, че не са издържали на поредния глад в
Украйна, но предположението ми се оказа невярно.
Абзацът завършваше със следното изречение: „Много от
гореуказаните български писатели били арестувани през
1938 г. и разстреляни.“
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Държави и територии

В Комрат има телевизия. Оборудването е подарък от
Турция, а всички журналисти и технически работници са
специализирали в Анкара. Така Турция си осигурява свое
лоби сред гагаузите. Гагаузката телевизия излъчва по
половин час новини всяка вечер, а през деня ретранслира
турска телевизия. Веднъж месечно новините са на
български език. Като преподавател и единствен дошъл от
България аз често посещавам телевизията и помагам за
новините на български език. Там ме приемат добре.
Колективът е млад, а хората са любознателни. В един от
кабинетите на стената е окачена карта на Турция, която
показва Балканите, Кавказ и земите на север от Черно
Море. Когато разказвам за България, аз си помагам с
картата. Например старата столица на България
Търново е ето тук, а ето тук е Косово, където е пълно със
сръбски старини, Македония и България са нещо като
Молдова и Румъния, а българи католици живеят в Банат.
Един от операторите, арменец по народност, посочи
своята родина и попита, „А какво да кажем ние, когато
гледаме картата и знаем, че всичко това е било Армения“
и показа територия, три пъти по-голяма от площта на
Армения, в Източна Турция.
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Пазарлък с руснак

В
Тирасполския
университет
участвам
в
международна конференция. Домакините са много
любезни и конференцията е организирана добре. В
коридора срещу заседателната зала се продават книги и
сувенири. Възрастен мъж е донесъл ръчно изработени
дървени кутии. Разглеждам дълго една от тях, която е
изрисувана с геометрични форми. Върху черен фон са
налепени тънки сламени лентички, образуващи
ромбоидни и кръстовидни форми с миниатюрни червени
центрове, с фин надпис „Тирасполь“. Попитах човека сам
ли ги изработва и колко време му отнема да направи една
такава кутия, а накрая се поинтересувах и от цената. Той
ми каза, че струва 28 приднестровски рубли, т.е. 5 долара.
Без да се замислям, попитах дали ще ми я даде за 25. Моя
въпрос предизвика неочаквано възмущението му и той
отвърна: „А ти какво, три рубли ли нямаш?“ Аз се
засрамих, оставих внимателно красивата кутия и тръгнах
към конферентната зала. Тогава чух зад гърба си:
„Млади човече, вземете я за 25, виждам, че много я
харесахте.“
Молдова в пътеводителите

Поетиката на пътеводителя е все още встрани от
полезрението на ентусиазирания изследовател, поне у
нас, въпреки че едно от есетата на Р. Барт се казва
„Синият пътеводител“.
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Преди да замина за Молдова, прегледах в каталога
на Народната библиотека книгите със сигнатура
Молдова. Попаднах на няколко пътеводителя от
съветско време, които реших да разгледам. Оказа се, че
най-интересните обекти в Молдова – природни,
културни, исторически и ландшафтни, са интересни,
защото „се срещат предимно на Балканите“. Така според
пътеводителя аз трябваше да посетя страна, в която найвпечатляващото е приликата й с родината ми.
В Александровската градина

В Александровската градина под стените на
московския Кремъл са засадени южни храсти. За да не
измръзнат през януари, грижовно са обвити с конопени
одеяла и са стегнати с въжета. На фона на снега и
червената кремълска стена опакованите храсти напомнят
за скулптурна композиция на Кристо Явашев.
В мразовита вечер от тези храсти до кремълската
порта стоят хора в опашка дълга повече от километър.
Всички чакат началото на юбилейния 80 годишен
спектакъл на Мая Плисецкая. На опашката разпознавам
три категории зрители: възрастни жени, млади жени и
жени на средна възраст.
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Портрети и снимка

В университета в Комрат има студенти от Турция.
Първата година изучават интензивно руски език. С
колегите русисти, които преподават на турските
студенти, работим в една катедра. За да се влезе в
преподавателската стая, се преминава през учебна зала,
която е предвидена и обзаведена за кабинет по български
език. Но там учат първокурсниците от Турция. По
стените са окачени портрети и стихове. За турските
студенти всичко, което е на кирилица, е на руски език и
наивно през междучасието сричат „Език свещен на моите
деди...“ с мисълта, че упражняват руския си. Получава се
доста странна ситуация – в румъноезична страна
младежи от Турция учат руски в кабинет по български
език под портретите на Ботев и Вазов. Винаги когато
минавам оттам, поглеждам към портрета на Ботев и ме
изпълва гордост.
Веднъж се случи нещастие. По време на учебен час
един първокурсник получил сърдечен пристъп. Въпреки
че болницата е съвсем наблизо, лекарите не могли да му
помогнат и момчето починало. Не го познавах, но ми
казаха, че е от Одрин. На следващия ден минавам през
кабинета. Там е тихо, светло, студено и пусто, на една от
масите са оставени цветя и снимка.
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***

В Комрат е родната къща и гробът на Петър
Данаилович Драганов. У нас той е известен само на
ограничен кръг слависти. В съседна Македония обаче
ценят високо неговото научно наследство. Учил е в
Комрат и в Кишинев след това бил студент на Марин
Дринов в Харков. Завършил образованието си в Санкт
Петербург. Драганов имал апостолска представа за
живота – преподавал последователно в Солунската
гимназия, в Комрат, в Симферопол и в Петербург, негов
ученик в Солун бил друг герой на Македония и
Бесарабия – Кръстьо Мисирков. Писал книги, съставял
речници и библиографски указатели. Именно на
Драганов в края на ХІХ и началото на ХХ в. му
хрумнало, че в Османската империя се говори един
неизвестен за науката славянски език – македонски.
Защо ли му е било нужно на един образован
бесарабски българин да твърди, че македонците не са
българи – дали от стремеж към славата, или поради
разочарованието и горчивината от родината.
Кишиневската гара

Гарата в Кишинев е много красива. Като столица на
една от съветските републики този град има сгради, с
които се гордее. Въпреки че транспорта в Молдова е
предимно шосеен, железниците в бившия Съветски съюз
са на особена почит и продължават да заемат достойно
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място в ценностната система на гражданите. Отвън
гарата прилича на дворец, а вътре е подредена като музей
и макар, че предлага всички типични за една гара услуги,
някак си не се усеща забързаната суетня на пътниците.
Всъщност влаковете не са много – за и от Москва,
Петербург, Одеса и Букурещ.
На входа ме посреща служител и ме пита на румънски
закъде пътувам. Аз не мога да отговоря. Защото съм на
гарата не за да пътувам, а само за да оставя за половин
ден на гардероб тежката си раница. Обяснявам на руски
своето намерение и едва ли не получавам отказ. Тогава
го моля да ме пусне поне да разгледам разписанието на
влаковете и добавям, че не съм местен. Любопитството
на служителя да разбере откъде съм надделява и в крайна
сметка даже ме упътва къде мога да оставя багажа си.
На гардероба мъж на средна възраст отново ме
заговаря на румънски, на което аз отвръщам: „За
съжаление не говоря молдoвски“, а той ме поглежда
изпитателно и казва: „Нима сте българин.“ А, аз с
учудване питам „Как разбрахте?“ – „По произношението,
живял съм една година в Русе, бях командирован там,
когато вашите турци се изселваха през 1989 г. и в
българските заводи нямаше кой да работи.“
Случката се повтори след няколко месеца на
гардероба на гарата в Одеса. Там също ми казаха:
„Българин сте, нали?“
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Запознанство

Трима съвременни учени и общественици от
Молдова са допринесли чрез своята работа да се издигне
самочувствието на гагаузите така, че днес да има гагаузка
автономия и обособена гагаузка народност. Това са
Гаврил Гайдарджи, Мария Маруневич и Степан
Курогло. Когато попаднах в Молдова, първите двама
вече бяха покойници.
Запознахме се в музея в Комрат съвсем в началото от
престоя ми в Молдова. Аз бях там като посетител, а той
бе по работа заедно със своя колежка от Москва. Когато
чу моя все още нескопосан и издайнически руски, без ни
най-малко съмнение се приближи до мен и ме заговори
на български език. Благ и усмихнат мъж над 60 години, с
побелели коси, с поддържана външност и изправена
осанка. Сред музейните експонати пред мен стоеше човек
с богата биография и с още по-богата душевност – поет и
фолклорист, учен и политик, преподавател и
революционер, просветител и спортист – Степан
Степанович Курогло. За мен беше голям късмет да го
познавам и да се сприятеля истински с него, въпреки
разликата във възрастта ни.
***

Комрат се разви като град много бързо и стихийно и
все пак през 2004 г. все още приличаше на голямо село.
Имаше всичко на всичко три интернет клуба: в пощата, в
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една кирпичена къщичка и в едно нормално помещение в
центъра, а интернетът осигуряваше най-достъпната и
евтина кореспонденция. В клуба винаги беше пълно със
студенти от Турция. Руската кирилица е разположена в
различен ред на клавиатурата, така че от Молдова пишех
предимно на латиница. Трябваше да изпратя важно
писмо, но нямах време, защото бързах за някъде – малко
преди да довърша писмото, токът спря и не успях да
изпратя своя текст. Съвсем импулсивно от устата ми на
български излезе адекватно за състоянието ми
сквернословие. Тогава един от турците до мен ме изгледа
учудено и ме попита: „Помашки!?!“
Ландшафт и народност

Големият изследовател на бесарабските българи,
петербургският академик Николай Державин е роден в
семейство на учители в българското село Преслав в
Таврия. Негови са думите, които преди посещението ми
в Украйна и Молдова не ми се струваха така важни.
„Степите – пише той – са най-предразполагащият към
междуетнично смесване природногеографски терен.
Еднаквата
природна
среда
създава
еднакъв
селскостопански живот и еднакви икономически норми,
а това са изключително благоприятни условия за
асимилация на всеки народ.“
След като опознах бесарабския пейзаж, изразът
„Балкан закрилник“ вече звучи по нов начин за мен.
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Статистика

През есента на 2004 г. в Молдова се проведе
преброяване. Един от най-очакваните резултати е
етничният състав на републиката. Предишно
преброяване е правено преди разпада на СССР през 1989
година.
Преброиха и мен. Едно момиче позвъни на вратата
ми, зададе ми няколко въпроса и си отиде. На другия ден
заминавах за България. Три седмици по-късно,
отпочинал и зареден с нови сили, отново съм в Комрат
на посещение в кабинета на един от юристите в местния
парламент. Разговаряме за устройството на Гагаузия, за
числeността на малцинствата, за законовата уредба на
езиците и т.н. Между другото го попитах как е протекло
преброяването.
От контекста на досегашния разговор той разбра
какво искам да го попитам, усмихна се саркастично и се
обърна към младата си помощничка: „Вие, Тамара, с
каква националност се записахте на преброяването?“
Момичето се замисли и отвърна: „Мен ме водят като
молдовка.“ А моят събеседник добави: „Баща й е
българин, а майка й – гагаузка.“
Защо гагаузите престанаха да се чувстват българи?

Защото не са обичани от бесарабските българи. Всеки
българин в Молдова смята гагаузите за второ качество
българи. Степан Курогло няколко пъти ми казва:
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„Когато предложихме на българите да направим
Гагаузко-Българска автономия, те отвърнаха: „Не
искаме с тия турци. Какви турци сме ние? Ако ние сме
турци, значи и хан Аспарух е бил турчин.“
Преживяно и легендарно

Секретарката на Българската катедра в Комратския
университет е млада, приятна и словоохотлива жена. Тя
е сестра на Иван Бургуджи – един от най-радикалните
лидери
на
гагаузкото
движение,
който
за
революционната си дейност е лежал в затвора. По време
на размирните събития в началото на 90-те години е бил
отвлечен от службите за сигурност и за своите близки в
продължение на месеци е бил в неизвестност. Една нощ
им позвънили по телефона и съобщили: „Ще откриете
Иван в гората до вашето село.“ Цялото семейство
излязло навън и с фенери търсили своя близък. В гората
между дърветата видели зловеща сянка на висящ труп.
Когато се доближили, разбрали, че всъщност е обесена
кожата на овен напълнена със слама. След като се
прибрали вкъщи, заварили освободения от дългия арест
Иван, който с тревога се чудел къде ли са отишли
близките му.
Като се прибрах в България, разказах тази история
на поотрасналата ми дъщеря, а тя ми отвърна: „Това е
легенда, тате!“
Легендите ли произлизат от живота, или нашите
постъпки приличат на легендите?
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Първото ми посещение в Кишинев

Комрат е разположен в Южна Молдова и когато
пристигнах за първи път с автобуса София – Кишинев, не
бях видял почти нищо от останалата част на страната.
Още първата седмица в Комрат вече скучаех поради
недостиг на градска атмосфера. Мисълта, че трябва да
живея и работя в тази провинция, ме караше да се
чувствам като на заточение. На седмия ден рано сутринта
отидох на автогарата и се качих на автобус за Кишинев.
Пътят – лош, автобусът – бавен и стар. Но на мен ми
беше интересно да наблюдавам молдовските села през
прозореца.
В Кишинев купих карта на града и тръгнах по
главната улица. Столицата на Молдова е интересен град,
напомня ми на Русе и на Пловдив едновременно.
Широки улици, сгради от ХІХ век, чинари и тролейбуси.
Опитах се да разбера на кой от двата езика се говори
повече – на руски или на румънски. Стигнах до голям
градски парк. Пред парка – паметникът на молдовския
княз Стефан чел Маре – горд, изправен, вдигнал пред
себе си кръст на вместо меч. В центъра на парка има
фонтан, зад който е бюстът на Пушкин, по надписа
разбрах, че е поставен на 26 май 1885 година. На гърба
на паметника е издълбан откъс от стих: „Здесь, лирой
северной пустыни оглашая, скитался я... 1820, 1821, 1822,
1823“. Преписах надписа на паметника в тефтерчето си с
намерението да прочета по-късно целия текст на
Пушкин.
Скоро след моята еднодневна екскурзия до Кишинев
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разбрах, че съм се разхождал в бившия Александровски
парк, открит през 1818 година. Сега се нарича
Пушкински парк, паметникът е на мястото на старо
казино, където се устройвали балове и където Пушкин
неведнъж е бил гост, а откъсът е от стихотворението
„Към Овидий“. Пушкин, подобно на Овидий е бил на
заточение близо до делтата на Дунав и в това свое
стихотворение се отъждествява с античния поет.
***

Фолклорът на бесарабските българи, въпреки
изследванията е непознат. Спомням си, Димитър
Маринов пише за чумата: „...според някои народни
вярвания чумата има свое дете“. Това е записал по
материали, събрани в началото на ХХ век. А през 2005 г.
в Молдова ми разказаха, че чумата има дете и веднъж
един селянин стрелял с пушка в нея, но убил детето й.
В България се е вярвало, че орисниците идват при
раждането на младенец. А в Молдова ми казват:
„Нашите българки раждат по селата, не искат да раждат
в родилен дом, защото там не могат да посрещнат
орисниците.“ А ако момиче иска да узнае кога и за кого
ще се омъжи, то трябва да легне до младенеца и след като
орисниците определят съдбата на детето, ще добавят: „А
това момиче ще се омъжи за еди-кой си.“ И още нещо –
орисниците в Бесарабия идват и когато човек умре.
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***

Разказвам на турските си колеги моите първи
впечатления от посещението си в Истанбул през 1997
година. Тогава аз наистина бях удивен от факта, че
когато влизаш в магазин, първо ти предлагат да
поседнеш и да изпиеш нещо. А на всяка стока, дори и без
да се пазариш особено, правят отстъпка. Забелязвам, че
подобни разкази ги ласкаят и добавям, че в Молдова
ситуацията е друга. А те на свой ред ми разказват как на
пазара в Комрат са успели да купят яке за 655 леи при
първоначална цена 660.
Гагаузкият Паисий Хилендарски

Знаменитият просветител на бесарабските гагаузи
протойерей Михаил Чакир е превел богослужебните
книги и евангелията на гагаузки език и е написал
„История на гагаузите в Бесарабия“ през 1934 година.
Така той съчетава едновременно мисиите на Кирил и
Методий, и на Паисий Хилендарски.
Книгата му е откровена. Чувства се, че авторът е
духовник. Само свещеник може да се изразява без
горделивост, с мекота и спокойствие. На места стилът
преминава
в
проповед.
Обаче
историческата
мистификация се усеща. За да докаже, че гагаузите са
самостоятелен народ, Михаил Чакир привежда следните
доводи: те не са руснаци, не са румънци, не са гърци, не са
кумани и не са турци. Това успява да внуши в няколко
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реда. Но когато трябва да докаже, че гагаузите не са
българи, на Михаил Чакир са му нужни три страници. И
точно от обема на приведените аргументи се чувства
неговата несигурност и неубедителност.
И аз съм българин

Една лятна вечер седя до късно на терасата на кафене
в Комрат. Заведението е любимо на турците. Компанията
ми се състои от четирима турски студенти и един
български младеж – Коля от съседното село Кирсово,
който е бил на гурбет в Турция и говори свободно турски
език, а с мен на български. По някое време в кафенето
започват пререкания на гагаузки между персонала и
клиенти. Доколкото разбирам, посетителите са
възмутени от свободното държане на турските студенти
и искат да се въведе ред, но истинската причина е
антипатията към чужденците. Турците на свой ред не
остават длъжни и започват да обясняват, че си плащат
като всички, а това че са от Турция не означава, че нямат
право да говорят силно, да пият бира и да се веселят.
Всички викат. По едно време, за да са по-убедителни,
турските момчета посочват мен и Коля: „Ето тук има и
българи…“
Скандалът постепенно затихва, а към мен се
приближава петдесетгодишен мъж и ме пита на руски
дали съм българин. Отговарям утвърдително, а той гордо
заявява: „И аз съм българин, гагаузин от Македония,
сърбин.“
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Таен говор

В шест часа сутринта пътувам с автобус от Тираспол
за Кагул. Пътят минава през голямото българско село
Паркани, разположено на брега на река Днестър. Пред
мен се настаняват две весели жени, които разговарят и се
смеят. По едно време едната ме поглежда и казва на
другата: „Ей, не дадохме на чуляка да спи.“ А аз ги
изненадах: „Напротив, много ми е приятно да слушам
родния си език“ и последва реакция: „Тъй ли? А ний
мислим, че никой не ни разбира!“
Живял съм го

Престоят в Молдова е пътуване с машината на времето.
В българските и гагаузките села можеш да срещнеш хора,
които не са се изменили много от времето на преселението
от България в Бесарабия. Стопанството е натурално,
прехраната се осигурява от земеделския труд на всяко
домакинство, а парите, които получават за своята работа,
са нищожни. В градовете властва сякаш вечна 1991 г. с
неясна политическа ориентация и с улици, превърнати в бит
пазар.
В това има и нещо умилително – навсякъде можеш да
видиш реалии от детството и младостта. Например метални
телефонни апарати, каквито навремето имаше по нашите
улици или нектар в трилитрови буркани и вместо с касов
апарат магазинерката изчислява с дървено сметало. А вечер
по телевизията всички гледат филм с Михаил Боярски.
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***

Руските телевизионни програми са направени
професионално. И че Русия е загрижена за своята
култура, е нещо пределно ясно. Очевидно не се пестят
пари, когато става въпрос за национална телевизия. В
това се убедих, когато видях, че в един и същи час в два
руски канала текат едновременно два съвременни руски
сериала. Единият е екранизация на „Първият кръг“ от
Солженицин, а другият е телевизионна версия на
„Златният телец“ от Илф и Петров.
Славянин

От Киев хващам влака от Лвов за Москва. Киевската
гара е много добре уредена и ако не обръщаме внимание
на дългите опашки пред касите, всичко изглежда
идеално. Влаковете, както се убеждаваме от повечето
руски филми, са неотменна част от живота на бившите
съветски граждани. Намирам си вагона и мястото,
качвам багажа си и учтиво поздравявам спътниците си
на руски език. Те ми отговарят вяло, без да ми обръщат
внимание. Влакът бавно се изтегля от Киев, аз мълчаливо
гледам през прозореца, а хората около мен разговорят на
украински. Идва кондукторът, прибира билета ми и
трябва да отбележи в книжата си моето гражданство:
„Гражданство – българско“. Веднага възкликва:
„България, да!?“ „Да.“. След като той си тръгва, усещам
усмивките и въпросителните, погледи на моите спътници.
Всички ме гледат приятелски. Бях се превърнал в найинтересния пътник.
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***

В село Българево, близо до Каварна, съм на гости в
просторна селска къща. Домакините отдавна са
пенсионери, а децата и внуците им са пръснати по
България и света. Стопанката на къщата разказва:
„Големият ми син е журналист в София, а малкият ми син
завърши морско училище в Одеса и сега е капитан
далечно плаване. Едната ми внучка учеше в Германия,
другата – в Америка, а третата във Варна. Докато синът
ми учеше в Одеса, се сприятели с тамошни гагаузи, които
после ни гостуваха. Веднъж ни попитаха „Кажете сега,
какви са гагаузите?“ А ние се спогледахме и им
отговорихме „Ние сме българи, но гагаузите в Съюза сте
повече от нас, по-добре вие да кажете.“
Възможност

През летния семестър на 2005 бях поел малък
преподавателски ангажимент към Тирасполския
университет и това ми даде възможност да опозная града
и околностите.
Близо до Тираспол е Кицканският световознесенски
новонямцки манастир. Той има интересна съдба, защото
е основан от монаси от манастира Нямц, най-големият и
важен манастир на средновековна Молдова, сега в
Северна Румъния. През 1859 г. богослужението в
Румъния преминава от църковнославянски на румънски
език под натиска на светските власти. Много от монасите
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приели това нововъведение за неканонично и
подозрително. През 1861 г. несъгласните монаси
напуснали Нямц, преминали река Прут и основали нов
манастир до село Кицкани – тогава на територията на
Руската империя. По време на комунизма манастирът е
затворен, а през 1991 г. е възстановен с богослужение на
румънски и църковнославянски. Манастирът и
околностите са красиво, сякаш райско място.
Обичам спокойствието, тишината и красотата на
обителта и понякога оставам един ден повече в Тираспол,
минавам през моста над Днестър и отивам пеша в
Кицкани. Запознах се с някои от монасите. Те знаят, че
съм преподавател от България. Когато съм в манастира,
аз оставам по-дълго от другите посетители. Там за
миряните има два храма, музей, книжарница, висока
камбанария и прекрасна градина. Всичко се поддържа от
братството и от камбанарията като на длан се вижда как
монасите са пръснати и работят в манастирското
стопанство. Един от тях забеляза, че не бързам да си
тръгвам, и ме попита: „Изглежда, вие ще останете при
нас?“ А аз отговорих: „Защо не, и без това в Молдова
нямам близки.“ Той ми отвърна смирено: „Останете тук
и ще имате 50 братя.“

26

***

В Комрат ми се е случвало да чувам някои неща за
българите, които съм оставял без коментар.
„Откъде вие, българите, знаете своята история? От
Паисий Хилендарски, нали така. Паисий ви е въвел в
голямо заблуждение. Той е написал история славянобългарска и оттогава вие мислите, че сте славяни. Вие не
сте славяни, вие сте българи, а българите са наследници
на хан Аспарух - тюрки като нас. И не е вярно, че
гагаузите са произлезли от българите. Истината е, че вие
сте произлезли от гагаузите.“
Дори Степан Курогло понякога ми е казвал: „Вие в
България, млади приятелю, отдавна пренебрегвате
тюркския си произход и държите само на славянския си
корен, но да знаете, че тюркският компонент неведнъж е
помагал на българския народ. По време на сръбскобългарската война през 1885 г. в боя при Сливница е
участвал варненски полк, съставен предимно от гагаузи.
Атакували с песен на турски език, а сърбите, като чули
песента, помислили, че трябва да се бият срещу Турция,
и побегнали.“
Попфолк и диктатура

През есента на 2004 се откри университет в Тараклия
- първият български университет в чужбина. Гостите от
Комрат сме трима: аз, моя колежка, местна българка и
председател на българската община в Гагаузия, и
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заместник-ректора на Комратския университет. За
последния, ако се изразя деликатно, ще кажа, че има
строг сталинско-колхознически вид. За нещастие
методите му на работа напълно отговарят на вида му.
На тържественото откриване присъстват президентите и министрите на образованието на България и
Молдова. След официалната част има концерт. От
България са дошли Райко Кирилов, Йорданка
Варджийска и Бисер Киров. За бедната българска
диаспора в Молдова песните на тези изпълнители са
голямо събитие. Когато Йорданка Варджийска запя една
от своите бързи и весели песни на фолклорна основа,
нашият проректор се преобрази. Той така се вживя в
музиката и ритъма, че започна да пляска с вдигнати ръце
и да подскача на стола си. Аз се почувствах неловко –
виждате ли, аз съм от България и не изразявам така бурно
удоволствието си от българските песни. Но когато той
забеляза, че телевизионните камери са обърнати към
него, веднага замръзна, отпусна се на стола и възвърна
традиционното си сурово изражение, като само от време
на време отегчено пляскаше с ръце.
Но все пак концертът му беше повлиял и на връщане
от Тараклия в служебната волга той си позволи да ми
разкаже някои вълнуващи преживявания от посещенията
си в България по времето, когато тя беше „16-а
република“.
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Българите в шахматната игра

Призната или не, Приднестровската република
съществува и аз не мога да не призная, че на левия бряг на
Днестър
функционира
една
добре
уредена
микродържава. Населението е доста пъстро по
националност. Има три големи приблизително равни
групи: молдовци, украинци и руснаци. По официални
данни българите там са 2 %, а по неофициални – два пъти
повече, но важното е, че те са добре социализирани и
често се сочат от местните власти като пример за
солидарно малцинство в полиетничната република.
Българите в Приднестровието не искат властта от
Кишинев и поддържат идеята за пълна независимост от
Молдова.
В Тираспол често чувах да казват: „Отнемат Косово
от Сърбия и то става независима проамериканска
държава. Щом това е възможно, ние искаме по същия
международен план да се отделим от Молдова, защото
сме проруска държава.“ Подобно мнение се изказва и в
някои политически телевизионни анализи. Мисля си, че и
в Косово, и в Приднестровието има български
малцинства.
Кипърският поглед

По случай 24 май Катедрата по българска филология
на Комратския университет организира пролетни
четения, посветени на българската литература и език.
29

Тази традиция е създадена от предишния преподавател
по български език доц. Кирил Цанков от
Великотърновския университет. Да се организира и
проведе българска научна конференция в чужбина е
изпитание. За моя радост мероприятието се оказва
интересно и съвсем по силите ми. Въодушевен от успеха
през 2005 година за следващата година решавам да
разширя конференцията и да поканя повече гости.
Срещам в Комрат Николас. Той е кипърски грък,
женен е за гагаузка и е главният посредник на гръцките
фондации сред гагаузите. Най-учтиво го каня да участва
в нашата конференция и му съобщавам темата: „Българи
и гагаузи – заедно през годините“. Николас, за разлика
от мен, говори добре на гагаузки, но е зле с руския.
Струва ми се, че той разбира темата така, сякаш на
конференцията се готвим да докажем българския
произход на гагаузите, и за всеки случай добавям: „Ти,
разбира се, можеш да напишеш за връзките между
гагаузите и гърците.“ А той отвръща: „О, не! Българи е
добре. Важно е да не са турци.“
***

В Москва е убит Илия Зимин, млад известен
телевизионен репортер. Показват филм за него –
„Професия репортер“, съставен от негови репортажи от
Абхазия, Холивуд, Чечня, смъртта на папата, реформите
в Китай. Снимал е почти всички горещите точки на
планетата, а в крайна сметка той е жертва на криминално
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престъпление.
Издирва се предполагаемият убиец – Игор Венчев на
21 г. от град Кагул, Молдова, показват и снимка. Аз
гледам телевизия заедно със Степан Курогло, а той ме
пита: „Забелязвате ли, че той е българин?“
Етногенеза

В Тирасполския университет е пристигнал доцент по
журналистика от Петербург. Нямам нищо против да
побеседваме. Разхождаме се край паметника на
загиналите приднестровци във военните сблъсъци между
Кишинев и Тираспол през 1991 г. Първоначално той ме
разпитва за живота в България, после разговорът
преминава върху съдбата на Югославия. И изведнъж той
ме пита: „Истина ли е, че в момента българите се опитват
да докажат, че са произлезли от арийците?“
Беше изминала една година, откакто живеех на
територията на бившия Съветски съюз. Така че му
отговорих спокойно: „Може би има такава теза, но
според мен тя събужда интерес повече в Русия, отколкото
в България. Ако искате да видите какви са българите,
заповядайте у нас на 24 май.“
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В ателието на Димитър Пейчев

Едно от най-приятните ми познанства в Молдова е с
българския художник и поет Димитър Пейчев – ученик и
зет на великия майстор на четката от Молдова Михайл
Греку. Ателието му се намира в една сграда, подобна на
трафопост, близо до паметника „Шипка“ – исторически
мястото е свързано със сформирането на българския
опълченски корпус към руската армия през 1877 година.
Аз и мои колеги, преподаватели по български език,
сме на гости на Димитър Пейчев в Кишинев. Да се
гостува на маестрото е празник.
Докато разговаряме, той показва някои от своите
картини, като за всяка от тях артистично разказва лична
история и спомени свързани с България и с българите.
Показва ни платно с красив пейзаж от българско село на
река Прут и разказва следната случка: „Една година
дойде официална българска делегация в Кишинев и ги
водят да гледат моята изложба. Един от политиците
гледа в тази картина и аз му казвам: „Като ви подгонят
отново турците, ей тука ще дойдете да заселите и да
живеете.“ Пък той се оказа от вашите турци, дето са в
парламента – Кемал Еюб се казва.“
***

Колко различни значения могат да имат фолклорните
образи при два близки народа. Един от символите на
красотата, надеждата и младостта в молдовския песен
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фолклор е „Фрунзе Верде“ (зелен лист).
В България песента за зеления лист не е непозната.
Но за нас тя е известна като кръчмарска песен, любимата
на Бай Ганьо.
Как?

Възможността да се работи в Комратския
университет е уредена с договор между България и
Молдова за командироване на специалисти по български
език за българската общност в Молдова. Аз работя по
програма на Министерството на образованието за
преподаване сред задгранични български общности.
Кандидатите трябва да бъдат одобрени по документи
и с интервю. Аз знаех къде искам да работя, бях прочел
една-две книги за бесарабските българи. Също така имах
представа и за гагаузката общност. Но най-много
разчитах на досегашния си опит на преподавател. Оказа
се, че интервюто не е просто събеседване, а истински
изпит, а още по-точно – кръстосан разпит.
– Защо искате да работите в Молдова?
– От кои части на България са преселниците в
Бесарабия?
– Кого гагаузите почитат като свой главен просветител?
– Кои български министър-председатели са родени в
Бесарабия?
– Кои български автори от Бесарабия и Таврия сте чели?
В залата зад комисията е окачена възрожденска
икона на светите братя Кирил и Методий. Докато
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отговарям, гледам иконата и това ми помогна да запазя
спокойствие. Но все едно не можах да отговоря
изчерпателно на всички въпроси. Последният въпрос,
които ми зададоха, бе: „Как ще се борите срещу
асимилацията на българите?“
***

На гости съм в апартамента на г-жа Евтия Пейкова в
Тираспол. Тя е председател на българската община в
Приднестровската република и преподавател в
Тирасполския университет. Родена е в село Чобалакчи,
Кантемирски район – едно от местата с преселници от
село Кортен в България. За себе си тя казва, че е
кортенка. Защитила е дисертация в Москва върху
философията в Мексико и твърди, че молдовският език,
който знае от дете, много й е помагал. Тя обича да
разказва за своя род, как дядо й е ходил на Божи гроб и
как част от нейните роднини през румънското управление
са се изселили в Аржентина и до ден днешен пращат
писма оттам. Докато разговаряме, ми показва някои свои
семейни реликви – стари снимки, български сребърни
гривни отпреди преселението и божигробски мерджани.
Предлага ми да чуем касета с български песни, записани
от самата нея през 1993 г., от село Нова Ивановка в
Украйна. Изпълнител е Ирина Куцарева, родена през
1921 година.
Записал съм си една от песните:
34

Там на Балканя огън гореше,
там на Балканя юнак лежеше.
Лежи и пъшка – глава се тръшка.
От лява страна сабя строшена,
от права страна пушка хвърлена.
Деня му мечка сянка вардеше,
нощя му вълка рани ближеше.
След края на песента аз занемявам, а от касетофона се
чува глас: „Прекрасна е!“
Нова Ивановка се намира на 6 км от Задунаевка.
Леснотия

Ректорът на Тараклийския университет проф.
Николай Червенков е много енергичен и същевременно
мил и земен човек. Завеждал е секцията по българистика
в Молдовската академия на науките и познава
изключително добре културата на бесарабските българи.
Той понякога споделя за многото трудности, които е
срещнал при създаването на университета. Разказва и за
своите колеги от Молдовската академия на науките.
През съветския период един молдовски писател бил
изобличен в плагиатство. Оказало се, че неговата проза е
изцяло преписана от румънски автори. Но той, напук на
враговете си, не се смутил, изоставил белетристиката и
започнал да пише научни исторически текстове. Когато
го попитали: „Как така бързо, успя да се преориентираш
от художествената към научната литература?“, той
отвърнал: „Просто в науката било много по-лесно, само
трябва посочиш откъде преписваш.“
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Глобализация

За Нова година съм в България за две седмици.
Времето никак не стига да се видя с роднини, близки,
приятели и колеги. Сякаш е празник, а имам много
работа. Усещането е съвсем същото както когато ме
пуснаха от казармата в отпуск за десет дни – както и да ги
организирам, не стигат и все едно с някой няма да успея
да се видя. Един от моите приятели планинари обаче не
мога да пропусна.
Лъчезар работи като фотограф на туристически
кораб, който обикаля средиземноморските курорти. Аз
благородно завиждам на това момче, защото в моите очи
той има най-приятната работа на света – при това
прилично платена. Лъчо не е от приказливите и това
негово качество аз ценя и уважавам. Но какви снимки ще
ми покаже от Гибралтар, Казабланка, Малта и Майорка
е трудно да се опише с думи. За всеобща изненада
Лъчезар е довел в България красивата си приятелка, с
която работи на кораба. Те помежду си разговарят на
английски, но когато Лъчезар ни представи, се оказва, че
момичето е от Одеса, и аз преминавам на руски. В
разговора става ясно, че нейната баба е българка от
Арцис. Когато и казвам какво работя, тя започва с
интерес да ме разпитва какви са условията за следване в
България за украински младежи от български произход.
Година по-късно Лъчезар вече не работи на кораба
защото е навършил 35 години, а красивата одеситка
заминала за Америка.
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***

Една от гордостите на Комрат е ансамбълът за
гагаузки народни песни „Дюз ава“ (бавна мелодия). Не
минава официален празник в Гагаузия без техен концерт.
Един от виртуозните музиканти, Костя свири на
кларинет и шеговито е наричан от Степан Курогло:
Главният шаман на Гагаузия.
Ние тримата водим разговор на чаша вино в един
гагаузки двор. По улицата минава друг музикант от
„Дюз ава” и Костя му подвиква: „Ей Митя, ела да се
запознаеш със свой сънародник.“ Митя е непринуден,
влиза, здрависва се с нас и сяда, наливат му чаша вино.
След като единствено мен не познава, решава, че
сънародникът му съм аз, и ние си разменяме няколко
фрази на български. Оказва се, че новодошлият е запален
риболовец и разговорът по мъжки се завърта около
рибарската тема. Първоначално той ме мисли за местен
българин, а когато разбра, че съм от България, веднага
ме попита:
– Има ли в България име Мифоди?
– Мифоди няма – има Методи. Един от братята
Кирил и Методи.
– Точно така. Аз съм кръстен Методи. Обаче ми
викат съкратено Митя и така ме знаят всички. Но тук
няма такова име и като сменяха старите паспорти, мен ме
записаха Дмитрий. Благодаря ти, че ми каза. Сега вече
знам как е истинското ми име. Искаш ли да дойдеш с мен
за риба?
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***

Ако погледнем картата на Молдова, ще открием, че в
страната има много водоеми. Близо до град Тараклия се
намира голямо езеро, което е част от хидровъзел,
разработван през съветския период. Коритото на река
Ялпуг се пълни с вода от езеро Ялпуг, което пък има
връзка с Дунав. Климатът в Северното Причерноморие
предполага сухо лято, а една огромна напоителна
система може да превърне района в градина. Според
разказите на местните хора, през 80-те години се
работило здраво. Град Тараклия трябвало да се превърне
от 20-хиляден на 60-хиляден град с ново име „Южны”. На
широка поляна над градчето предвиждали строеж на нов
жилищен район. Първата и най-представителна сграда е
партийният дом. Според някои мнения, част от съветския
план включвал целенасочена асимилация на намиращото
се там най-компактно българско население в Молдова.
Но съветските специалисти не могли да предвидят
всички рискове. Оказало се, че водата, която се изпомпва
за поливане от река Ялпуг, вливаща се в Дунав, не е
далече от Черно море и в устието навлиза солена морска
вода, а с нея не може да се напоява. Хидросъораженията
сега пустеят. А в сградата на партийния дом в момента
се помещава Тараклийският университет.
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***

Когато пристигнах за първи път в Комрат, имах
известни очаквания. Например знаех, че има режим на
водата, че квартирата, в която ще живея, е на петия етаж
и има голяма тераса, че градът на площ е голям, защото
къщите имат широки дворове.
Беше началото на септември, настроението още беше
лятно и първата вечер спах на отворен прозорец.
Призори, чувам някакво звънтене. Предишната нощ
пътувах, не се бях наспал и сънят ме обори. На
следващата сутрин в същия час отново чух звън. В
полусънно състояние си помислих, че не съм навивал
будилник и не трябва да ставам още в сумрак. И едва
тогава
осъзнах,
че
звънтенето
идва
отвън.
Любопитството ми надделя, станах от леглото и
погледнах от терасата. Млад мъж забързано минаваше
между сградите и усилено звънеше с ръчен звънец, с
какъвто в нашето училище обявяваха началото на
учебния час, когато нямаше ток.
Новите впечатления ме погълнаха и забравих тази
случка. Третият ден в квартирата ми вече се бяха
насъбрали отпадъци, от които трябваше да се освободя.
Попитах съседката къде е контейнерът с боклука, а тя ми
отвърна: „Сутринта рано ще чуеш един звънец, което
значи, че ако имаш боклук трябва да го изнесеш пред
входа и да чакаш да мине трактор с ремарке, който го
събира... Но преподавателят от България, който живееше
тук преди тебе, ми даваше 5 леи и аз му изхвърлях
боклука.“
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Автостереотипи

Ние, българите, преживяваме Веда Словена по
безболезнен начин. Така се е получило, че не ни се налага
да защитаваме нейната автентичност, защото от самото
начало знаем, че е подправена. Това от своя страна ни
спестява чувството на обида и огорчение, ако някой се
заеме да доказва, че текстът е фалшификат.
Гагаузите имат потребност да погледнат в далечното
минало и да видят там своя „златен век“. Историята
обаче не е така благосклонна към всички и не е дарила
всеки народ със славно минало. Името гагаузин за първи
път се появява едва през ХІХ в. в руските сведения
отнасящи се за отвъддунавските преселници. Дори и
тогава под „гагаузи” се разбира българи, които говорят
на турски. Така за тях остава единствената възможност
да разпознаят своя произход в народ с друго име. Колко
подходящи за това са куманите? Куманите били смели,
силни и горди, техните дъщери са ставали съпруги на
християнските князе. Но през вековете са изчезнали, не
са оставили наследници, разтворили са се сред другите
народи... Какво повече да искаме от нашите предци!? И
най-важното – славните кумани са равни по своята сила
на древната Рус.
Веднъж попитах един активен радетел на гагаузкото
самосъзнание дали знае, че „Слово за похода на Игор“ е
текст със съмнителен произход и има сериозно
подозрение, че е фалшификат. Знаеше, но това никак не
му харесваше. Макар и врагове, куманите в това
произведение са достоен противник и си струва чрез тях
гагаузите да се впишат в едно древно и красиво
наследство.
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Етимология

През 2005 г. в Комрат 12 момичета завършват
българска филология. Това са бъдещите учителки по
български език в Южна Молдова, повечето от тях са
българки. Трябва да се дипломират с държавен изпит или
с дипломна работа. Уговаряме ги с колегите, че е подобре да напишат дипломни работи. Аз съм научен
ръководител на девет от тях. Техните желания и
очаквания не съвпадат съвсем с моите препоръки и
изисквания. Впоследствие те осъзнават, че дипломната
работа изисква усилия, а аз трябва да се съобразя с
условията на задграничната българска среда и да занижа
изискванията си. В крайна сметка стигаме до много
добри решения и прекрасни резултати.
Една от студентките пише за повестта „Гераците“.
Думата „герак“ означава ястреб. Момичето се увлича в
анализ на символите и свързва птицата с космическото
дърво, което в повестта е олицетворено от
емблематичния рилски бор, растящ в двора на Гераците.
Аз се съгласявам с нейното мнение, защото тя го
защитава добре.
Същата вечер питам един от турците какво означава
„герак“ на турски. Той отговаря: „Не знам на турски, но
на езика кюрдите означава мравка.“
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***

Гагаузите имат повече от едно понятие за българин.
В Комрат например българската махала се нарича
„туканяска“, а на българите им казват „тукани“. Това
название според местните българите идва от думата
„тука“, т.е. българите са тукашни, а гагаузите са
пришълци. Степан Курогло обича да подчертава своята
етимологична версия: „Названието „Тукан“ идва от
тюркската дума „духан“, което означава едноутробен
брат, а Комрат е основан от гагаузи.“
Често по-важна е селищната, а не етничната
принадлежност и ако за някой се знае, че е българин, то
не е без значение дали е от Кортен, Кирсово или от
Твардица. Когато в Тараклия се откриваше български
университет, в Комрат завиждаха всички, включително
и комратските българи, които коментираха така: „Как
може в никакъв град като Тараклия да отварят
университет!“
***

Българите сред гагаузите, за наша гордост, се славят
като изключително работливи. Същевременно думата
„българин“ за гагаузите е синоним на скъперник. На
българите никак не им е приятно и помежду си казват:
„Нас ни наричат алчни, защото самите те са такива.“
Представата за българската алчност съвсем не се гради
на преки наблюдения. Гагаузите разказват анекдоти за
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българите от типа на габровските шеги. Хуморът на
габровци в България е част от умението на един народ да
се надсмее над своите недостатъци. В Гагаузия тези
анекдоти се разказват с друга цел – да докажат
българската алчност. Когато искат да намекнат на
някого, че е стиснат гагаузите казват: „Ти да не би да си
от Габрово?“. Веднъж във весела компания се пошегуваха
с мен: „Ти от България ли си или си от Габрово?“ На
което отвърнах: „Когато ми е изгодно, съм от Габрово.“
Моят отговор предизвика смях и така съвсем доказах, че
съм българин.
Спомен

На 28 септември 2005 г. в 11 на обед от пазара в
Кишинев си купих велосипед за 90 долара. От Кишинев
до Комрат са 100 км. Прибрах се с колелото за 10 часа и
осъзнах, че Бесарабия е повече хълмиста, отколкото
равнинна. Никога няма да забравя този ден. Беше
слънчево и топло. Из лозята беше пълно с берачи и на
пътя до всяко лозе, градина и бостан бяха наредени
купчини дини, кошници с ябълки и касетки с грозде и
всичко това се продава на много ниски цени. По селата
във всеки двор мачкаха грозде, точеше се шира и цяла
Молдова ухаеше на вино.
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Къде е раят?

Един от моите съседи – турски студент, е родом от
Диарбекир. Свързвам този град единствено със затвора,
в който са били заточени будните българи от
Възраждането. Смятах, че се намира сред пустинята.
Започвам да разпитвам какви са пейзажът и климатът
на Диарбекир. От разказите и от снимките, които ми
показват, разбирам, че представата ми е невярна и вместо
пустиня виждам градина. Моят съсед ми казва: „Знам
защо ме питаш каква е природата у нас – защото според
твоята религия раят се намира там, където извират
реките Тигър и Ефрат.“
Прилика

Ангажиран съм в кандидатстудентска кампания на
младежи от български произход с украинско
гражданство. Изпитът е в Болград. Ден преди изпита сме
настанени в пансиона на Болградската гимназия.
Условията са спартански, наскоро е ремонтирано,
навсякъде е чисто и подредено. Директорката – местна
млада българка, е любезна да ни покаже кабинетите,
библиотеката и училищния музей. В светлия коридор
срещу централния вход са изписани образите на Кирил и
Методий.
В късния следобед се разхождам по улиците на
Болград, чувам и българска и руска реч. Навсякъде
вишните и черниците са узрели. Влизам в пощата и звъня
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в България. Баща ми вдига и ме пита как съм, здрав ли
съм, кога се прибирам и откъде се обаждам. Аз отговарям
кратко и пестеливо и чувам възглас: „А, Болград..! А видя
ли Болградската гимназия?“ „Не само я видях, но и дори
ще спя в нея.“ „Е, как изглежда?“ „Ами... като манастир.“
Реторика

„Официалният език в република Молдова е
държавният“. Това не е празен силогизъм, а често
употребявана чиновническа фраза. Наистина молдовците
справедливо избягват названието молдовски език,
защото става въпрос за румънски език. От друга страна,
за да не дразнят хората, които не говорят румънски, а те
са почти половината – се избягва и названието румънски
език.
За Деня на виното в Комрат е пристигнал
президентът на Молдова Владимир Воронин и държи реч
на площада. Ако говори на румънски, шансовете да го
разберат (и преизберат) не са големи. Той говори на
руски за виното с такива слова: „У нас дори
националната валута се нарича лея, защото ние редовно
си наливаме.“
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Езикови комплекси

В България пренебрегваме турския език. Това ни
пречи да погледнем по-реално и прагматично на
ситуацията. Турският език е роден за една част от
българските граждани. Съвсем недалеч от България е 15милионният Истанбул, а в Европа всяка десета фирма се
управлява от турчин.
Защо за българското ухо турският език звучи така
неприемливо и мнозина се дразнят от новините на
турски? Истината е много простичка – ние имаме
комплекс за превъзходство над турския език.
Притесняваме се от недостижимата елегантност на
френския, от преекспонираната прецизност на немския и
от световната хегемония на английския. Но турският език
за нас е нещо, на което гледаме от по-високо. Отдавна в
България не свързваме турския език с езика на
поробителите. Не е истина, че отхвърляме турския,
защото ни напомня за робството, и не етническа
неприязън определя отношението ни. Ние не харесваме
турския, защото улавяме част от неговия смисъл.
Заслугата е на многобройните турцизми в българския
език. Когато слушаме турска реч, ние разпознаваме
някои думи и изрази, които в българския са натоварени
с особено домашно битово значение. Така ни се струва,
че речта на турски език не може да състави официален
изказ и говорещият на турски е обречен да се изразява в
стила на комшийския лаф мухабет. Например едно много
мило, умоляващо, официално и учтиво обръщение в
турски език звучи така: „Айде бе, джанъм!“
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Какви са гагаузите?

Съберат ли се трима гагаузи на едно място,
непременно ще започнат разговор на тема: „Какви са
гагаузите и откъде са произлезли“. Само научните версии
за гагаузкия произход са седемнайсет, а ако трябва да
прибавим към тях и народните варианти за гагаузкия
произход, ще се получи такава палитра от несъвместими
версии, че едва ли има древен или съвременен народ в
Евразия, от който да не е възможен гагаузкият произход.
Много често в Гагаузия ме питаха: „Вие как мислите,
какви са гагаузите?“
За мен всички версии за гагаузкия произход се
свеждат до две. Първата е, че те са българи. Втората – че
не са българи. Тъй като уважавам правото на избор, аз
приемам за истина втората версия. Но истината ни
задължава да добавим, че гагаузите в Молдова са
носители на българска култура, и това напълно
заслужава нашето внимание, доверие и обич.
***

В Комратския университет е на посещение
българският посланик. Визитата е очаквана и от страна
на местното ръководство е подготвена подобаващо. Аз
съм част от екипа на домакините и се държа според
дипломатическият етикет – не казвам нищо, което би
могло да накърни академичния престиж на университета.
Посланикът ни разговаря с ректорското ръководство,
47

разглежда учебните зали и библиотеката, разговаря със
студентите. Дошъл е екип на гагаузката телевизия и
прави репортаж за посещението. Преди да отпътува за
Кишинев, оставаме насаме аз, посланикът и българският
аташе по културните въпроси и едва тогава дипломатите
ме питат: „Какви са най-големите проблеми и нужди за
обучението по българския език в университета?“ Аз
решавам, че трябва да кажа някои неща, които не са
ласкателни. Излагам бързо своето виждане и след като
ме изслушва, посланикът казва: „За Комрат всичко е
ясно. Кажи какво е твоето мнение за българите в
Приднестровието?“
Музикална археология

Много пъти съм съжалявал, че нямам музикална
подготовка и често това, което чувам, не мога да опиша,
защото нямам нужния музикално-понятиен апарат. Мога
съвсем любителски да кажа, че тази мелодия ми прилича
на нещо си, а тази – на нещо друго.
Аз имах известна непоносимост към попфолка, а
когато тази музика се покриваше с музикалните вкусове
на моите студенти в Благоевград, вече откровено се
дразнех. Но ми се случи да прочета книгата на Розмари
Стателова „Седемте гряха на чалгата“ и това ми
въздейства като чудодейно хапче. Чалгата не се влияе от
нашето възмущение, тя няма да се естетизира, нито ще
изчезне. Чувството на възмущение се неутрализира
единствено от нашия анализ. „Защо чалгата ме дразни?“
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Над този въпрос си струва да се поразсъждава. Не мога
да кажа, че започнах да харесвам попфолка, но ето в
Молдова той ми липсва. Просто защото в Молдова ме
залива друг вид музикална агресия – руската естрада.
Уважавам и обичам много от руските изпълнители, но
когато моите студенти в Молдова припяват найсладникавите руски мелодии с безсмислени текстове,
тогава си казвам: „По-добре чалга.“ И действително
нещата са взаимозаменяеми, защото след две седмици
учебна практика в България студентите се връщат оттам
с дискове на Азис и Глория.
Но аз се ядосвам на моята музикална неграмотност
по друг повод. Когато в църквата в Комрат отслужват
неделна литургия, пеят на три езика: на
църковнославянски, на румънски и на гагаузки. Мисля,
че в музикално отношение разпознавам и българското
(балканско), и руското църковно пеене. Гагаузите поскоро пеят на руски. Но на една от молитвите, изпята на
гагаузки език, литургичната мелодия удивително
прилича на песента от филма „Капитан Петко войвода“.
От българско по-българско

През лятото на 2006 г. по телевизия „Скат“ излъчват
клип в който стихотворението „Аз съм българче“ се
изпълнява на турски език. Целта на клипа е да се
подчертае протурската политика на нашите управници и
да се шокират зрителите чрез съчетаването на
патриотичния текст на стихотворението с турския език.
След престоя ми при гагаузите ми се струва, че на турски
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език стиховете звучат много добре, а освен това този
клип, ако се излъчи в Молдова, би бил прекрасна
българска пропаганда.
Същото лято присъствам на следния разговор. В
прекрасна августовска вечер български патриот на
средна възраст в непринудена обстановка на отрупана
маса обяснява следното на мой колега чуждестранен
българист:
- Тази ракия се прави от акация. Знаеш ли какво е
акация?
- Знам.
- Акация знаеш, но баш българската дума салкъм не
я знаеш. Тази ракия се прави от салкъм.
***

Град Измаил, подобно на всички градове с
пристанище на река Дунав, има приятна и очарователна
атмосфера, отличаваща го от останалите селища в
Бесарабия и напомняща, че реката го свързва с други
градове в Европа. На главната улица е домът, в който е
живял Ботев. На стената е окачена плоча с барелеф на
поета, а надписът, преписан и преведен от руски гласи:
„Изповядвам единен светъл комунизъм, изцелител на
недъзите на обществото
Христо Ботев
1848–1876.
Велик български поет-революционер. Живял и работил
в Измаил през 1869–1871”
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Разрешение

Един от моите приятели в Комрат е деветото, наймалко дете в семейството на кмета на югоизточния
турски град Казъл Тепе. За него е голям компромис да
учи в Молдова, тъй като финансово е състоятелен и може
да си позволи обучение в по-богата държава и в попрестижен университет. В Комрат не му е леко, защото е
привикнал на охолен и свободен живот. Със своите
сънародници общува ограничено и сам признава, че
турците за него са чужди, тъй като той е кюрд.
Аз съм впечатлен от възпитанието и скромността на
това момче и не на последно място ми е интересна
неговата гледна точка за Турция и турците. Към мен той
се отнася с респектиращо уважение като към повъзрастен, чужденец и учител. Идва често при мен на
гости и дълго разговаряме. Скоро разбирам, че той търси
моята беседа, защото съм християнин. Докато пием чай,
той признава, че много често мисли за Христос и иска да
стане християнин. Това негово желание се е породило,
след като гледал филма „Страстите Христови“. Със себе
си той е донесъл от Турция Библия на английски език и
чете и разсъждава върху някои стихове от Светото
писание. Каквото знам, му казвам и каквото ме пита, му
отговарям. В крайна сметка той ми задава въпроса, как
може да стане християнин и дали аз съм готов да му
съдействам за това.
Аз съм в Молдова, за да преподавам български език,
от мен се очаква да подхранвам народностното чувство
на местните българи. Тъй като работя сред общността на
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гагаузите и съм командирован от България, обяснимо е
да имам мнение по гагаузкия въпрос и да отстоявам
българския аспект на гагаузката принадлежност. А ето
че се открива възможност, далеч надхвърляща мисията
ми на български преподавател, и да обърна в
християнство един младеж роден в конкурентна за нас в
исторически план страна.
Изборът ми не е лесен. Вероятно съм длъжен да
помогна на една душа да се спаси, но доколкото си
спомням, мюсюлманин, отрекъл се от исляма, някога
според шерията се е наказвал със смърт. И ако аз
съдействам на това начинание, няма ли да си навлека
презрението на турската група, с която бях в дружески
отношения. Решавам така: той ще почака, а аз ще се
свържа със свещеник, който е готов за беседа и може на
гагаузки език да разясни православната вяра, след което
ако моят приятел настоява, ще получи кръщение.
Скоро зимните дни започнаха да стават по-дълги и
въпросът се реши от само себе си. Младият кюрд се
запозна с красива местна девойка, забрави за
страданията на Христос и по-рядко се отбиваше при мен.
Когато ми гостуваше, се интересуваше предимно от
моето мнение за жените. Състоянието на влюбеност
измести душевните му размишления и за мен бе приятно
да го гледам щастлив и обнадежден.
А отец Василий от село Конгаз бе споделил, че е
готов да извърши светото тайнство Кръщение.
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Съюзи

Смъртта на Милошевич беше отразена широко по
руските телевизионни новини. Имаше много коментари.
Милошевич за Русия беше последният президент, който
се съпротивляваше на разширението на Европейския
съюз и отстояваше политика в интерес на собствената си
държава, а не на разширяваща се Европа, където
националните
държави
нямат
политическа
самостоятелност и губят своите лица.
Месеци по-рано пътувах със служебната кола на
Комратската телевизия за Кишинев. Искахме да отразим
посещението на Огнян Герджиков. По пътя една
журналистка каза: „Какво е това Европейски съюз, не е
нищо ново. В Европа видяха от нас, много преди тях ние
направихме Съветски съюз.“
Първото ми посещение в Киев

Когато пристигнах за първи път в Комрат, едно от
местата, които веднага посетих бе прекрасната огромна
църква Св. Йоан Кръстител в центъра на града,
построена през 1856 година. В храма се поинтересувах
дали църковното настоятелство организира поклоннически пътувания.
След половин година на стълбите в университета ме
спира една служителка и ми съобщава, че се организира
поклонническа екскурзия до Киево-Печорската лавра и
ме пита дали не искам да тръгна с тях. Приемам с радост.
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В седем сутринта вземаме благословия от свещеника и
потегляме на север. Пътуваме дванайсет души, повечето
от които са жени в тясно микробусче без прозорци и
нервен шофьор. Денят е петък срещу Лазарова събота,
вали дъжд, който в Украйна преминава в сняг.
Настроението ми не е добро, а моите спътници с
коментарите си ме дразнят. Пристигаме в Киев в 10 часа
вечерта, стигаме до лаврата, но се оказва, че не ни чака
никой и няма къде да спим. Студено ми е, уморен съм,
ядосан, гладен и мокър. Някой ни предлага да отидем в
Покровския новодевически манастир, където приемат
поклонници. След час намираме манастира. През
прозорчето на вратата строга монахиня подробно ни
разпитва какви сме и какво искаме и за наша радост ни
отключва да пренощуваме. Спалното помещение за
поклонници прилича на туристическа спалня с дървени
нарове, студено е, но много чисто. Лягам си с пуловера.
В 4.30 часа ме събужда звънчето на монахинята –
знак, че всички трябва да се приготвим за сутрешна
служба. След това се отправяме към Киево-Печорската
лавра. Един пълен ден от 6 сутринта до 8 вечерта
прекарах в Киево-Печорската лавра. Решавам да
разглеждам сам. Не ми стигна времето да видя всичките
храмове. По ред на посещенията успях да видя
Кръстовъздвиженската църква, далечните пещери,
параклиса над извора на преподобния Антоний,
параклиса над извора на преподобния Теодосий,
близките пещери, голямата църква „Успение на пресвета
Богородица“, трапезната църква „Преподобните
Антоний и Теодосий Печорски“. Видях и други неща, но
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за един ден това бе максималното, което може да се
посети. Освен това на обяд можах да поговоря с един
възрастен монах, който е молдовец. Той дойде при нас
да си поговори със свои земляци и не отказа да си пийне
няколко чаши вино. Моята екскурзия бе много
разнообразна. Знаех значимостта на този манастир, но
не знаех предварително какво ми предстои да видя –
реликвите и образците на християнското изкуство.
Нямаше кой да ми разкаже предварително за лаврата, но
от църковните магазини си купих книги за манастира.
Нямах време да ги прочета, защото предпочетох да
гледам, а да чета после. Всичко, което виждах, носеше
очарованието на първооткритието. Ето че не екскурзовод
ми посочва, а аз сам се досещам какво гледам. Заредих се
с впечатления за цял живот. Най-великолепно от всичко
бе празничната литургия, отслужена за празника в
Успенския събор.
В Покровския манастир ни чакаха за вечеря. Там
имаше железен ред, но кой би се оплакал, след като ни
приеха за нощувка и ни хранеха безплатно. Легнах си в 10
часа и пак чувам звънчето в 4,30. И втората сутрин бях
благодарен, че ни будят толкова рано, защото ще имам
повече време за гледане. На Цветница рано сутринта след
сутрешната служба в Покровския манастир се разходих
из Киев. Имах карта на града и отидох първо на площад
„Мейдан“, където само няколко месеца преди това се
проведе „Оранжевата“ революция. В Михайловски
златоверхни манастир слушах песнопения за празника до
10 часа. Срещу него е църквата Св. София Киевска, която
сега е музей. Минах покрай паметника на Богдан
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Хмелницки и скулптурна композиция на княгиня Олга,
седнала царствено на трона, отдясно на нея е Андрей
Първозвани, а от лявата й страна са славянските
първоучители Кирил и Методий. В Св. София Киевска
влязох в 11 часа и излязох в 13,30 – недостатъчно за тази
църква, но все пак.
В 14 часа отново съм в Покровския манастир,
обядваме рибена чорба и след това отпътуваме от Киев.
На връщане слушам коментарите на моите спътници, но
вече нищо не ме дразни, напротив, сърцето ми прелива
от благодарност. Тогава си помислих за моите спътници
– те нищо не видяха и по-точно много малко узнаха от
това, което видяха, дори не знаят съвсем точно къде са
били. Обаче те получиха много повече от мен – защото
те се изповядаха и взеха причастие и ще бъдат спасени, а
аз – не. И не мога да не си спомня за една приписка от
ХІХ в. Неизвестен свещеник написал в полето на
Псалтира следното: „Едно време хората бяха прости –
ама праведни, а сега са учени – ама грешни.“
Полилингвизъм

През първите месеци от престоя ми в Молдова ми се
стори, че хората са доста невежливи помежду си. При
разговор не се изслушват, взаимно се прекъсват и изобщо
имах усещането, че навсякъде хората са сърдити, готови
всеки момент да се скарат. Също смятах, че и към мен се
отнасят малко грубо и това ме смущаваше. Много често
се случваше, когато започвам разговор с някого, той да
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ме прекъсва с израза: „Аз разбрах.“
След време забелязвам, че „Аз разбрах.“ е ключов
израз, нещо като парола, която се разменя в общуването.
Всъщност изразът има много важно комуникативно
значение. В полиетничната среда на Южна Молдова за
всеки молдовец, гагаузин, българин, украинец, руснак,
евреин или друг руският език е единственият шанс да се
разбере с останалите. Получава се така, че всеки мисли
на своя си домашен език, а в общуването с непознати по
принуда се ползва руски, много често с неособено добра
граматика. Изразът „Аз разбрах“ е нещо като да казваш
„да, да“ по време на телефонен разговор.
Караджа-картал

Когато си мисля за гагаузкия фолклор, винаги се
удивлявам, колко български може да бъде фолклорът на
една общност, която в крайна сметка се самоопределя
като небългарска. При гагаузите момите ходят лазарки,
когато е засух, правят пеперуда и герман за дъжд и пеят
на български, на 1 март връзват бял и червен конец,
устройват конни надбягвания на Тодоровден, момчетата
ходят коледари, на Трифон Зарезан зарязват лозето, за
здраве колят курбан и още много други типични за
българската етнокултура факти присъстват при
гагаузите. Тази съхранена култура не се афишира, защото
на тези неща в съветско време се е гледало подозрително,
а още по-рано – в годините след преселението, руската
църква преследвала народната празничност на
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християните от Балканите, виждайки в тях езически
ритуали.
От гагаузкия фолклор научавам за едно приказно
същество, което не ми е известно в българския фолклор.
Казва се караджа-картал и това означава елен-орел. В
нашите приказки не съществува комбинация между
образите на елена и орела, но не ми звучи странно и за
света на приказките не е невероятно.
Знаел ли е Христо Ботев турски език? А с колко
гагаузи се е сприятелил по време на престоя си в
Бесарабия? Дали тогава „Кажи ми, сестро, де е
Караджата?“ от Ботевата балада „Хаджи Димитър“
нямаше да се подреди по по-различен начин?
***

Една от библиотекарките в Комратския университет
е завършила библиотекознание в Киев и основателно се
гордее с този факт. Тя разказва, че в компетенцията на
библиотекаря се включват познанията по много и
различни езици и това е особено важно за
каталогизацията на чуждестранните издания. Веднъж
разказва как по телевизията чула странен език: „Беше
много интересен и същевременно звучи познато – език,
комбинация между гагаузки и старославянски. И знаете
ли какво се оказа? Югославски!“
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Наследственост

Градският парк на Комрат е оформен след като за
него е отнета голяма част от широкия двор на църквата
Св. Йоан Предтеча. Там е единственото денонощно
кафене с маси на открито, където по всяко време може да
се купи нещо за ядене и до късно има посетители. От
съседната маса чувам разговор между млади мъже. Един
от тях разказва как двама българи се уговорили да
свършат някаква работа. Когато се срещнали на
уреченото място, се оказало, че нито един от двамата не
е взел инструменти, защото е разчитал на другия.
Коментарът беше: „Значи те наистина са такива.“
Гагаузите се самоотграничават от българите чрез
презряното качество стиснатост. В Комрат често неволно
подслушвам разговори между гагаузи. В тясното кафене
срещу университетския корпус в края на града понякога
влизат и работници. Един от тях обяснява на другите как
техен колега българин след обещание да почерпи
действително е почерпил, само че купил бира „Кишинев“
– най-евтината. Човекът поясни: „Той не е виновен,
кръвта му е такава.“
***

На какъв език говорят гагаузите? Въпросът не е
абсурден, защото гагаузкият език е млад. Първата му
писменост е съставена през 1957 година. Според
съветската тюркология гагаузкият е тюркски език от
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южната група, родствен на турския и азербайджанския.
Особената граматика на гагаузкия, приближаваща го до
езиците от балканския езиков съюз, се смята, че е
резултат от външно влияние. Логично е и друго мнение,
застъпено в България, че гагаузите говорят на
добруджански диалект на турския език, идентичен с този
на българските турци. Този език е усвоен от тях в
османския период. Турците, които живееха в Комрат по
между си се забавляваха като имитираха гагаузка реч и
твърдяха пред мен, че гагаузите говорят подобно на
османлии.
Българин от Егея

На втората седмица от престоя ми на Атон в
архондарика на манастира Зограф се запознавам с
новодошъл поклонник. Мъж на средна възраст с
добродушен вид с име по паспорт Василиос Биолцис.
Говори на наречие, чрез което веднага се разпознава, че
е от Македония. Оказва се, че не е от Република
Македония, а от Гърция от област Флорина (старият
Лерин), село Нерет, сега Полипотамо.
Първоначално той представя себе си като грък, но
много скоро се оказва, че българските му корени не са
забравени и у него е жива паметта на родителите му. За
първи път общувам с автохтонен българин от Егейска
Македония и го разпитвам за много неща, както и той
мен. В разговора ни се вмъкват някои изрази на турски
език и аз споделям, че разбирам малко турски, защото
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съм живял сред гагаузите. Тогава моят събеседник ме
помоли да му обясня какво значи „гагауз“, защото
помнел старите хора да казвали: „Айде мани се от тука,
гагауз такъв.“ След моето обяснение той се замисля и
след малко казва: „Има при нас едно такова село –
говорят на турски, но не дават да ги наричат турци,
пишат се гърци. Ай Андони се казва селото.“
А рожденото име на моя събеседник се оказа Васа
Биолчев.
В Българево

Вероятно аз съм единственият българин, който е посетил
първо бесарабските гагаузи, а едва след това българските.
През лятото на 2006 г. се установих за няколко дни в село
Българево – намира се между Каварна и нос Калиакра.
Който посети това място, ще се очарова по много причини.
Аз съм там като летовник, а всъщност наблюдавам местния
живот на хората с намерение да разбера приличат ли
българските гагаузи на тези в Молдова.
Всичките ми впечатления могат да се изчерпят само с
едно твърдение. Не, никак не си приличат, защото
молдовските гагаузи са дебългаризирани, съветизирани и
печално бедни, а българските гагаузи са ребългаризирани,
урбанизирани и оптимистично заможни.
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***

Аз и мои колеги сме в красивия град Бердянск на
брега на Азовско море във връзка с кандидатстудентския
прием на украински младежи от български произход в
нашите университети. След изпита местните българи ни
водят в едно крайморско ресторантче с управител
българин и ни гощават с бира и сушени попчета. За
жителите на Бердянск попчетата са много повече от
обикновена риба. В центъра на града върху каменен
постамент в човешки размери е поставена бронзова риба
с надпис „Попче хранител“. Посочват ни този паметник
и ни обясняват. По време на големия глад в Украйна през
1932–1933 г., когато измрели милиони, рибата е спасила
част от населението на крайморските селища от смърт.
Подобна история чувам в Бесарабия, където
големият глад е през 1946–1947 година. Една възрастна
българка ми каза: „От нашите хора единствено в село
Паркани никой не умря от глад, защото мъжете им
ходеха на Днестър да ловят риба.“
Антагонисти

На общобългарския събор на стадион „Спартак“ в
Одеса през септември 2007 г. разговарям с местен
възрастен българин. За него е повече от празник да види
толкова много българи на едно място, още повече че
синът му е измежду организаторите. Щедро разправя
всякакви истории от живота на българите в Украйна: „В
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нашето село всички са българи, имаме и от другите
народности – молдовци и украинци, обаче сме ги
българизирали и те се пишат българи и говорят на
български. Единствено гагаузите не успяхме да накараме
да станат българи – турчинът си е турчин!“
Земна и небесна родина

Андреевският скит към манастира Ватопед на Света
гора е бил руски. След революцията от 1917 г. съветските
власти не пускат монаси да отидат на Атон, а на
монасите от руската емиграция са им стигнали силите да
поддържат единствено манастира Св. Пантелеймон. През
50-те години на ХХ в. тази светиня окончателно е
изпълнена с гръцки монаси и само архитектурата
напомня, че някога е била руска. Аз съм там на
поклонение с двама руснаци. Посреща ни млад
послушник, който забелязваме, че говори свободно
гръцки, румънски и руски език. Оказва се, че е молдовец
от Каушани. Аз се зарадвах така, сякаш съм видял свой
земляк: „Ооо, Каушани – бил съм там, намира се между
Чимишлия и Бендери! Най-старата църква на
територията на Молдова се намира в Каушани.” Той се
усмихна, потвърди, че това е така, наведе поглед и
предпочете повече да не говорим за родния му край.
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