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Предговор
През 2014 г. се навършват 110 години от откриването на
първата музейна експозиция на Окръжния исторически музей в
гр. Шумен. По този повод Регионален исторически музей - Шумен
започва издаването на нова научно-популярна поредица: „Библиотека Шумен”. Нашата идея е в сборниците да се публикуват материали, малко познати на обществеността и свързани с миналото на
гр. Шумен. Тук ще намерят място научни и научно-популярни статии за музейното дело и различните артефакти, които музея притежава, за дейците допринесли изключително много историческото богатство на областта да стане достояние на всички любители
на историята. В „Библиотека Шумен” ще се публикуват отделни
документи и пътеписи, находки, резултати от експедиции, статии
от научни конференции. Затова и като начало в т. 1 Ви представяме
материалът на Иван Моллов - един от най- бележитите дейци на
музейното дело в гр. Шумен. Статията „Град Шумен” е публикувана във в. “Шуменско слово”, бр. 1 от 15 юли 1939 г.
Във връзка с посочената юбилейна годишнина на Регионален исторически музей – Шумен ще представим и спомените на
двигателя за създаването на музея в града Рафаил Попов, ученият,
който със своите проучвания в различни части на региона поставя
основите на музейното дело, а Шумен като един от центровете на
историческата и археологическата наука.
В сборника са включени и материали на участниците в комплексните експедиции в с. Кулевча, Одеска област, Украйна ( 20092012 г.).
Надяваме се, че новото издание, което РИМ – Шумен предлага ще предизвика интереса към историята на по-голям кръг читатели.
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ГРАД ШУМЕН
Иван Моллов
Новото научно списание Архив за
поселищни проучвания 1 година (19381939) в броеве 2, 3 и 4 печата географския опис на Мустафа бен Абдулахъ
Хаджи Калфа (1609-1657) „Румелия и
Босна” преведено от немското издание
на Йосеф фон Хамер от Стоян Аргиров.
На стр. 85 и 86 са печатани бележки за
гр. Шумен през ХVІІ в. А под забележка,
като допълнение, са поместени сведения за гр. Шумен и от друг турски историк – Реис Ефенди Васиф.
Понеже тези известия за миналото
на града са интересни за по широк кръг
читатели в Шумен, ще си позволя да препечатам във вестника с
малки поправки и добавки.
Хаджи Калфа пише: „Шумна, изговаряно обикновено Шумла,
в Добруджа голям град, разположен върху един хълм. Крепостта
е била превзета с капитулация на 789 (1387) от Али Паша, син на
Хайрадин паша, везир на султан Мурад; има една джамия, баня и
малка река. От тук до Цариград се смятат 9 деня. Гранични кадълаци са Провади (Провадия), Караагач и Ески Джумая (дн. Търговище). В Шуменския окръг има една голяма, стара, запустяла стена от
времето на неверните, която е обръщала по-голямо пространство
отколкото е пространството на Цариград, тъй че много поля и планини са обхванати в нея. Тя е била яка и широка стена, остатъци от
която още се намират. Това са четвъртити камъни, които жителите
сега употребяват за своите сгради.”
Бележки от Васиф: „Шумна, стар град разположен на склона
на един хълм. Крепостта е превзета на 789 (1387 ) с капитулация от
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Хайредин Заде Али паша, везир на султан Мурад. На 1059 (1649)
везирът Киая Шериф Халил Ефенди издигнал една хубава джамия,
която богато надарил с вакъфи. Близо до града под крепостта има
едно много приятно място за разходка, наречено Тагбунар (планински извор). Тук дохождат лятно време жителите да дишат чист
въздух и да се наслаждават от приятната прохлада на водата. Понеже тази вода кара и градските воденици, жителите нямат грижа
за конски и ръчни мелници. Околността е насята с всякакъв вид
градини, па и в самите къщи се намерват градини, изпъстрени с
разнообразни цветя. Въздухът е лек и красавиците на града дълбоко се загнезват в сърцата на чужденци; макар отначало, когато се е
установил тука гарнизон, жителите били плахи като сърни, скоро
обаче те са спечелили сърцата на войниците, тъй че повечето от тях
завързали тесни връзки, и след заминаването на гарнизона толкова много съжалявали за този град, че са намразили собственото си
отечество. Когато е бил превзет градът той е броял най-много до
300 къщи: сега, с усиленото разцъфтяване, има 4-500 къщи.”
И двамата географски писатели - Хаджи Калфа и Васиф,
изглежда не са посещавали Шумен, а са събирали сведенията си от
други писмени документи или устни съобщения. Защото данните
за състоянието на града са много оскъдни и дори неверни. Така
Х. Калфа казва, че в Шумен през половината на 17 в. е имало 1
джамия и една баня, когато друг турски пътешественик казва, че
е имало 10 джамии. А вторият писател – Васиф твърди, че през
1059 (1649) везирът Киая Шериф Халил Ефенди издигнал една хубава джамия”. Ако писателят е виждал джамията, щеше да прочете
надписа над входа с ясно написана дата 1157 (1744).
Друг писател Евлия Челеби – който посетил град Шумен през
1601 (1651) г. дава следните сведения (преведени от г. Д. Г. Гаджанов, Пер. Сп. LХХ): „През царуването на Илдъръм Баязид Хан,
енергичният му везир Али паша срещал много трудности при
превземането на тази крепост, та след завладяването и от българите нарекъл града Шумен. Не зная кой е основателят му. Крепостта
се намирала извън града на една височина и има форма на продълговат четвероъгълник. Наоколо тя се е пропукала и отвътре
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и отвън е на срутване, та е изоставена и празна. Обаче, долният
град е цветущ. Според законите на Сюлейман Хан, тази каза е шерифска, със субашия, оценена за триста акчета и се намерва в района на Никополския санджак в Узи-еилет. Има спахийски кехая,
еничарски сердар, мюхтесиб (нещо като кмет), баждар (събирач на
приходи) и градски кехая. Градът се състои от десет махали с около
2000 хубави къщи, с лозя и градини. Повечето къщи са покрити
с тънки дъски. Всичко има 10 мюсюлмаянски храмове, от които
чаршийската джамия е най-известна. При моста има едно теке.
Има също един хан и до него един хамама, триста дюкяни и 7 богати вакъфски първоначални училища. Всички жители са търговци
и обличат сукна. Жените се забрадяват с бяло було и всички носят
фереджета. Гроздето и пъпешите на Шумен са прочути. Всички
жители са еднобожници, гостоприемни и дават много дарове на
проходящите.”
Други интересни сведения за град Шумен през средата на 17
в. имаме от Петър Богдан (печатани в календар „Св. Кирил и Методий” 1937 г.), който е посетил града на 18 септ. 1640 г.: „Градът
нямал стени и бил разположен под планината. Католиците били 27
души; те били дубровчани между тях имало и българи, станали католици. Църкви нямали; служело се в частни къщи. Към север, над
града, имало едно усамотено място, издялано в скалата. На това
място се виждали фигури със славянски надписи, турците обаче
изцяло ги разрушили.”
Според доклада на кат. Архиепископ Филип Станислав, от
4.ІІ.1659 г. броят на католиците се е увеличил до 120 души. Православни къщи имало 120, а турски 2400. Турците имали 7 джамии, а православните имали две църкви.
ИВ. МОЛЛОВ
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ЛИЧНИ СПОМЕНИ
ОТ РАФАИЛ ПОПОВ – 1937 г.1
През есента на 1901 г. бях назначен за учител на Шуменското педагогическо училище и образцово училище. Този край ми
беше непознат. Естествено първата ми грижа беше да се запозная
с близката и по-далечна околност на града. Първият излет, който
направих с ученици беше на платото до пивовара. Тук учениците
ми посочиха пещерите при Крумовите порти и мястото на пещерата “Зандана”. Предприех след това и в други близки места, винаги
разпитвах учениците за местата, дето има старини. Като най-интересна ми беше посочена околността на Мадара. През месец ноември същата година за пръв път посетих околността на това село с
директора на мъжкото педагогическо у-ще Илия Григориев. Бях
изненадан от величавите високи скали и буйния карстов извор.
Една околност, каквато рядко може да се посочи на други
места у нас. Грамадният скален
навес пещерата като че ли идеше
да допълни картината на един
действително фантастичен кът.
Край това, като си представим и някогашните девствени
гори в околността, става ясно
защо Мадара в разни епохи е
привличала вниманието на човека, нещо което в последствие се
установи от проучванията.
Като обхождах насипите около падналите блокове и тия край
брега на потока, можах да събера
множество предмети, които явно
показваха, че на това място е кипял в продължение на много столетия живот. Това от една страна,
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от друга малко познати за широката маса т. н. Мадарския конник,
изкуствените пещери, останките от преградените зидове пред
пещерата, крепостите и могилите върху платото, подсещаха, че
Мадара може да бъде един от интересните обекти за проучване в
археологическо отношение.
Сега се роди у мене идеята да се образува в Шумен едно археологическо дружество и с общи усилия да се почне събирането на
старините и да се уреди една макар и скромна археологическа
сбирка. Тази идея споделих с директора Григоров, той я възприе с
готовност, като ме увери, че в Шумен има няколко души, които той
познава като любители на старините М. Кривошийков, Харалан
Ангелов, д-р Петър Кърджиев и др. и безспорно биха се отзовали с
готовност за едно такова дело.
През зимата на 1902 г. поканихме в училището следните лица:
началника на гарнизона полковник Д. Караджов, М. Кривошийков, Харалан Вичев, майор Карастоянов и няколко учители. Показах им събрания материал, казах няколко думи за значението на
едно археологическо дружество и музей в един такъв край, богат
на старини какъвто е шуменският.
Въодушевено от тази идея, събранието изказа мнение още
сега да се пристъпи към основаване на дружеството. Избра се с
явно гласуване първото настоятелство, на което се възложи грижата да обмисли въпроса за уреждането на музей, като се набелязаха същевременно по-главните точки за проекто – устава, който проект, настоятелството приготви в най-скоро време и на 24
октомври 1902 г. със заповед на Министъра на Народното просвещение № 1225 беше утвърден.
В състава на първото настоятелство влязоха: 1. Председател
полковник Дечо Караджов; 2. Подпредседател Илия Григориев –
директор на Мъжкото педагогическо училище; 3. Касиер Минчо
Кривошийков – пенсионер; 4. Уредник на бъдещия музей Р. Попов – учител; 5. Негов помощник д-р Петър Кърджиев – лекар; 6.
Секретар Иван Кравков – учител.
Заседанията на настоятелството ставаха в кабинета на
естествена история при Мъжкото педагогическо у-ще.
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РАЗКОПКИ
След основаването на дружеството трябваше да се предприемат обиколки и направят разкопки, за да може по този начин да се
съберат материали за сбирката на бъдещия музей.
През пролетта и лятото на 1902 г. с ученици предприех няколко пъти екскурзии до Мадара, дето успяхме да съберем доста
материал. Тук там се опитвахме да поровим в културните пластове
с тесли, с каквито учениците бяха въоръжени. Поради липсата на
достатъчно средства не можеше да се мисли за системни разкопки.
На няколко пъти наемах на свои средства 1-2 работници от селото,
с които се ограничавах да правя тук там сондажи, за да мога да
се ориентирам на кое място могат да се предприемат по сериозни
проучвания. Често пъти нощувах във воденицата на Куно Чернев,
по рядко слизах в селото дето намирах гостоприемство в жилището на поборника дядо Георги.
Сондажите, които направихме достатъчно ориентираха.
Трябваше да се предприемат разкопки: 1. в насипа край потока,
дето могат да се намерят останки от първите обитатели под скалите останки от предисторическите времена; 2. в пещерата, от гдето
очакваха останки от историческо време.
Тези разкопки предприех на следната 1903 г. Дружеството
отпусна сумата 20 лв. да се направи една палатка от американ, защото нощуването във воденицата, населена с множество мишки,
плъхове и бълхи беше малко нещо неприятно. След дневната умора не бях много разположен да другарувам с тях.
През месец август същата година, придружен от учителите колеги Дим. Куцаров, Захари Желев и Велко Дюгмеджиев предприех
разкопки малко по-горе от днешната воденица на Митю Кунев.
Несгодите от нощуването направо на земята бяха изкупувани от изобилни и интересни находки. Тук ми се падна случай
да открия в изобилие следите на онова старо население, което не
познавайки още металите си е служело със сечива направени от
камък, кости и слонови рога. Попаднах в останките на една работилница кременни оръдия, в която са били изработвани върхове
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на стрели, ножове, стъргалки и бойни топки. Тук се откриха също
останки от храната на това старо население, което се е занимавало
главно с лов: костите от елен, сърна, бобър, язовец, лисица, вълк с
чието месо се е хранил предисторическия човек, показваха от една
страна, че първите мадарски обитатели са били добри ловци и че
някога под величавите скали са се ширили просторни гори.
Разкопките, които направих в пещерата дадоха изобилен материал от историческо време, главно от римо-византийската епоха, а именно: съдове, накити, монети, железни оръдия като чукове,
брадви, палешници, чересла, сърпове и пр. Откриха се също основи на сгради, някои от тях опожарени.
Събраният изобилен материал обогати сбирката на дружеството.
През пролетта на 1904 г. предприех разкопки в крепостта при
село Войвода. Тази година за председател на дружеството беше
избран А. П. Краев, понеже полковник Караджов биде приведен
в Хасково.
Една от най-ценните придобивки и заслуга към науката е
откриването на Чаталарската каменна колона с надпис. Малко
история.
Членът на д-вото учителят Козаров един ден ми съобщи
следното: в една от нивите на братя Сава, Коста и Петър Радушеви в село Крумово Чаталар имало заровени три колони, от които
едната стърчи с единия край навън. В друга нива имало основите
на една сграда, която пречела при дълбока оран и често пъти на
това място излизали мраморни плочи.
Няколко дена след това аз бях вече в Крумово и се запознах с
Радушев. Той ме разведе из нивите, даде съгласието си да се направят разкопки в двете ниви, обаче при условие повредите, които
евентуално биха се причинили на посевите в нивата с колоните ще
трябва да се обезщетят, тъй като таз нива е дадена под наем другимо. Същевременно той ме помоли да се почне първо разкопки в
нивата дето има останки от постройка, понеже възнамерява да я
реголва още същата година за лозе.
В близкото заседание на настоятелството направих предло13

жение да се предприемат разкопки в Крумово, като за целта ми се
отпусне необходимата за работници сума. Няколко дни след това
аз вече почнах разкопките в горната нива дето още първия ден попаднах на основите на абсидата на една малка църква. Два дена покъсно когато разкривах кораба на църквата пристигна от Преслав
проф. Успенски и придружаващия го Карел Шкорпил за да видят
разкопките. Професор Успенски преустановяваше проучванията си
в Преслав и през Варна възнамеряваше да се завърне в Цариград.
К. Шкорпил изказа желание, докато Успенски пребивава
във Варна да се разкопае около колоната и ако се укаже някакъв
надпис да телеграфирам във Варна преди още Успенски да е напуснал България. На следващия ден увеличих броя на работниците. Половината наредих да копаят около колоната, а другата половина да разкриват основите на църквата. Към обед биде разкрита
цялата колона, счупена на две части. Горната и част, която лежеше
дълбоко заровена в земята се оказа покрита с добре запазен старогръцки надпис.
Същият ден телеграфирах на Шкорпил във Варна. Получих
отговор, че следния ден той и Успенски пристигат в Крумово. До
тяхното пристигане усилих работата около колоната, с цел изкопът да се разшири и по този начин колоната да може да се обръща
за проучване по-лесно.
Проф. Успенски доволен от находката заплати за сметка на
Археологическия институт в Цариград сумата 25 лв., изразходвани за надници по откриване на колоната.
Надписът върху колоната обърна внимание на мнозина наши
и чужди учени. Той хвърли известна светлина върху историята на
времето на Омуртага.
С големи усилия двете части на колоната бяха пренесени до
гара Крумово, а от там до гара Шумен. Няколко дни след това по
нареждане на Министерството на Народното просвещение тя биде
изпратена в Народния музей в София дето и сега се пази.
През 1905 г. предприех с ученици разкопки в пещерите при
Крумовите порти, в които се откриха следи от културата на пещерния човек.
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На следната година със средства на дружеството правих
разкопки в Дерментската и Салманските могили, които дадоха
изобилен материал за каменно-медната епоха. Разкопки в Коджадерменската могила бяха продължени и през 1907 г. През месец
юни същата година д-вото устрои един общоградски излет до
въпросната могила. Там се събраха над 1000 души любители на
старините. Беше за целта отпусната военна музика, имаше уреден
бюфет, държаха се кратки беседи върху значението на могилата и
находките в нея и пр.
В края на учебната година д-вото устрои едно забавление в
градината на читалището, гдето между другите забавителни номера биде представено жилището на един предисторически човек с
неговите оръжия, съдове, накити, предмети и пр.
С излета и градското забавление се повиши интереса на
гражданството към старините и тяхното запазване.
През есента на 1907 г. се произведоха разкопки на една старинна баня по пътя за Осмар, не далеч от пивоварната фабрика.
Разкопките в Мадара бидоха продължени и през 1908 г., които
главно бях ограничил в пещерата.
На следващата година 1909 напуснах Шумен, защото бях командирован в Народния музей, а от там в странство за специализация. Макар след това да бях далеч на служба от Шумен аз не
можах да се отчуждя от него. Прекарал в Шумен най-хубавите години, той стана за мен втори роден град.
РАЗВИТИЕ НА ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН МУЗЕЙ
Първите събрани старини от Мадара подредих в един шкаф,
поставен в кабинета по естествена история. Това беше първата
основа на бъдещата музейна сбирка. Материалите от 1903 г., изкопани от пещерата в Мадара не можеха вече да се изложат прегледно
в тясното помещение, затова трябваше да се помисли за друго
място. Музейните предмети почнаха да се увеличават и от дарения, в първо време от учениците, а по-късно и от някои граждани.
Дружеството вече разполагаше със суми предвиждани от
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общините, благодарение наредбата на тогавашния окръжен управител В. Попов. То реши да наеме горния етаж и една стая от
долния на Шонтовото здание, дето бяха наредени прегледно старините от Мадара, Коджа – Дермен и Салманово. По-късно, когато се
предприе ремонтът в читалището Арх. Михаил, настоятелството
при същото реши да се използва галерията за музей, като се направи една преградна стена. Това стана през 1905 г. Сега настоятелството реши да именува музея окръжен и да събира археологически
и етнографски материали от целия окръг.
След като сбирките бяха вече подредени по епохи замисли се
официално отваряне на музея. Това стана на 29 юни 1904 г.
Музея се обяви за открит и всяка сряда и събота след обед, и в
неделя преди обед беше отворен за посетители. Залича още първите дни интересът към него. С това се засили и интересът към старините.
Всеки, който имаше в дома си стари вещи, книги, оръжия и
пр. с готовност ги предлагаше. Интересни старини и етнографски материали можах да събера от бит пазар срещу незначителни
суми, дето пазарен ден се изнасяха за продан.
По този начин в Шумен се положи основата на скромен музей, роден бих казал от Мадара, който музей моите заместници
развиха и дано Бог помогне да се сдобие със собствено здание и
нарасне още повече и да служи за огнище на просветата, да буди
любов към миналото, към историческата наука, най-добрия учител за народите.

1
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ЕКСПЕДИЦИИТЕ НА РИМ – ШУМЕН В СЕЛАТА
КУЛЕВЧА И ЗАРЯ, УКРАЙНА
Даниел Руменов
Публикувано в електронен вариант на адрес: www.besarabski-bulgari.org/proekt/dokladi.html
Извън границите на сегашната българска държава има много
българи, които се изселват по различни поводи (икономически и
политически) още от периода на Османското владичество, а и в
по-ново време, независимо дали доброволно или не. Други остават
в пределите на чужди държави след Националните катастрофи.
Такива се намират в Русия, Украйна, Румъния, Молдова, Сърбия,
Турция и в още по-отдалечени краища на света. За много от тях
са правени проучвания от българските историци – причини на
изселване, запазен бит и култура, икономическо състояние и пр.
За други това не може да се каже, въпреки наличната информация за съществуването им и тяхното предишно местожителство.
Именно към две такива места бяха, са и ще бъдат насочени усилията на РИМ – Шумен. Това са селата Кулевча и Заря, Украйна.
Настоящото съобщение няма за цел да представя окончателни резултати от проведените проучвания, а да запознае широката общественост и други специалисти интересуващи се от темата с извършеното от уредниците на РИМ – Шумен (организация,
теми на проучване, прерастване на начинанието в по-мащабен
проект и др.), като по този начин се провокира интерес и в среди
различни от историческите с цел подпомагане на подобни експедиции не само на музея в Шумен, а и на други музеи и културни
институции, имащи амбиция и интереси, но нямащи финансова
възможност за реализация.
Първата експедиция бе проведена в началото на месец май
– 7-13, 2009 г. в село Кулевча, Украйна. Поводът за организирането ù бе връзките изградени в между двете села – това в България
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(Кюлевча) и горепосоченото в Украйна. Съществуващите отношения между двете населени места до този момент бяха само на ниво
гостувания на отделни делегации, независимо дали от администрациите или от отделни представители. Исторически проучвания в
какъвто и да е вид до този момент не бяха правени. Що се отнася
до самата организация изключителна помощ ни бе оказана от читалището и кметството на шуменското село Кюлевча.
В състава на експедицията се включиха специалисти от отделите „Етнография”, „Нова история” и „Най-нова история” при
РИМ - Шумен. Село Кулевча, Украйна (името му през комунистическия период е Кальосное) е създадено от български преселници
и по точно от такива от Шуменско след Руско – турската война
през 1829 г. Както е известно Одринският мир след нея дава право на българи, поданици на турската империя да се преселят в
руските предели. Именно една от целите ни бе да потвърдим на
терен информацията, която имахме предварително от жителите
на българското село и разбира се от литературата. Другите теми,
по които проведохме интервютата с българите от Украйна бяха
съобразени с интересите на специалистите от съответния отдел –
причини за самото заселване на руска територия, обреди и обичаи,
запазени от преселението в България, обредна храна, институциите поддържали българщината през всичките близо 200 години
(църква, училище, читалище, Дом на културата в днешно време,
музей), родови връзки с прародината, икономическото състояние
на населението през различните периоди на съществуването си,
отношението на различните власти и режими, през които преминава (в границите на Русия, Румъния, сега Украйна, царизъм, сталинизъм и в момента пост комунизъм), сегашното състояние на
българското общество в селото и др.
Една от изброените цели, а именно, че населението на Кулевча
е преселено точно от Шуменско се потвърди категорично от спомените на респондентите. Разбира се имаше и такива моменти, при
които нашите предварителни очаквания и нагласи не се покриваха с отговорите на информаторите, но времето от близо два века
е прекалено дълъг период, въпреки все още добре запазените
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език, обичаи и бит особено при по-възрастните жители на селото. Естествено и времето, с което разполагахме за провеждане на
проучванията бе твърде недостатъчно, особено имайки предвид
традиционното българско гостоприемство.
До село Кулевча, на 10-15 км е разположено друго българско село – Заря или както е наречено по време на заселването си
Камчик (носи това име до влизането си в територията на бившия
СССР). По време на нашия престой в първото населено място през
2009 г. се установиха контакти и с администрацията, и с културните институти в него. По тази причина следващата наша експедиция
бе насочена именно към него. Тя се проведе през следващата 2010 г.
от 21 до 26 юни. Екипът бе същият както и предходната година, от
посочените по горе отдели на РИМ – Шумен. Целите естествено се
препокриваха с тези, които си бяхме поставили и в Кулевча. Разликата бе, че нашите предположения и информация за произхода на
жителите бе, че тяхното преселение е станало от поречението на
Камчия (от където се предполага идва и старото име на селото),
а според местните жители техните прадеди са пристигнали от селата Подвиз и Прилеп. Времето, с което разполагахме бе ден по
малко от предходната година по обясними причини, освен това ни
трябваше и повече време за предразполагане на местната общост.
Това е може би една от разликите при двете ни посещения, но е напълно естествено, отчитайки факта, че кулевченските жители вече
са имали допир с представители, ако не на РИМ – Шумен то поне с
административното му управление и в тази връзка контактът с тях
бе по непосредствен. Разбира се това не бе пречка за проучване на
темите, върху които бе съсредоточено нашето внимание.
В рамките на втората експедиция бе осъществена и още една
среща със жителите на Кулевча, които бих могъл да кажа, че ни
приемат като отдавнашни приятели.
По време на двата ни престоя бяха интервюирани около 80
жители на двете села от различни възрасти, като естествено стремежа ни бе те да са в по-напреднала възраст. Тематиката на въпросите бе в посочените по-горе теми. И в двете села се проведоха
срещи с местното ръководство за изясняване демографското, ико19

номическо и социално състояние на населението към сегашния
етап на развитие на обществата. В Кулевча в Дома на културата
бе експонирана и фотоизложба със забележителности от Шуменски регион, а на Концерта по повод празника на селото (9 май) бе
представен и филм изработен от кино-клуб „Мадарски конник”
под надслов „Кулевча и Кюлевча – две села един народ”.
Двете експедиции, проведени от РИМ – Шумен през годините 2009-2010 не са обобщени в самостоятелна научна публикация.
До този момент като резултати от двете обхождания и влезли в
обръщение са съобщенията „Съхраняване на културно – историческото наследство в българските села Кулевча и Заря – Украйна”,
„Културният живот в Кулевча и Заря – Украйна”, „Българските
общности в Кулевча, Украйна и Кюлевча, България (сравнителна
характеристика)”. Под печат са следните: „Църква и училище - стожери на българщината в селата Кулевча и Заря – Украйна”, „Експедиция „България без граници” в с. Кулевча, Украйна – непубликувани материали на клуб „Български сърца”, „Аз съм българин”
– За проекта „България без граници и българите в Кулевча и Заря,
Украйна”. Отделно от печатните материали е подготвен и филм под
надслов „И ние сме българи”. Всички от участниците в проекта работят и по други теми, които биха били полезни за запознаването на общността с нашите сънародници в пределите на сегашната
украинска държава.
При престоя си в село Кулевча през 2009 г. посетихме и местното училище, където функционира клуб „Български сърца” съставен от будни и интересуващи се от българската история възпитаници на „Св. Св. Кирил и Методий”, както се нарича учебното
заведение. Там, където се помещава клубът (подреден с материали пресъздаващи български бит, доколкото това естествено е
възможно) забелязахме надпис „Мечта ми е да ида в България”.
Това ни наведе на мисълта, че можем съвместно с ръководителите
на Кулевча, на училището и с огромно съдействие от наша страна да бъдат поканени част от участниците в „Български сърца” в
България през настъпващото лято. Това пожелание бе изпълнено
през месец август (2009 г.) и в старата си родина пристигнаха 16-т
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деца и 2-а техни ръководители. Идеята бе те да се включат в археологически разкопки, провеждащи се в местността „Кирека” – близо до селата Кюлевча и Мадара, а освен това и да бъдат запознати
с най-привлекателните кътчета от България – старите столици
Плиска, Преслав, Велико Търново, АЕК „Етър” и др. В процеса на
работата с тях се роди и друга идея – учениците от Кулевча, Украйна да сформират и Първият задграничен клуб „Съхрани българското”. Това бе осъществено със съдействието на шуменския клон
на Национално обединение „Съхрани българското”.
Подготвяйки експедицията за 2010 г. в село Заря се стигна до
извода, че двете мероприятия – нашите посещения в Украйна и
съответно тези на тамошните деца в Шумен могат да бъдат обединени в общ проект „България без граници”. Под този надслов се
осъществи нашето посещение там и реципрочното от украинска
страна. Разликата бе, че през 2010 г. в пределите на старата си родина пристигнаха и ученици от село Заря.
Традицията бе продължена и през 2011 г. През тази година
екипът на РИМ – Шумен не проведе очакваната експедиция за довършване на теренните обхождания. Причината е повече от ясна
– повсеместната финансова криза. Но за посещението на българските ученици в Шумен и участието им в ежегодните разкопки бе
направено и невъзможното за да се продължи традицията. Тук е
може би мястото да се благодари на спонсорите, които направиха
възможно тяхното пребиваване в България. И през трите години,
през които посещаваха България участниците от клуб „Български
сърца” изнесоха концерти пред Шуменска, Кюлевченска и други
публики. Голяма част от репертоара е авторски на самите изпълнители.
През 2012 г., 4-10 юни РИМ – Шумен е подготвил нова експедиция в село Кулевча. Тази година усилията ще бъдат насочени към
завършване на започнатото през 2009 г. като тематика и проблеми
на проучвания. Целта е обобщаване на събраните материали и
издаването на самостоятелно книжно тяло, което да е завършекът
на двугодишните теренни обхождания на специалистите от Регионален исторически музей – Шумен. Както стана традиция през
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последните три години и тази на територията на Шуменски окръг
ще стъпи и поредната група от кулевченски деца – участници в
клуб „Български сърца”.
Това няма да бъде край на проучванията на РИМ – Шумен
в Украйна. При сегашното ни посещение се планира да се осъществят контакти с други села от Одеска област, за които имаме
информация, че може би корените им са от Шуменски регион. В
тази връзка подготовката за следваща експедиция през 2013 г. ще
започне през месец юни тази година.
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ИСТОРИКО - ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СЕЛО КУЛЕВЧА, УКРАЙНА
Даниел Руменов
Публикувано в сб. с доклади от Международна конференция
“Географски науки и образование” 19-20 октомври 2012. Университетско издателство “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2012,
с. 194-202
По време на Османското владичество в българските земи в
продължение на близо 500 години много българи напускат родните си места и се заселват в свободни от турско присъствие територии – независимо дали в пределите на Западна Европа или в
свободните земи на Руската империя. Причините за миграциите
са различни – едни мигрират мотивирани от стремеж за материално благополучие, други водени от политически мотиви, които
в случая се свеждат до нетърпимост към турските власти и администрация, а също така и към беззаконията на различни местни
мародери, необвързани с централната власт, но и не наказвани от
нея.
Обект на настоящата разработка е село Кулевча, намиращо се
на днешния етап от развитието си на територията на Република
Украйна, Одеска област, Саратски район, на 35 км западно от град
Белгород – Днестровский (старо име Акерман), на брега на река
Хаджидер (Сребърна река). По време на Съветската власт се нарича Кольосное. След разпада на бившия СССР си връща старото
наименование. Инициативата за това е на учителката от местното
училище Мария Филиповна.
Материалът е провокиран от историко – етнографските
експедиции проведени от специалисти на Регионален исторически музей – Шумен през 2009 и 2012 г. в посоченото село. Без да
има претенции за изчерпателност съобщението обхваща периода
от създаването на селото през 1830 г. и стига до момента на про23

веждане на посочените теренни проучвания. Напълно естествено
е в подобна статия да не бъдат засегнати всички въпроси касаещи
демографското и историческо съществуване на населеното място,
но ще бъдат посочени по-важните факти от развитието на българското общество в течение на тези близо 200 години съществуване
извън пределите на старата си родина.
С оглед на изложението е нужно да се дадат и кратки сведения
за област Бесарабия. Географски тя заема територията, ограничена
на изток и север от река Днестър, на запад - от река Прут и на юг от Дунав и Черно море. Най-северните, както и южните ѝ части се
намират на територията на Украйна, а средният дял - в Молдова.
До 1812 г. под името „Бесарабия“ е известен районът на Буджака,
контролиран от ногайски племена. През 1812 година този район,
както и източната част на Княжество Молдова е завладяна от Русия
и названието „Бесарабия“ се разпростира върху цялата територия
между Прут и Днестър. Създадена е Бесарабска област, а от 1873
г. - губерния с център Кишинев. В Буджака, на мястото на изселените ногайци се заселват българи от Тракия - Ямбол и ямболския край, от Карнобат и карнобатско, от Сливен и сливенско, от
Източна Тракия, от Балкана и Североизточна България, немци,
руснаци, молдовани, украинци и други преселници. През 1918 г.,
в края на Първата световна война Бесарабия се обявява за независима, след което е присъединена към Румъния. Тя е анексирана от
Съветския съюз през 1940 г. след Пакта Рибентроп - Молотов, но
през 1941 г. отново е под румънска юрисдикция до 1944 г., когато е
наложена окончателно съветска власт. Върху основната част от територията на Бесарабия е създадена Молдавска ССР, а северната и
южната част са присъединени към Украинската ССР. Днес тези две
съветски републики са независимите държави Молдова и Украйна.
Именно в тази територия се намира и днешното село Кулевча, което в момента наброява близо 4 500 души, от които 95% са българи.
Световната глобализация навлиза в българската диаспора в Република Украйна и е в основата на смесените бракове, което води
до дехомогенизацията на българското малцинство, но тези процеси все още са в начален стадий и не са повлияли в голяма степен
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за запазването на българското самосъзнание в изследваното село.
Тук е може би мястото да се посочат и причини за самото преселение на българи в област Бесарабия.
За изселването в Русия по време на Руско-турските войни
през ХVІІІ-ХІХ в. част от причините могат да се търсят в политиката на руската империя за заселване на незаети територии или
такива освободени от ногайските нашественици. Разбира се мотивиращ фактор за миграции с посока руските земи са и условията
на живот в България определени от османското владичество.
Първите заселвания на българи в Бесарабия се отнасят към
1750 г. По-масови миграции към южната част на областта се
извършват през годините 1790 и 1800 г., а също така и през 1812
г., когато завършва поредната руско-турска война. За илюстрация
на руската царска политика по отношение на заселването на бесарабските степи ще посочим твърдението на Г. Занетов (устни сведения събрани от него), който в статията си от 1895 г. пише, че:
често руските войски сами карали народа да мине Дунава, защото
турците щели да ги изколят ако останат. С плач викове хората
бягали и се криели, защото им било мъчно да си оставят родните
места, но казаците ги подгонвали отзад с камшици. И още: След
Яшкия трактат от 1791 г. бежанците българи със стотини бягали подир руските войски, но тъй като Бесарабия не била още руска
то положението им било крайно неопределено.
През 1812 г. областта Бесарабия е предадена на Русия по силата на Букурещкия мир. Заселените вече колонисти се освобождават
от всички данъци в полза на хазната в срок от три години. Адмирал
Чичагов разпорежда нарочни наставления на назначения от него
управител на областта - бесарабският архиерей Стурза. Една от
грижите на руската власт е да засели колкото е възможно повече от
пустеещите земи с християнско население и по тези причини дава
привилегии на новодошлите. Това личи от записка до Наместника
на Бесарабия от 1816 г.: Тъй като една от главните грижи на наместника трябва да бъде привличането на чуждоземни преселници, то особено му се препоръчва такива преселници да ги засели на
правителствени земи като им предостави и разни удобства, за да
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накара по такъв начин и много други да последват техния пример.
Напълно естествено е такова население да се търси в територии,
където руската армия води сражения, а това в случая са български
земи. Още повече, че мнението, което има царската администрация за българите е повече от положително (поне що се отнася до
отношението към земята и стопанството): Трудолюбиви, непияници и постоянни, но с лют характер и отмъстителни, не търпят
над себе си началство. Колкото и тих да е българина като земеделец, толкова е необуздан и кръвожаден с нож в ръка.
Привилегиите, които ползват колонистите (включително и
българите) продължават да се разрастват и по-късно след 1818 г.,
когато за попечител на колониите е назначен генерал Иван Никитич Инзов, а освен това му е вменена и длъжността наместник на
Бесарабия. На следващата година той прави доклад до царя, в който го моли да обърне внимание на бесарабските заселници и те да
бъдат с равни права с другите чуждестранни колонисти. Постига
пълен успех, а част от облекченията са следните: Освобождават се
за три години от всякакви правителствени данъци и повинности;
На заселените по време на последната война и след нея това да се
смята за срок от седем години; Позволява се на други, които не са
на правителствени земи да се заселят на такива и да се ползват от
облагите; Могат да се ползват от празните земи след раздаването на всички, но плащат за всяка десетина по 20 пари на година;
Продават спирт и питиета без да плащат акциз; Освобождават се
от войнска повинност (право дадено на колонистите още от Екатерина Велика), освен доброволно; На всяко колонистко семейство
се дават 60 десетини (2400 м2) земя (Екатерина Велика); Могат да
преминават в други съсловия.1
До този момент обърнахме внимание на официалната руска
пропаганда, имаща за цел да привлече население от българските
области, които са театър на бойни действия през посочения период.
Напълно естествено е в такъв вид документи да няма преки заповеди по какъв начин да бъде привличано населението, но имайки
предвид, че такива масови преселения от България към Русия се
случват точно по време и след бойните действия можем да предпо26

ложим как военните са осъществявали намеренията на централната имперска власт. В статията си Преселение в Русия или руската
убийствена политика за българите Георги Раковски обаче не е до
такава степен умерен. Критикувайки изселването на българи от
Видинско, Ломско и други части на Северозападна България той
прави и обзор на предходните вълни на преселение към Бесарабия: В 1812 г. - пише Раковски - кога бяха минали руските войски
в България и бяха достигнали до Шумен, от една страна Русия
издаде прокламация на български език и възбуждаше българите
да станат против турчина, а от друга страна гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си тисящи челяди
през Дунава. В тех времена са изгорени от русите Разград, Арбанашкото велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села,
които развалини и разсипии още до днес се виждат.
В 1828 л. когато Дибич премина балкана и достигна до Одрин
пак същото последва. От една страна подбудиха някои българи
да земат участие в боя и да се смразят с турци, а от друга немилостивите руси като си свършиха работата опустошиха като
скакалци тях места, от дето поминаха отвлякоха пак няколко си
тъйсящи домородства българи в пустата си Русия.2
Третата вълна от мигриращи българи към територията на Бесарабия е след руско-турската война от 1828-1829 г. Тя пряко касае
и настоящото съобщение поради факта, че кулевченските българи се заселват в посочената област именно след нея – 1830 г. За
това преселение привеждаме още един цитат от руския учен Аполон Александрович Скалковский от книгата Болгарские колонии в
Бессарабии и Новороссийском крае, Одеса, 1848: В продължение
на 1828-1829 г. България е била много пъти поле на кръвополитни
боеве и крепостни обсади, които са зимали доброволно или против
волята си мнозина от жителите на страната. Правителството,
което знаеше трудолюбието и бодростта на българите, че те са
превъзходни стопани в своето отечество и че са привързани към
Русия – гледаше благосклонно на това преселение и по всякакъв
начин му способствало, толкова повече, че имаше на разположение празни земи. За по-доброто уреждане и усядане на новите за27

селници ген. Инзов издава заповед старите колонисти да се откажат от 10 десетини земя за оземляване на сънародниците си, като
заповедта не води до никакви брожения от страна на намиращите
се вече в бесарабските степи българи. Правата, които получават
новодошлите са същите като на другите колонисти. По-голямата
част от вълната след 1829 г. се заселва в празните Буджашки райони и образува нови селища с имената на старите си. Между тях
са Кулевча и Камчик. Макар и формално разделение все пак има
- преселените до 1829 г. се наричат стари, а другите нови колонисти.3
Село Кулевча е основано от български преселници през 1830
г. (официално получава статут на колония). Името си получава от
Кюлевча, Шуменски окръг и в чест на победата на руските войски
при споменатото шуменско село по време на руско-турската война
1828-1829 г. Жителите се опасяват от възмездие и по тази причина
напускат родината си. Има няколко версии за времето на образуване на селото – 1828 г. (История городов и сел Одесской области
– 1969), 1826 г. (същата книга преиздадена през 1978 г.) от преселници от централните райони на Русия и 1829 г. (Българска
енциклопедия, т. 5, София, 1986).
Приемаме, че първите заселници пристигат през лятото на
1830 г. от шуменското село и са 39 семейства, а 1 година след това
се заселват още 30 фамилии, които бягат не толкова от турците,
а търсят по-плодородна земя (което навежда на мисълта, че тази
втора група не е от Шуменско).4
Към 25 февруари 1835 г. в село Кулевча има 63 български семейства.5
По време на организираните от РИМ – Шумен експедиции
и интервютата взети от жителите се установи, че повечето от тях
смятат преселването си по причини на очаквани турски репресии
след края на войната. Имаше обаче и мнения подкрепящи другата теза, че преселването е станало ако не под натиск от страна на
руските войски то поне по тяхна препоръка. Такова едно становище сподели учителя по история в местното кулевченско училище
Иван Статиров, но то е разбираемо, имайки предвид неговите
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професионални интереси. Светлана Велчева от същото село разказа нещо подобно: Чувала съм от двете си баби, че българите са
заселени още от Екатерина Велика, защото земята била празна
и трябвало да се насели. Едната от бабите и е украинка и според
нейните думи знаела повече, защото била по-стара, а това, което и разказвала го знаела и чувала от още по-старите българи
заселени в Кулевча.6 Конкретно за Кулевча разликата в спомените
е ранната година на заселване, но земята била празна и трябвало да се насели говори за една преднамерена политика от страна
на руските власти. Че селото е основано от жители на Кюлевча,
Шуменско потвърждава и друг информатор от Кулевча: Селото е
основано от хора от село Кюлевча – България. Тук беше празно,
никой нямаше. Когато Екатерина раздаваше тази земя от там
идват колкото там души и тук се заселиха. Вероятно идват тук
заради земята. Там наверно ги изгониха или трудно се жувееше.7
Интересното на този спомен е времето на Екатерина и преселници
от Кюлевча – вероятно се смесват две становища – че в селото има
българи преди 1830 г. и заселването след войната от 1828-1829 г.,
нещо нормално, имайки предвид големия период от време изминал
от тези събития.
Устройвайки новите си селища с характерното местно самоуправление позволено им от централната руска администрация естествено е да се обърне внимание и на другите институции,
имащи съществена роля в живота на българите независимо дали в
българските територии или извън пределите на старата си родина.
Това са най-вече църквата и училището.
Българската православна църква винаги е играла важна роля
в живота на хората. Напълно нормално и естествено е това да се
принесе и в новообразуваните населени места извън чертите на
България. Още с пристигането си в новите земи през 1831 г. жителите на българското село Кюлевча започват да строят параклис в
поселението, което е назовано с името на старото. След една година той е готов. През 1833 г. в селото се заселва свещеникът Йоаким
Рубанский, който освещава параклиса и кулевченските жители
получават възможност да изповядват своята религия. Посоченият
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отец служи до 1873 г. През тази година е завършен и новият храм
„Св. Николай”. Настоятел на църквата става младият свещеник,
впоследствие протоиерей Арсений Лускалов, а за ктитор е обявен
Георги Петров Стоянов. Целият строеж е осъществен с волни пожертвования от жителите на селото, а ръководител на строежа е
Мина Николаев Минчев. През 1952 г. храма е обновен с рисунки
на местния художник Симеон Михайлов Комаров. До средата на
миналия век църквата в Кулевча се посещава и от населението на
близките селища.
През 1940 г. в селото е установена Съветска власт (от 1918
до 1940 г. са под румънска юрисдикция), която не забранява официално вероизповеданията. Спира се обаче в училище да се преподава вероучение, а децата не се допускат в църквата. По този
начин се създават условия за упадък на християнството не само в
Кулевча, но и повсеместно.
В пост комунистическа Украйна в село Кулевча свещеник
в храм „Св. Николай” е Павел Нога. При неговото настоятелство на църквата се прави ремонт със спомоществователството на
местните производствени предприятия. След като завършва благоустройството отец Павел донася икона „Св. Богородица Касперовска”, за която казва, че е чудодейна. От нея излиза миро, което се смята за лечебно. Другата икона, която предизвиква голям
поклоннически интерес е „Св. Богородица Казанска”, от която поникват лилии. Всяка година стъблата се изрязват, изсъхват и част от
тях се раздават на поклонниците. Останалите се поставят в долната част на иконата и те отново дават цветове. Дали това наистина е
чудо или природна закономерност не бихме могли да кажем, но е
факт, че двете икони са силно почитани, както от местните жители
на Кулевча, така и от останалото население на Украйна. Погледнато рационално и практично в чудодейните икони няма нищо лошо,
напротив това е предпоставка за развитието на поклонически туризъм, който ще е още един доход за кулевченци: …по време на
режима църквата остава да съществува (по какви причини не
знаят). Идват хора от всички краища на Украйна да се помолят
пред чудотворните икони и да се изцелят. Освен това хора от
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Москва, Америка, България дори и Турция. Изцелена остава да
живее в Кулевча. По време на празници селото от 4 хил. нараства
до 6 хил. заради храма „Св. Николай”.8 Абстрахирайки се от двете
икони е факт, че хората от селото са силно религиозни и едва ли
това е повлияно от описаните чудеса в храм „Св. Николай”. Тази
вяра в християнската религия запазва българския корен в продължение на 180 години, имайки предвид превратностите, които
претърпява населението – напускане на родните домове в България, преминаване в чертите на Румъния, Молдова, СССР и сега
Украйна, смяната на няколко строя – царизъм, сталинистки режим,
пост комунизъм
Около самата институция на православната църква, особено в първите години на преселението се концентрира животът на
жителите – християнските празници, които се празнуват от цялото село, първите училища, едни от първите сгради с обществено
предназначение, които се строят са именно православните храмове. Фактът, че и в днешно време се отбелязват всички големи
празници от църковния календар и то по начин сходен до голяма
степен с тези в България е достатъчен да определим като огромни
авторитетът и ролята на православната църква в живота на хората
от Кулевча, Украйна.
Критериите за съхранението на един народ бил той „малък”
или „голям” е родният език. Чрез него се предават и представят традиционния бит и култура на българите в Украйна, които се явяват
основата, върху която стои запазената им българска идентичност.
Наред със семейната среда, която безспорно е най-силният фактор
за запазването на родния говор (Иван Петрович – жител на Кулевча
споделя, че винаги е знаел български, защото селото е българско
и в дома му се е говорило винаги на роден език)9 в не малка степен
роля за това играят и училищата, които се организират в българските колонии.
Като цяло в Бесарабия, особено след като тя преминава под
руско управление училищата са едни от първите институции, които възникват на териториите на новите населени с българи места.
Общият бой през 40-те години на ХІХ в. е 77. Българските учили31

ща в руска Бесарабия са двукласни, еднокласни, начални народни,
църковно енорийски и училища за грамотност. Издръжката се осъществява от държавата, от селските общини, от пожертвования, от
такси за обучение, като най-голямата тежест пада върху селските
общини. Учителите са с нисък образователен ценз, като в найдобрия случай са завършили учителски семинари и педагогически
курсове. Голяма част от обучението се води на руски.10
В първите години от преселението от България в пределите
на руската империя кюлевченските българи нямат свое училище,
но жаждата за знания пренесена от старото им поселение не замира (82 годишната Мария Ивановна е сирак и средства за обучение
липсват, но въпреки това тя сама научава българските букви и започва да чете и пише на майчиния си език).11 По тази причина те
изучават децата си в т. н. домашни училища, където учители са родители владеещи елементарната грамотност. По-късно в средата на
ХІХ век се появяват частни учебни заведения с едногодишен курс
на обучение. Впоследствие се създават църковно – енориашески
двугодишни училища, където се обучават по около 30 ученика.
Руската държава поощрява тази практика, но финансова подкрепа
от нея няма никаква. Цялата издръжка е за сметка на общините.
Въпреки материалното състояние на родителите си всички деца
могат да посещават споменатите заведения. Учебният процес продължава до усвояването на знанията от децата, въпреки че работата по изхранване на семейството изисква тяхното присъствие.
В Кулевча такива училища се помещават в къщите на богатите
и заможни жители на селото, до появата на частно енориашеско
училище – отначало едногодишно, а впоследствие двугодишно.
Първото такова с три годишен курс на обучение, което е църковно
– енорийско се строи през 1893 г. и се издържа от самите енориаши,
а децата са разделени на класове по полове. Изучават се български,
руски, немски език, Закон Божий и др. Първите учители са съпрузите Феодор и Елена Еланови и брат и сестра Иван и Ефросина
Черненко. По-късно училището става вече четири годишно.
Напълно естествено по време на румънската окупация след
1918 г. държавната администрация се стреми да налага румънския
32

език като официален и това се отразява и на учебните заведения.
Част от интервюираните все още си спомнят, че техните родители
са посещавали румънски училища, където изучават предметите на
съответния език, но в къщи те продължават да говорят родния си,
въпреки на моменти откровената асимилаторска политика, която
налага окупационната власт.12
Друг етап в развитието на учебното дело в Кулевча започва
през 1948 г. когато училището преминава на осем годишен курс
на обучение, а след това на тази база се открива и средно учебно
заведение. През 1977 г. е завършено строителството на нов корпус
за кулевченските деца (училището е назовано „Св. св. Кирил и Методий”), като средствата са изцяло от местния колхоз.13 В момента
на нашето пребиваване в село Кулевча по думите на учителката по
български език Мария Филиповна Кофова: Български език се изучава от 1 до 11 клас по 1 час седмично. Проблем е методическата литература, но през 2008 г. „Българска памет” осигурява
учебници по български и литература и въпреки, че са по български програми то те са голяма помощ за учениците, които имат
огромното желание да запазят своя роден език. Това им помага да
пишат творчество на родния, български език… Българския език не
е свободно избираем, а е включен в програмата.14 В днешно време
будните кулевченски деца ръководени от Мария Филиповна създават клуб „Български сърца”, който продължава да пази и доразвива
българските традиции, но не само това – потомците на преселените преди два века българи ги и популяризират, както в Украйна така
и в далечната си прародина.
Една от причините, поради която руският царизъм води политика за заселване на християнско население и в конкретния случай
на българско население, е че земите, на които те усядат са пустеещи и некултивирани. В тази връзка един от основните поминъци
на ново заселените е земеделието. Това се налага и от характера
на земите – плодородните руски степи (в днешно време на територията на Украйна). Основните култури, които произвеждат включително и разглежданите кулевчалии са пшеница, ръж, ечемик,
просо, царевица. Не остава на заден план и развитието на лозарс33

твото и овощарството. В Енциклопедичен речник от 1891 г. пише,
че Бесарабия заема първо място по производство на вино. В това
число естествено попада и Кулевча (традиционно производство и
в момента).
Важен отрасъл е и животновъдството. Наличието на огромни
територии от пасища обуславя развитието му. Отглежданите животни са традиционни за българското население – овце, крави, волове (въпреки, че основната теглителна сила преди навлизането
на техниката са конете), прасета, кози. Продукцията предимно се
използва за задоволяване нуждите на семейството, а излишъците
се продават и със спечелените средства стопаните купуват основни
продоволствия, които не могат да произведат.
С пристигането си в новите територии, българите от с. Кюлевча пренасят и характерните за селото си занаяти - ковачество,
железарство, коларо-железарство, обущарство, шивачество, но с
течение на времето спомените за самите майстори на съответния
занаят са избледнели до голяма степен.
Със селското стопанство и по точно с частните стопанства на
българите, които трябва да се одържавят след налагането на Сталинисткия режим е свързан може би един от най-тежките моменти
от съществуването на селото - 1946-1947 г. Това е така нареченият
гладомор. Една от причините за него са поредни неплодородни
години, но по съществената е колективизацията на селското стопанство и огромните реквизиции, които се налагат на украинското население по нареждане на централната съветска власт. Това е
една от принудителните мерки за влизане в колхозите. По спомени
на все още живи свидетели в селото вследствие на глада умират
около хиляда души. Други разказват, че умрелите са повече от родените деца.
В днешно време земеделието и скотовъдството все още играят
съществена роля в живота на жителите – както за подпомагане на
домакинствата, така също и производство на промишлено ниво.
Запазен е до някаква степен предишния модел на съветските
софхози, но са привнесени и елементи от западното стопанство.
Промените, които настъпват след разпада на СССР и в Кулевча
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дават своето отражение – открити са малки частни производства,
магазини, заведения, които обаче не са основното препитание на
собствениците си, а по скоро подпомагане на семейния бюджет.
Едно друго направление в икономиката, което жителите на
село Кулевча започват да развиват е културният туризъм или поточно поклонническият такъв. В църквата „Св. Николай” те разполагат с икона на Богородица (спомената по-горе в изложението),
която е смятана в Украйна за чудотворна. След нейното популяризиране туристопотока се увеличава и това налага на местните жители и ръководство да се погрижат за настанителна база, каквато
до момента на нашето посещение все още нямаше.
Нещото обаче, което направи впечатление на нашия екип е
отношението към младите хора в Кулевча. Имахме възможност да
се срещнем с тогавашния председател на стопанството Василий Комаров (първото посещение през 2009 г.). Запознавайки ни с конкретни дейности, които се извършват за подобряване на различните производства, с площите обработваеми земи и съответните
насаждения той между другото спомена, че в един момент много
млади хора са започнали да напускат родните си домове и да се
преселват в областния град Одеса. По този повод местните ръководители и по изявени жители се събират за да решат въпроса с
празните къщи, които са останали. По наше мнение те в голяма
част от намерението си са успели. За това говори фактът, че все още
в селото функционира детска градина, която не страда от липса на
деца и много от завършилите висше образование се завръщат в
Кулевча и продължават реализацията си в родното място – независимо дали в стопанството, общинската администрация или като
частни бизнесмени.
За българите били те в границите на държавата или извън
нея, традициите и обичаите са важна и неделима част от живота.
В украинското село Кулевча са се съхранили и се празнуват и днес
основните български обичаи, Бабин ден, Трифон Зарезан, 1 март,
Гергьовден, Великден, Андреевден, Пеперуда, Лазаруване и др.
Сред информаторите, с които имахме възможност да разговаряме
не бе жив спомена за празнуването на Тодоров ден. Но е интере35

сен факта, че е запазен един от основните обредни компоненти в
обичайно - празничния комплекс на този ден - кушиите. Те се провеждат с коне и каруци, като времето на провеждане на кушиите е
Йорданов ден. До голяма степен са съхранени и семейните обичаи,
свързани с раждането, отглеждането на детето, сватбените такива
и свързаните с тях обреди. Разпространен е и обичая Харизване на
дете, характерен за селищата в североизточна България, което е
едно косвено доказателство за произхода на кулевчанските българи.
Сред по-възрастното население се е съхранил и се предава
от поколение на поколение и българския фолклор. А това е важен фактор тъй като историята по-дълго се съхранява чрез фолклорното наследство: народните песни, обреди и език, и е един от
най-точните свидетелства за общия произход на населението в
двете села. Факт е, че с времето избледняват българските традиции
и обичаи. Важна роля за поддържане на самобитната култура на
българите в с. Кулевча, Украйна играе клуб „Български сърца”. Голяма
част от обредите и празниците, са в по-силна или по-слаба степен трансформирани, в резултат от заимстванията от културата на съседните народи - украинци, молдованци, руснаци и др.
В селото, в частния дом на Василий Каралийски се помещава и малка музейна сбирка с фотоси от минали времена на рода,
веществени материали от по далечното минало, която въпреки че
не е експонирана по съвременните закони на музеологията (нещо
напълно естествено и нормално) представлява интерес както за
местните жители, имащи афинитет към своята родова памет, така
и за гости на селището, които все повече се увеличават във връзка
със споменатата по-горе църква „Св. Николай” и Чудотворната
икона в нея.15
Някой някъде е казал или написал, че Истинските българи са
извън България. Това твърдение със сигурност в голяма степен е
пресилено. Такива българи има по всички краища и точки на света
(независимо по какви причини са там), такива има и в България.
Но със сигурност може да се твърди на базата на две посещения
в село Кулевча, Република Украйна, че там са живели, живеят и
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ще продължават да живеят хора, които могат да се причислят към
категорията на истинските българи.
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ПРЕСЕЛЕНИЕ И УСЯДАНЕ НА
КУЛЕВЧЕНСКИТЕ И КАМЧИЙСКИТЕ
БЪЛГАРИ В БЕСАРАБИЯ
Даниел Руменов
Публикувано в Юбилеен сборник с доклади и научни съобщения от Национална научна конференция “От регионалното към
националното – история, състояние и тенденции на българския
музей” 5-6 септември 2012 г., Трявна. Изд. “Абагар”, В. Търново,
2013, с. 52-62
По време на Османското владичество в българските земи в
продължение на близо 500 години много българи напускат родните си места и се заселват в свободни от турско присъствие територии – независимо дали в пределите на Западна Европа или в
свободните земи на Руската империя. Причините за миграциите
са различни – едни мигрират мотивирани от стремеж за материално благополучие, други водени от политически мотиви, които
в случая се свеждат до нетърпимост към турските власти и администрация, а също така и към беззаконията на различни местни
мародери, необвързани с централната власт, но и не наказвани от
нея.
Обект на настоящото изследване са преселенията на българи
през ХVІІІ и ХІХ век именно в Руската империя и по точно в област
Бесарабия. То е провокирано от историко-етнографските експедиции, които Регионален исторически музей – Шумен извърши през
2009, 2010 и 2012 г. в селата Кулевча и Заря, намиращи се в днешно
време в Саратски район, Одеска област, Република Украйна. Целта
е да се изяснят до колкото е възможно причините за изселванията
от България и самото усядане (институциите, които се създават и
имащи отношение към запазването на българския корен и дух –
църква и училище) в новозаетите земи. Периодът, който обхваща
материала е ограничен в рамките на заселването в Русия (1830 г.)
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и развитието на българското общество в двете села до края на ХІХ
век.
С оглед на изложението е нужно да се дадат и кратки сведения
за област Бесарабия. Географски тя заема територията, ограничена
на изток и север от река Днестър, на запад - от река Прут и на юг от Дунав и Черно море. Най-северните, както и южните ѝ части се
намират на територията на Украйна, а средният дял - в Молдова.
До 1812 г. под името „Бесарабия“ е известен районът на Буджака,
контролиран от ногайски племена. През 1812 година този район,
както и източната част на Княжество Молдова е завладяна от Русия
и названието „Бесарабия“ се разпростира върху цялата територия
между Прут и Днестър. Създадена е Бесарабска област, а от 1873 г.
- губерния с център Кишинев. В Буджака, на мястото на изселените
ногайци се заселват българи от Тракия - Ямбол и ямболския край,
от Карнобат и карнобатско, от Сливен и сливенско, от Източна
Тракия, от Балкана и Североизточна България, немци, руснаци,
молдовани, украинци и други преселници. През 1918 г., в края на
Първата световна война Бесарабия се обявява за независима, след
което е присъединена към Румъния. Тя е анексирана от Съветския
съюз през 1940 след Пакта Рибентроп - Молотов, но през 1941 г.
отново е под румънска юрисдикция до 1944 г., когато е наложена
окончателно съветска власт. Върху основната част от територията
на Бесарабия е създадена Молдавска ССР, а северната и южната
част са присъединени към Украинската ССР. Днес тези две съветски републики са независимите държави Молдова и Украйна.
Причини за преселението.
Що се отнася до населението преселено в Русия по време на
Руско-турските войни през ХVІІІ-ХІХ в. част от причините могат
да се търсят в политиката на руската империя за заселване на незаети територии или такива освободени от ногайските нашественици. Разбира се мотивиращ фактор за миграции с посока руските
земи са и условията на живот в България определени от османското владичество.
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Първите заселвания на българи в Бесарабия се отнасят към
1750 г. По-масови миграции към южната част на областта се
извършват през годините 1790 и 1800 г., а също така и през 1812
г., когато завършва поредната руско-турска война. За илюстрация
на руската царска политика по отношение на заселването на бесарабските степи ще посочим твърдението на Г. Занетов (устни сведения събрани от него), който в статията си от 1895 г. пише, че:
често руските войски сами карали народа да мине Дунава, защото
турците щели да ги изколят ако останат. С плач викове хората
бягали и се криели, защото им било мъчно да си оставят родните
места, но казаците ги подгонвали отзад с камшици. И още: След
Яшкия трактат от 1791 г. бежанците българи със стотини бягали подир руските войски, но тъй като Бесарабия не била още руска
то положението им било крайно неопределено.
През 1812 г. областта Бесарабия е предадена на Русия по силата на Букурещкия мир. Заселените вече колонисти се освобождават
от всички данъци в полза на хазната в срок от три години. Адмирал
Чичагов разпорежда нарочни наставления на назначения от него
управител на областта - бесарабският архиерей Стурза. Една от
грижите на руската власт е да засели колкото е възможно повече от
пустеещите земи с християнско население и по тези причини дава
привилегии на новодошлите. Това личи от записка до Наместника
на Бесарабия от 1816 г.: Тъй като една от главните грижи на наместника трябва да бъде привличането на чуждоземни преселници, то особено му се препоръчва такива преселници да ги засели на
правителствени земи като им предостави и разни удобства, за да
накара по такъв начин и много други да последват техния пример.
Напълно естествено е такова население да се търси в територии,
където руската армия води сражения, а това в случая са български
земи. Още повече, че мнението, което има царската администрация за българите е повече от положително (поне що се отнася до
отношението към земята и стопанството): Трудолюбиви, непияници и постоянни, но с лют характер и отмъстителни, не търпят
над себи си началство. Колкото и тих да е българина като земеделец толкова е необуздан и кръвожаден с нож в ръка.
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Привилегиите, които ползват колонистите (включително и
българите) продължават да се разрастват и по-късно след 1818 г.,
когато за попечител на колониите е назначен генерал Иван Никитич Инзов, а освен това му е вменена и длъжността наместник на
Бесарабия. На следващата година той прави доклад до царя, в който го моли да обърне внимание на бесарабските заселници и те да
бъдат с равни права с другите чуждестранни колонисти. Постига
пълен успех, а част от облекченията са следните: Освобождават се
за три години от всякакви правителствени данъци и повинности;
На заселените по време на последната война и след нея това да се
смята за срок от седем години; Позволява се на други, които не са
на правителствени земи да се заселят на такива и да се ползват от
облагите; Могат да се ползват от празните земи след раздаването на всички, но плащат за всяка десетина по 20 пари на година;
Продават спирт и питиета без да плащат акциз; Освобождават се
от войнска повинност (право дадено на колонистите още от Екатерина Велика), освен доброволно; На всяко колонистко семейство
се дават 60 десетини (2400 м2) земя (Екатерина Велика); Могат да
преминават в други съсловия.1
До този момент обърнахме внимание на официалната руска
пропаганда, имаща за цел да привлече население от българските
области, които са театър на бойни действия през посочения период. Напълно естествено е в такъв вид документи да няма преки заповеди по какъв начин да бъде привличано населението, но
имайки предвид, че такива масови преселения от България към
Русия се случват точно по време и след бойните действия можем
да предположим как военните са осъществявали намеренията
на централната имперска власт. В статията си Преселение в Русия
или руската убийствена политика за българите Георги Раковски
обаче не е до такава степен умерен. Критикувайки изселването
на българи от Видинско, Ломско и други части на Северозападна
България той прави и обзор на предходните вълни на преселение към Бесарабия: В 1812 г. - пише Раковски - кога бяха минали
руските войски в България и бяха достигнали до Шумен, от една
страна Русия издаде прокламация на български език и възбуждаше
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българите да станат против турчина, а от друга страна гореше
градищата и селата им и насила прекарваше няколко си тисящи
челяди през Дунава. В тех времена са изгорени от русите Разград,
Арбанашкото велико село, Свищов, Русчук и други много градове и
села, които развалини и разсипии още до днес се виждат.
В 1828 л. когато Дибич премина балкана и достигна до Одрин
пак същото последва. От една страна подбудиха някои българи
да земат участие в боя и да се смразят с турци, а от друга немилостивите руси като си свършиха работата опустошиха като
скакалци тях места, от дето поминаха отвлякоха пак няколко си
тъйсящи домородства българи в пустата си Русия.2
Третата вълна от мигриращи българи към територията на
Бесарабия е след Руско-турската война от 1828-1829 г. Тя пряко
касае и настоящото съобщение поради факта, че кулевченските
и камчийските българи се заселват в посочената област именно
след нея – 1830 г. За това преселение привеждаме още един цитат
от руския учен Аполон Александрович Скалковский от книгата
Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одеса, 1848: В продължение на 1828-1829 г. България е била много
пъти поле на кръвополитни боеве и крепостни обсади, които са
зимали доброволно или против волята си мнозина от жителите
на страната. Правителството, което знаеше трудолюбието и
бодростта на българите, че те са превъзходни стопани в своето
отечество и че са привързани към Русия – гледаше благосклонно
на това преселение и по всякакъв начин му способствало, толкова повече, че имаше на разположение празни земи.3 За по-доброто
уреждане и усядане на новите заселници ген. Инзов издава заповед
старите колонисти да се откажат от 10 десетини земя за оземляване
на сънародниците си, като заповедта не води до никакви брожения
от страна на намиращите се вече в бесарабските степи българи.
Правата, които получават новодошлите са същите като на другите
колонисти. По-голямата част от вълната след 1829 г. се заселва в
празните Буджашки райони и образува нови селища с имената на
старите си. Между тях са Кулевча и Камчик. Макар и формално
разделение все пак има - преселените до 1829 г. се наричат „стари”,
42

а другите „нови” колонисти4.
Двете поселения, които маркираме са създадени през 1830 г.
от тъй наречените нови колонисти. Село Кулевча е основано от
български преселници през 1830 г. (официално получава статут на
колония). Името си получава от Кюлевча, Шуменски окръг и в чест
на победата на руските войски при споменатото шуменско село по
време на руско-турската война 1828-1829 г. Жителите се опасяват
от възмездие и по тази причина напускат родината си. Има няколко версии за времето на образуване на селото – 1828 г. (“История городов и сел Одесской области” – 1969), 1826 г. (същата книга
преиздадена през 1978 г.) от преселници от централните райони на
Русия и 1829 г. (Българска енциклопедия, т. 5, София, 1986).
Приемаме, че първите заселници пристигат през лятото на
1830 г. от шуменското село и са 39 семейства, а 1 година след това
се заселват още 30 фамилии, които бягали не толкова от турците,
а търсили по-плодородна земя (което навежда на мисълта, че тази
втора група не е от шуменско).5
Към 25 февруари 1835 г. в село Кулевча има 63 български семейства.6
По време на организираните от РИМ – Шумен експедиции в
двете села и интервютата взети от жителите се установи, че повечето от тях смятат преселването си по причини на очаквани турски
репресии след края на войната. Имаше обаче и мнения подкрепящи
другата теза, че преселването е станало ако не под натиск от страна
на руските войски то поне по тяхна препоръка. Такова едно становище сподели учителя по история в местното кулевченско училище Иван Статиров, но то е разбираемо, имайки предвид неговите
професионални интереси. Светлана Велчева от същото село разказа нещо подобно: Чувала съм от двете си баби, че българите са
заселени още от Екатерина Велика, защото земята била празна
и трябвало да се насели. Едната от бабите и е украинка и според
нейните думи знаела повече, защото била по-стара, а това, което и разказвала го знаела и чувала от още по-старите българи
заселени в Кулевча.7 Конкретно за Кулевча разликата в спомените
е ранната година на заселване, но земята била празна и трябва43

ло да се насели говори за една преднамерена политика от страна
на руските власти. Че селото е основано от жители на Кюлевча,
Шуменско потвърждава и друг информатор от Кулевча: Селото е
основано от хора от село Кюлевча – България. Тук беше празно,
никой нямаше. Когато Екатерина раздаваше тази земя от там
идват колкото там души и тук се заселиха. Вероятно идват тук
заради земята. Там навярно ги изгониха или трудно се жувееше.8
Интересното на този спомен е времето на Екатерина и преселници
от Кюлевча – вероятно се смесват две становища – че в селото има
българи преди 1830 г. и заселването след войната от 1828-1829 г.,
нещо нормално, имайки предвид големия период от време изминал
от тези събития.
Що се отнася до другото посетено от екипа на РИМ – Шумен село Камчик или както сега се нарича Заря то там мненията
не са така разнопосочни. Основано е през 1830 г. на мястото на
бивше ногайско поселение. В своята книга Болгарские колонии в
Бессарабии и Новороссийском крае (1848 г.) Скальковский пише:
Камчик хорошо устроенная колония на реке Сарата, основана румелийскими болгарами в 1830 году и названа так в память победьi
русских войск над турками на реке Камчик в Болгарии. Вместо
церкви каменная часовня, домов 92, жителей до 90 семейств из
484 душ; земли 5627 десятин.9
Самите преселници не определят точните места от където са
преселени. Първите заселници най-вероятно са от поречието на
Голяма и Луда Камчия – Дългопол, Камчия, Нова Шипка, Подвис,
Прилеп, Аспарухово, Цонево. В последствие населението се увеличава от преселници от други части, а също така и от така наречените староселци (хора преселени в предните вълни и до този
момент обитавали други селища)10.
Устройване на новите поселения (църкви и училища).
Църква.
Устройвайки новите си селища с характерното местно са44

моуправление позволено им от централната руска администрация естествено е да се обърне внимание и на другите институции,
имащи съществена роля в живота на българите независимо дали в
българските територии или извън пределите на старата си родина.
Това са най-вече църквата и училището.
Българската православна църква винаги е играла важна роля
в живота на хората. Напълно нормално и естествено е това да се
принесе и в новообразуваните населени места извън чертите на
България. Още с пристигането си в новите земи през 1831 г. жителите на българското село Кюлевча започват да строят параклис в
поселението. След една година той е готов. През 1833 г. в селото се
заселва свещеникът Йоаким Рубанский, който освещава параклиса и кулевченските жители получават възможност да изповядват
своята религия. Посоченият отец служи до 1873 г. През тази година е завършен и новият храм „Св. Николай”. Настоятел на църквата става младият свещеник, впоследствие протойерей Арсений
Лускалов, а за ктитор е обявен Георги Петров Стоянов. Целият
строеж е осъществен с волни пожертвования от жителите на селото, а ръководител на строежа е Мина Николаев Минчев.
Първата църква в Камчик (Заря) е построена през 1848 г. По
това време в селото има 98 двора, 337 мъже и 402 жени. Старите
жители съвременници твърдят, че тя е дървена, а първият свещеник е Иван Вързопов. През 1871 г. е построена днешната църква
„Св. Троица”, първият отец служил в нея е Сава Димитриев. До
построяването ù хората изповядват вярата си в Михайловската
(село Михайловка). Църквата играе важна роля за запазване на
българското самосъзнание в жителите на Камчик, в училище се
преподава вероучение, водено от свещеника.
Училище.
Критериите за съхранението на един народ бил той „малък”
или „голям” е родният език. Чрез него се предават и представят традиционния бит и култура на българите в Украйна, които се явяват
основата, върху която стои запазената им българска идентичност.
Наред със семейната среда, която безспорно е най-силният фактор
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за запазването на родния говор (Иван Петрович – жител на Кулевча
споделя, че винаги е знаел български, защото селото е българско и
в дома му се е говорило винаги на роден език)11 в не малка степен
роля за това играят и училищата, които се организират в българските колонии.
Като цяло в Бесарабия, особено след като тя преминава под
руско управление училищата са едни от първите институции, които възникват на териториите на новите населени с българи места.
Общият брой през 40-те години на ХІХ в. е 77. Българските училища в руска Бесарабия са двукласни, еднокласни, начални народни,
църковно енорийски и училища за грамотност. Издръжката се осъществява от държавата, от селските общини, от пожертвования, от
такси за обучение, като най-голямата тежест пада върху селските
общини. Учителите са с нисък образователен ценз, като в найдобрия случай са завършили учителски семинари и педагогически
курсове. Голяма част от обучението се води на руски.12
В първите години от преселението от България в пределите на
руската империя кюлевченските българи нямат свое училище, но
жаждата за знания пренесена от старото им поселение не замира (82
годишната Мария Ивановна е сирак и средства за обучение липсват, но въпреки това тя сама научава българските букви и започва
да чете и пише на майчиния си език)13. По тази причина те изучават
децата си в т. н. „домашни училища”, където учители са родители
владеещи елементарната грамотност. По-късно в средата на ХІХ
век се появяват частни учебни заведения с едногодишен курс на
обучение. Впоследствие се създават църковно – енориашеско двугодишно училище, където се обучават по около 30 ученика. Руската държава поощрява тази практика, но финансова подкрепа от нея
няма никаква. Цялата издръжка е за сметка на общината. Въпреки
материалното състояние на родителите си всички деца могат да
посещават споменатите заведения. Учебният процес продължава
до усвояването на знанията, въпреки че работата по изхранване на
семейството изисква тяхното присъствие в дома. В Кулевча такива
училища се помещават в къщите на богатите и заможни жители
на селото, до появата на частно енориашеско училище – отначало
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едногодишно, а впоследствие двугодишно. Първото такова с три
годишен курс на обучение, което е църковно – енорийско се строи
през 1893 г. и се издържа от самите енориаши, а децата са разделени на класове по полове. Изучават се български, руски, немски
език, Закон Божий и др. Първите учители са съпрузите Феодор и
Елена Еланови и брат и сестра Иван и Ефросина Черненко. Покъсно училището става вече четири годишно.
Първото училище в Камчик е основано през 1842 г. То е
еднокласно с двугодишен курс на обучение. Обучават се 30 деца.
Много скоро е закрито поради липса на условия за обучение и
кадри. Чак през 1857 г. е открито ново гражданско народно училище, в което се обучават 40 момчета и 5 момичета. Пръв учител става Ломатчинский, а по Вероучение отец Сава Дмитриев. Четири години по-късно, през 1861 г. е открито тъй нареченото министерско
еднокласно училище, което заменя народното. В него обучението
е разделено, като съвместни учебни занятия се позволяват когато
момчетата не са надхвърлили 14 години, а момичетата 12, но при
условие, че стоят на отделни чинове. Преподава се Закон божий,
руски език, църковно пеене, четене и писане. След известно време
се разрешава и преподаването на български език. През 1897 г. се
отваря и църковно-енориашеско женско училище с три годишен
срок на обучение. През 1905 г. там се учат 62 ученички. Децата
завършили министерското еднокласно училище в Камчик могат да
се прехвърлят в двукласното в Кулевча.14
Църквата и училищата в Кулевча и Заря търпят своето развитие и през ХХ-ХХІ век, когато в Бесарабия се сменя както националната администрация, така и политическия строй както посочихме по горе, но проблемите и успехите през този период са обект
на друга разработка.
Като заключение може да се каже, че причините за преселението на българите в Бесарабия не могат да се разглеждат
едностранчиво - те са сбор от целенасочената руска политика за
усвояване на пустеещи земи, а от друга страна не малък фактор
е и османското владичество в българските територии, което в голяма степен е пречка за сигурното и нормалното съществуване на
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българското население.
Що се отнася до Православната църква и българските училища в двете села те в най-голяма степен са обусловили запазеният и
до ден днешен български корен и дух в Кулевча и Заря – Украйна.
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ЦЪРКВА И УЧИЛИЩЕ - СТОЖЕРИ НА
БЪЛГАРЩИНАТА В СЕЛАТА КУЛЕВЧА И ЗАРЯ
– УКРАЙНА
Даниел Руменов
Публикувано в сб. Есенни четения “Сборяново – от находката
до витрината”, т. 8-9, изд. Фабер, В. Търново, 2013, с. 463-470
По време на руско – турските войни в края на ХVІІІ и ХІХ
век много българи напускат родните си места и се заселват на незаети територии в огромната руска империя. Причините за това
преселение са много и от различно естество – турските зверства,
увлечени от оттеглящите се руски войски (доброволно или насилствено), икономически обстоятелства. Не те обаче са целта на
настоящия материал, а фактът, че огромни маси от население се заселва в руските степи. Сменяйки поселищата си те попадат в една
непозната, дори и враждебна среда, в която трябва да оцеляват и да
отстояват националната си идентичност и българският си корен.
Вярата в православната църква и запазването на родният език са
в основата на все още силния дух в българските селища на днешна
Украйна. По тази причина в течение на годините българите изселени независимо от коя част на старата си родина с всички сили се
борят срещу посегателството над църквата и езика си, въпреки че
за близо два века влизат в пределите на различни държави и преминават през различни обществени строеве.
Именно това е целта на съобщението да запознае българската общественост с църквите и училищата в селата Кулевча (Кольосное) и Заря (Камчик) в днешна Укайна – преселени по време
на руско-турската война от 1828-1829 г. Тези две институции със
своите служители през всичките 180 години минали от заселването подържат българския дух, българския език и са стожери на
българщината в продължение на близо два века. Благодарение на
тях и сега всеки гост от старата родина е посрещан на родния си
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език, с българските традиции и обичаи.
Двете села се намират в непосредствена близост едно до друго,
административно попадат в Одеска област, Саратски район. Историческата им съдба също е сходна – преселени след посочената
по-горе война от сравнително близки населени места в старата си
родина. Регионален исторически музей – Шумен през 2009 и 2010
г. организира експедиции в посочените селища с цел проучване
историята, бита и културата на тамошното българско население.
Българската православна църква винаги е играла важна роля
в живота на хората. Напълно нормално и естествено е това да се
принесе и в новообразуваните населени места извън пределите на
старата родина. Още с пристигането си в новите земи през 1831
г. жителите на българското село Кюлевча започват да строят параклис в поселението, което е назовано с името на старото. След
една година той е готов. През 1833 г. в селото се заселва свещеникът Йоаким Рубанский, който освещава параклиса и кулевченските жители получават възможност да изповядват своята религия.
Посоченият отец служи до 1873 г. През тази година е завършен и
новият храм „Св. Николай”. Настоятел на църквата става младият
свещеник, впоследствие протоиерей Арсений Лускалов, а за ктитор е обявен Георги Петров Стоянов. Целият строеж е осъществен
с волни пожертвования от жителите на селото, а ръководител на
строежа е Мина Николаев Минчев. През 1952 г. храма е обновен
с рисунки на местния художник Симеон Михайлов Комаров. До
средата на миналия век църквата в Кулевча се посещава и от населението на близките селища.
През 1940 г. в селото е установена Съветска власт (от 1918
до 1940 г. са под румънска юрисдикция), която не забранява официално вероизповеданията. Спира се обаче в училище да се преподава вероучение, а децата не се допускат в църквата. По този
начин се създават условия за упадък на християнството не само в
Кулевча, но и повсеместно.
В пост комунистическа Украйна в село Кулевча свещеник
в храм „Св. Николай” е Павел Нога. При неговото настоятелство на църквата се прави ремонт със спомоществователството на
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местните производствени предприятия. След като завършва благоустройството отец Павел донася икона „Св. Богородица Касперовска”, за която казва, че е чудодейна. От нея излиза миро, което се смята за лечебно. Другата икона, която предизвиква голям
поклоннически интерес е „Св. Богородица Казанска”, от която поникват лилии. Всяка година стъблата се изрязват, изсъхват и част от
тях се раздават на поклонниците. Останалите се поставят в долната част на иконата и те отново дават цветове. Дали това наистина е
чудо или природна закономерност не бихме могли да кажем, но е
факт, че двете икони са силно почитани, както от местните жители
на Кулевча, така и от останалото население на Украйна. Погледнато рационално и практично в чудодейните икони няма нищо лошо,
напротив това е предпоставка за развитието на поклонически туризъм, който ще е още един доход за кулевченци: …по време на
режима църквата остава да съществува (по какви причини не
знаят). Идват хора от всички краища на Украйна да се помолят
пред чудотворните икони и да се изцелят. Освен това хора от
Москва, Америка, България дори и Турция. Изцелена остава да
живее в Кулевча. По време на празници селото от 4 хил. нараства
до 6 хил. заради храма „Св. Николай”.1 Абстрахирайки се от двете
икони е факт, че хората от селото са силно религиозни и едва ли
това е повлияно от описаните чудеса в храм „Св. Николай”. Тази
вяра в християнската религия запазва българския корен в продължение на 180 години, имайки предвид превратностите, които
претърпява населението – напускане на родните домове в България, преминаване в чертите на Румъния, Молдова, СССР и сега
Украйна, смяната на няколко строя – царизъм, сталинистки режим,
посткомунизъм. Всичко това разбира се се отнася и до село Заря,
въпреки че в техния молитвен дом няма реликви с чудодейна сила,
а силата за хората от селото идва от тяхната вяра, която не е намаляла в течение на тези 180 години от заселването в новите им домове в Украйна.2 И както казва свещеникът на с. Заря: … всяка икона е чудотворна стига човек да има вяра. По време на съветската
власт вярата запада, но корена стои, пак ще пусне листа.3
Първата църква в Камчик (Заря) е построена през 1848 г. По
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това време в селото има 98 двора, 337 мъже и 402 жени. Старите
жители съвременници твърдят, че тя е дървена, а първият свещеник е Иван Вързопов. През 1871 г. е построена днешната църква
„Св. Троица”, първият отец служил в нея е Сава Димитриев. До
построяването ù хората изповядват вярата си в Михайловската (село Михайловка). Църквата играе важна роля за запазване
на българското самосъзнание в жителите на Камчик, в училище
се преподава вероучение, водено от свещеника. Това още повече излиза на преден план когато селото е в румънска територия
- 1938 г. Румънските власти се мъчат да наложат службите да се
провеждат на този език, но населението спира да посещава храма,
а властите правят отстъпки и богослужението продължава да се
води на черковно славянски.
През 1940 г., както бе посочено в горните редове е наложена съветска власт. Вратите на църквата са затворени, но след една
година (1941 г.) с идването отново на румънски войски тя отново приема миряните на служба. С окончателното налагане на съветизма (1944 г.) християнският храм продължава да изпълнява
функциите си с малки притеснения от страна на младите активисти – комсомолци, но съпротивата дори на председателите на
колхоза тушира тези опити за затваряне.
През 1992 г. в Заря пристига отец Николай, който започва благоустрояване на храма. Построен и осветен е и параклис през 2001
г. със спомоществователството на местния колхоз и Иван Владов.4
Около самата институция на православната църква, особено в първите години на преселението се концентрира животът на
жителите – християнските празници, които се празнуват от цялото село, първите училища, едни от първите сгради с обществено
предназначение, които се строят са именно православните храмове. Фактът, че и в днешно време се отбелязват всички големи
празници от църковния календар и то по начин сходен до голяма
степен с тези в България е достатъчен да определим като огромни
авторитетът и ролята на православната църква в живота на хората
от Кулевча и Заря, Украйна.
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Черквата „Св. Николай”, Кулевча

Черквата „Св. Троица”, Заря

Критериите за съхранението на един народ бил той малък или
голям е родният език. Чрез него се предават и представят традиционния бит и култура на българите в Украйна, които се явяват
основата, върху която стои запазената им българска идентичност.
Наред със семейната среда, която безспорно е най-силният фактор
за запазването на родния говор (Иван Петрович – жител на Кулевча
споделя, че винаги е знаел български, защото селото е българско
и в дома му се е говорило винаги на роден език)5 в не малка степен
роля за това играят и училищата, които се организират в българските колонии.
В първите години от преселението от България в пределите
на руската империя кюлевченските българи нямат свое училище,
но жаждата за знания пренесена от старото им поселение не замира (82 годишната Мария Ивановна е сирак и средства за обучение
липсват, но въпреки това тя сама научава българските букви и започва да чете и пише на майчиния си език).6 По тази причина те
изучават децата си в т. н. домашни училища, където учители са родители владеещи елементарната грамотност. По-късно в средата на
ХІХ век се появяват частни учебни заведения с едногодишен курс
на обучение. Впоследствие се създават църковно – енориашески
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двугодишни училища, където се обучават по около 30 ученика.
Руската държава поощрява тази практика, но финансова подкрепа
от нея няма никаква. Цялата издръжка е за сметка на общините.
Въпреки материалното състояние на родителите си всички деца
могат да посещават споменатите заведения. Учебният процес продължава до усвояването на знанията от децата, въпреки че работата по изхранване на семейството изисква тяхното присъствие.
В Кулевча такива училища се помещават в къщите на богатите
и заможни жители на селото, до появата на частно енориашеско
училище – отначало едногодишно, а впоследствие двугодишно.
Първото такова с три годишен курс на обучение, което е църковно
– енорийско се строи през 1893 г. и се издържа от самите енориаши,
а децата са разделени на класове по полове. Изучават се български,
руски, немски език, Закон Божий и др. Първите учители са съпрузите Феодор и Елена Еланови и брат и сестра Иван и Ефросина
Черненко. По-късно училището става вече четири годишно.
Напълно естествено по време на румънската окупация след
1918 г. държавната администрицация се стреми да налага румънския език като официален и това се отразява и на учебните заведения. Част от интервюираните все още си спомнят, че техните
родители са посещавали румънски училища, където изучават
предметите на съответния език, но в къщи те продължават да говорят родния си, въпреки на моменти откровената асимилаторска
политика, която налага окупационната власт.7
Друг етап в развитието на учебното дело в Кулевча започва
през 1948 г. когато училището преминава на осем годишен курс
на обучение, а след това на тази база се открива и средно учебно
заведение. През 1977 г. е заваршено строителството на нов корпус
за обучение на кулевченските деца (училището е назовано „Св. св.
Кирил и Методий”), като средствата са изцяло от местния колхоз.8
В момента на нашето пребиваване в село Кулевча по думите на
учителката по български език Мария Филиповна Кофова: Български език се изучава от 1 до 11 клас по 1 час седмично. Проблем е
методическата литература, но през 2008 г. „Българска памет”
осигурява учебници по български и литература и въпреки, че са по
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български програми то те са голяма помощ за учениците, които
имат огромното желание да запазят своя роден език. Това им помага да пишат творчество на родния, български език… Българския език не е свободно избираем, а е включен в програмата.9 В
днешно време будните кулевченски деца ръководени от Мария
Филиповна създават клуб „Български сърца”, който продължава
да пази и доразвива българските традиции, но не само това – потомците на преселените преди два века българи ги и популяризират, както в Украйна така и в далечната си прародина.
Първото училище в Камчик е основано през 1842 г. То е
еднокласно с двугодишен курс на обучение. Обучават се 30 деца.
Много скоро е закрито поради липса на условия за обучение и
кадри. Чак през 1857 г. е открито ново гражданско народно училище, в което се обучават 40 момчета и 5 момичета. Пръв учител става Ломатчинский, а по Вероучение отец Сава Дмитриев. Четири години по-късно, през 1861 г. е открито тъй нареченото министерско
еднокласно училище, което заменя народното. В него обучението
е разделено, като съвместни учебни занятия се позволяват когато
момчетата не са надхвърлили 14 години, а момичетата 12, но при
условие, че стоят на отделни чинове. Преподава се Закон божий,
руски език, църковно пеене, четене и писане. След известно време
се разрешава и преподаването на български език. През 1897 г. се
отваря и църковно-енориашеско женско училище с три годишен
срок на обучение. През 1905 г. там се учат 62 ученички. Децата завършили министерското еднокласно училище в Камчик могат да
се прехвърлят в двукласното в Кулевча.
И за с. Заря след 1918 г. важи казаното за Кулевча. В Камчик
се създава четирикласно начално училище, което след 7 години напълно преминава в обучението на румънски език. По това време
там работят като учители Иван Михов и Иван Василиев – много
добри преподаватели, но през 1938 г. директор става румънец, който не знае и дума български език, което се отразява на учебния
процес, посещаемостта и успеха на учащите се. През 1940-1941
г. е установена съветска власт, преминава се на обучение на руски
език, но с повторното влизане на румънска администрация и офи55

циалният език се сменя за пореден път. Румънската окупация завършва окончателно през 1944 г. През 1944-1945 г. вече е създадено седем годишно училище. В годините на съветската власт през
1963 г. училището в Заря (Камчик) става средно. Функционира и
вечерно такова.10 В началните години на ХХ век по думите на директора на училището Анатоли Узунов: …В момента от 1-4 клас
учат по 1 час български език, а големите 2-3 часа седмично (2
литература, 1 български). Новата сграда е от 1978-1979 г…. В
момента е (названието на училището) Зарянский учебно възпитателен комплекс – лицей. Асоциация Българи в Украйна ни снабдява
с учебници по български език. В училището няма клуб, но работят
(учениците) с Дома на културата и там пазят българските традиции.

Училище „Св. св. Кирил и Методий”

Зарянский лицей

За да обобщим заслугите на църквата и училището като
институции за съхраняване на българщината не само в двете
разглеждани села, а и навсякъде където има българска диаспора
можем да цитираме думите на директора на зарянския лицей Анатолий Узунов: Аз в душата си съм българин и моите деца и те са
българи и на лозунга, който стои в стаята на кулевченския клуб
„Български сърца”: Мечта ми е да ида в България.
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„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”.
СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО–
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
В СЕЛО КУЛЕВЧА – УКРАЙНА
Стела Димитрова
Културно историческото наследство на българската държава
обединява творенията на много поколения талантливи майстори
и строители, разкрива духовността на българина и по тази причина то трябва да се съхранява, опазва и показва, независимо дали
се отнася до материално или нематериално такова. Българското наследство обаче не е само в рамките и чертите на държавата.
Има много българи по света, които в малка или по-голяма степен
се гордеят, че принадлежат към българския корен и съответно се
стремят да опазят и предадат на следващите поколения това, което
ги определя като българи – обичаи, език, религия. В тази връзка задача на българските историци и въобще на хората занимаващи се
с тази материя е да помогнат за изследването на такива общности
извън пределите на България като по този начин се спомогне за
запазването на българщината в съответните райони населени с
наши сънародници.
С проект „България без граници” Регионален исторически
музей - Шумен, продължи експедиции зад граница, започнати
през 1991 г. Те бяха насочени към проучване на две български села
в далечните Бесарабски земи.
Предложеният материал е на база теренни проучвания
(експедиции) и отразява нематериалното културно наследство
(устна традиция и език, обичаи, обреди, празненства, ритуали и
вярвания: музика, песни, танци и др.)1 на българите в Бесарабия.
Първото ни теренно проучване на територията на село Кулевча, Република Украйна се проведе в периода 7-13 май 2009 г.
и включваше множество срещи с българи – преселници от Шуменския край. Експедицията бе организирана и реализирана от
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представители на отделите „Етнография”, „Нова история” и „Най
– нова история” в РИМ-Шумен.
Идеята бе да се проучи до каква степен се съхранява българския дух, народната памет и българското самоопределяне на населението, живеещо извън пределите на своята прародина.
Основното, с което започна нашата работа, бе установяване
на причините за преселването на българското население и установяването им на днешна територия на Украйна.
Като причина за заминаването на своите предци, информаторите посочват, безчинствата на османските войски и тежкото
битово състояние. Това именно принуждава голяма част от тях да
се преселят в пределите на днешна Украйна. Освен това Руската
държава предлага големи привилегии при заселване на нейна територия. Не на последно място е и политиката на руската империя
за заселване с християни на обезлюдени територии.
Все още в голяма част от преселниците не е избледняла картината от разказите на техните прародители. Как с натоварените
талиги с покъщнина потеглят през замръзналия Дунав към новата си родина, спомени, които завинаги ще останат в народната
памет на новото поколение украински граждани.
След подписването на Одринския мирен договор, голяма
част от българското населението се заселва на територията на Бесерабия, където основава населени места, назовавайки ги с имената на българските села, от които са дошли. Целта е да покажат
и съхранят принадлежността си към българския си корен. Това
се потвърждава и от множеството легенди разказани от нашите
информатори отностно, името на тяхното село, както и местата в
село Кулевча, носещи българската си частица.
Във всяка една легенда раказана от интервюираните лъха
истиност, тя носи духа на своето макар и отминало далечно време.
Първата разказана ни в селото бе относно неговите заселници. Ето и спомените на Пена Димова2-българка от село Кулевча.
Нейната легенда разказва за началото, за това от къде идва името
на селото и как точно е избрана тази далечна земя, за втора родина. Трима братя идват в това село и я одобриха и се устрои59

ха тук – да строят това са Димови. Това са първите заселници
Димов Симеон, Димов Радион и Димов Павел. Те са тръгнали от
България с каруца и им се чупи колелото тук и няма къде да ходят
и започват да се правят колибички Те дойдоха с пари със злато и
започнаха да строят. Имали са там (вероятно България) турци
и са награбили златото и са дошли тук. Това село ще се казва Кулевча, Куле, и от там идва името на селото. По руски се нарича
Кольосное, а по български Кулевча – Куле. Името на селото идва
от Куло, Колело. Колелото се счупи, и без него нищо неможе да се
направи и те одобриха тази земя. Заселва се първо източната
страна до центъра, с разрешение на Екатерина, после се заселва
по към центъра, черквата, после отсам черквата. От черквата
продължиха отсам центъра.
Жителите на селото разказват и други легенди за името на
село Кулевча. Най-често разказвана от местните е тази, че бягайки
от турците в България, и по-конкретно от село Кулевча, жителите
установявайки се в тази далечна земя, решават да я назоват с името на своето родно, носено в сърцата им село Кюлевча. Така те го
назовават Кулевча.
Легенда в селото се разказва и за реката преминаваща от тук.
Ето какво разказа за нея Караулан Димитрий Иванович3-79 годишен, родом от село Кулевча, Саратски район река: Хаджи Дер-Сребърната река (Хаджи – в превод от турски език, бяла, сребърна
река). Имало там една девойка която се влюбила в чобан (пастир).
Той живял оттатък реката. Те се срещали при двора на реката.
Татко й не давал да се жени за беден човек и те тайно са се срещали
и веднъж татко й забранил, искал да я накаже, или да я даде за друг
и тя избягала през реката. Искала да мине при него и потънала в
реката в камъш и умряла. А това била вечер когато луната била
най-кръгла и реката станала сребърна, и от тогава се нарича
„Сребърна река” Хаджи Дер.
Според друг информатор Пена Димова Димова-75 годишна
жителка на село Кулевча, Българка, както самата тя се нарича в
нашия разговор, легендата е следната: Реката „Хаджидер”- на
ония край живял един татарин , той бил богат и имал момиче
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на име Хаджи. На другия бряг, работил един пастух и той любеше това момиче, а той татко й не даваше, защото бил беден, но
през нощта избягала при пълна луна при него, но той го нямаше
и тя взе се потопи в реката се удави. Била е много красива и се
разпръснала по реката. И от там идва името на реката. Именно
около нея се заселват и първите заселници в селото, на десния бряг
на реката, а вторите преселници се заселват на левия бряг.
Друга легенда разказва за западната част на село Кулевча. Легендата е известна още като легенда за Големият извор. Тази легенда оставя дълбок спомен в Димитрий Каралаулан, когото баща
му води като малък, да види в действителност това място. Ето
какво разказва: Тук още по турско време е имало много голям силен поток, поради които жителите не можели нищо да засадят.
Всичко заливал. Хората искали да го запушат, така събрали 18
чувала вълна и го запушили и така са се спасили от него.
Димитрий Караулан разказва и друга история, отнасяща се и
до образуването на съседното село Розовка (Розонфелтен – навремето там е имало немци). Село Розовка е било квартал на село Кулевча. Идвали са двама братя да търсят нова земя да се заселват.
Вървят и гледат каруца, камък. Единия бил грамотен и слезъл да
види буквите които били написани на камъка. Там пишело „Вдигни
камъка и събери златото”. Двамата обръщат, вдигат камъка и
в действителност там е имало злато. И така там построили
къща, и там са се оженили. Това са първите преселенци. Фамилията на двамата братя е Гораш. Горашик са първите преселенци. И
до днес жителите на двете села подържат топли отношения. Според информатори, фамилиите на първите преслници са: Братинови, Попови, Стоянови, Самакиш.
Според кмета на село Кулевча - Никита Никитич, броят на
първите заселници е тридесет и пет. Сред архивен документ, на
който попаднахме в процес на нашата работа, наречен „Поимен
списък на заселници”, ясно бе записано, че през 1835 г. в с. Кулевча
се намират 74 семейства, състоящи се от 389 човека, от които
197 мъже и 192 жени. Според жителите, името идва с тях още при
тяхното заминаване през далечната 1829-1830 г. Установявайки се
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на новото място, хората запазват своя бит, култура, традиции. На
въпрос: Защо селото се казва Кулевча?, те отговарят: Защото нашите деди са се преселили от Българското село Кюлевча. В рамките на нашите теренни изследвания, силно впечатление ни направи
факта, че хората тук тачат своите български корени и поддържат
жив своя български дух, вероятно поради носталгията по родния
край или може би в стремежа да предадат историческите си корени на своите поколения.
В село Кулевча е съхранен и български език, макар в своята
архаична форма и неизбежно примесен с лек украински и руски
диалект, следствие от съвместното съжителство. Жителите на
селото се гордеят с българския си корен и твърдо са решени да
отстояват своя български дух.
За съхраняване и разпространение на българската култура
и дух, важно място е отредено както на семейството, така и на
училището. Последното, води началото си от далечната 1891 г. и
носи името на светите братя „Св. Св. Кирил и Методи”. В него се
обучават ученици до 11 клас в различни профили. В училището
е уредена и стая с етнографски материали, отразяваща уредбата
на българската къща, с цел онагледяване и любов към българския
бит. Към училището е създаден и клуб „Български сърца”, който
се ръководи от учителката по български език и литература Мария Филиповна Коффова. Именно на нея учениците дължат още
по-силната любов към родината. Член на клуба може да стане всеки
който се интересува от миналото си, от своята история. Участниците от клуба подготвят есета, участват в национални конкурси.
Българския език в училището се изучава задължително, от първи
до 11 клас. За снабдяването с материали по роден български език
спомага фондация „Българска памет”, която доставя учебници и
помагала по български език. За набавянето на учебни материали
по роден език, съдействие оказва и Асоциацията на българите в
гр. Одеса - сдружение, което обединява българите в Бесарабските
земи. За целта асоциацията издава и вестник на български език
наречен „Роден край”, който се разпространява сред българското
население.
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Друго, което ни направи впечатление в процеса на нашата
експедиция, бе силната религиозност на населението, въпреки
превратностите на времето. Църковната институция се явява като
един от стожерите за запазването на българското самосъзнание в
селото. Храмът „Свети Николай” успява да събере всяка събота
хиляди поклонници дошли за поклонение. Тук се съхранява чудодейната икона на „Богородица”, известна още като „Кулевчанското
чудо”, която прославя своето село с чудодейната си сила. За това
доколко съхраняват българските традиции и подържат българския дух, показва и уредбата на къща - музей в селото. Той е уреден
в дома на Васил Каралийски, жител на Кулевча. В него са подредени
предмети от българския дом, като стан, мъжка и женска народна
носия, материали от бита на българина и от неговото ежедневие.
В специални албуми са поставени и снимки на неговите предци
от далечните години. Във всеки един дом на това български село,
е отредено място на българското - казвам това, защото във всяка една къща, в която бяхме в процеса на нашата работа, имаше
подреден кът с българска бъклица, българско каре, дори и някакъв
български сувенир напомнящ за техния корен. Това още веднъж
показва любовта към родината и тъгата за нея. На въпроса: Коя
държава чувствате за родина?, отговорът не беше еднозначен.
Едни отговаряха: България, как коя, а други казваха: България ни е
родина, но живеем тук в Украйна. За Валентина Самакиш,4 няма и
колебание отностно техния произход. Моите родители са местни.
Баба Гана – това са български корени и българско име, и дядо Пеньо.
Ние сме чували, че нашите прародители са дошли от България.
Знаем,че нашите корени са български, нашите предци са истински
българи. Дядо Сенка беше голям фолклорист, знаеше много български приказки. Аз още помня като малка как ме вземаше да седна в
него и ми разказваше приказка. Често се чувстваше тъга в душите
на хората, що се отнасяше за тяхното гражданство. Тук те отговаряха, че нямат двойно гражданство, въпреки, че искат и са подавали молби. Но всеки път срещат отказ.
За запаване на българското самосъзнание спомага и семейството – съхранило езика и традициите на своите предци, и
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предало ги нататък в новото поколение. Населението тук празнува
празници от българския календар, като за тях към Дома на културата има състав, който се занимава с отбелязването им по стар
български обичай.
След 1946 г. село Кулевча се преименува за кратко време на
Кольосное, но по–късно в годините отново си връща старото име.
Това жителите на селото дължат на Мария Филиповна Коффова.
И до днес жителите на село Кулевча, съхраняват и носят своите легенди, предаващи ги на своите наследници. Макар и далеч
от своята родина, информатори с гордост се наричат Българи, и
носят своя език в сърцата си. Макар с времето да търпи промени наложени от случващите се събития през годините, те все още
съхраняват своя роден език, бит и българска култура.

Стойкова, Б., Ю Яркова. Културно – историческото наследство – същност и
значение за социално – икономическото развитие (на примера на регион Тракия).
В: „Изследване на културно историческото наследство на историко – географски
регион Тракия – Предпоставка за национална идентичност и социално –
икономическо развитие”. Стара Загора, 2010, с. 84 - 85
2
Информатор Пена Димова Димова - родена през 1937 г. в село Кулевча
3
Информатор Димитрий Иванович Караулан, 79 годишен, жител на село Кулевча
4
Информатор Валентина Самакиш, жител на село Кулевча
1
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НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОБРЕДНАТА ХРАНА
НА БЪЛГАРИТЕ
ОТ С. КУЛЕВЧА, УКРАЙНА
Ирина Витлянова
Публикувано в сб. с доклади от Научна конференция “Храната – сакрална и профанна”, т. 2, АЕК “Етър”, изд. “Фабер”, В.
Търново, 2012, с. 147-158
По време на преселването на българите в Бесарабия и първоначалния период на установяване на групата в новата етнокултурна среда (нач. на ХІХ век), съществена роля за сплотяването
и устойчивостта на общността и нейното възпроизводство през
годините играят фолклора, обичаите и всички други елементи от
културната традиция. Тези особености на традиционната култура,
заедно с говорът в село Кулевча, който е твърде архаичен, са особено интересни за проучване историята на българските преселници, от съртовските села в Шуменско и Провадийско. Всеизвестно
е, че по езикови особености съртовския говор на преселниците от
село Кулевча, и другите съртовски села, се различава съществено
от останалите български говори в Украйна1. Трябва да се отбележи, че във всички преселнически групи освен особеностите на
архаичния съртовски говор, се предават и съхраняват множество
обреди и вярвания, които остават активни за по-продължителен
исторически период и в много отношения достигат до нашето
съвремие. Факт е, че при емиграция – в условията на изпитания от
всякакъв род – в локалните общности се открояват най-устойчивите, най-характерните етнокултурни белези на групата2.
Съхраняването на празнично-обредните форми, част от които е ритуалната храна, спомага на малките етнически групи да
оцелеят и да запазят своята етнокултурна идентичност. Храната
и храненето са тясно свързани със социалните отношения между
хората. Те способстват за социалното им разединение и за со65

циалното им общуване. Общите трапези на календарни, семейни
и общоселски празници са място за общуване на българите. По
стара традиция на това съвместно хранене се решават спорове,
изясняват се взаимоотношения, решават се редица, граждански
и углавни спорове. Всъщност общите семейни и родови трапези
са онази мощна морална сила, която в тежки времена сплотява
всички в едно3. Чрез общите трапези българите преживяват своите скърби и радости4. Освен това общите трапези и съвместното
хранене са всъщност онези важни фактори, които спомагат за осъществяване на човешките взаимоотношения. На трапезата те си
прощават, на трапезата те си обещават взаимопомощ и уважение.
Всички тези елементи на общуване несъмнено спомагат на българите от далечното село Кулевча да съхранят своите традиции и
да ги предават от поколение на поколение, непроменени или видоизменени под натиска на заобикалящата ги действителност, за
да достигнат до днес.
Село Кулевча е едно от големите и многолюдни български
села в Бесарабия. В голяма степен сред по възрастните му жители, е съхранен техният „местен” изключително архаичен съртовски говор, който поради развитието му в другоезична среда, днес е
премесен отчасти с русизми. Независимо от настъпилите промени
трябва да отбележим, че именно родния език се явява основния
критерий за съхранение на етнокултурната общност на българските преселници от с. Кюлевча. В това отношение съществено
значение има и силната религиозност на жителите на с. Кулевча,
което въпреки, че в течение на годините преминава през управлението на сталинския режим запазва своята вяра към източноправославната църква. Съхранен е и автентичния фолклор, който
днес оживява в запазените народни песни, в празнично-обредната
система, в съртовския говор и други елементи на бита, които са
едни от най-точните свидетелства, за общия произход на населението в двете села – с. Кулевча, Украйна и с. Кюлевча, България.
Процесът на преселване, установяване и продължително
съществуване на разглежданата общност далеч от собствената
етнокултурна територия, поставя пред учените въпроса за устой66

чивостта на колективната историческа и културна памет на българите в с. Кулевча, за настъпващите адапционни процеси в новата
етнокултурна среда. Именно тези процеси на мигриране и ситуирането им в новите условия са от важно научно значение, тъй като
чрез тях може да се определи кое е най-устойчивото в културата
на локалната общност и какво се променя и какво отпада от нея.
Имайки предвид поставената от мен проблематика за
проучване в настоящото изследване, ще се спра на информацията, която предоставят някои интервюта на респондентите от селото, засягащи основни моменти в обредно-празничния календар
на българите в с. Кулевча. Веднага трябва да отбележа, че в много
отношения те се отличават с емблематичната си обредна трапеза.
В най-общ план наблюденията ми са насочени в две направления
– обредната трапеза по време на общоселските празници, като тук
включвам традиционния сбор на селото и календарните празници – Андреевден, Бъдни вечер, Никулден, Бабинден, Великден,
Гергьовден и др.
Важна роля както в стопанския, така и в религиозния живот
на християните заемат сборовете. Те са повод за срещи на хора
от далечни и близки краища, свързани са с търговски покупки и
шумни забави с извършване на курбани и други обредни действия.
Сборовете са удобният случай да се иде на гости в съседните села,
да се научи нещо ново, да се обмени опит, да се видят младите, да се
узнаят обичаите на другоселците и да се разнообрази монотонния
ритъм на делничния труд. Благодарение на тези обществени изяви
се крепи връзката между иначе изолираните селища, която позволява да се осъществи оная обмяна на традиции и навици, която е
особено важна за поддържането на националното самосъзнание и
принадлежност на българите към своя род.
Обикновено сборовете са свързани с храмовият празник
или с панаира на селото. Така е и в с. Кулевча. Сборът на селото
се чества в деня на храмовия празник – 9 май – Св. Никола (летен
Никулден). За отбелязването му и до днес по-богатите хора или
пък отделни махали в селото наричат жертвено животно. Според местния обичай, избраното животно се отвежда в църковния
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двор, посреща се от свещеника, който запалва и поставя свещичка
на рогата на животното, ръси го със светена вода и го благославя.
Рано сутринта, много преди да започне тържествената служба, в
храма идват 10-15 жени доброволки, силно вярващи православни.
В големи котли, в църковния двор, те приготвят овче задушено
и задължително правят курбан. Всеки, който ще присъства на
празника, приготвя в къщи и донася по нещо – хляб, вино или
зеленчуци (чушки, тиквички, лук, картофи) или месо, което е
основната храна за храмовия празник. Ако денят съвпада с постите – се приготвя риба, може и пържена, картофи, гъби и др. След
празничното богослужение около църквата се подрежда трапеза,
на която първо се хранят свещениците и гостите от другите села,
дошли за храмовия празник а след това и самите стопани.
От направеното по-горе описание на храмовия празник, прави впечатление, че традиционната обредност по време на курбана
в общи линии се е съхранила. Съблюдава се спазването на определена ритуалност при обредите, провеждани преди заколването
на жертвеното животно и при подготовката на обредната храна за общата трапеза. Тези обредни действия свидетелстват, че
основният смисъл, който се влага в обредната същност на курбана, за измолване на здраве и благополучие или за привличане на
покровителство на дадения светия остава непроменен.
За сбора на с. Кулевча във всяка къща за здраве стопаните и
до днес приготвят Петльов курбан. Тази практика е характерна и
за с. Кюлевча, Шуменско, където сбора на селото се отбелязва на
Илинден. Според народните вярвания на този ден стопаните колят стар петел, като курбан за св. Илия. Обичаят да се принася
в жертва петел – символ на мъжкото начало, е преживелица от
древнославянски празник в чест на лова и животновъдството. Тази
практика има освен предохранителната функция, така и цели да
продуцира плодородието и по специално плодовитостта. Сходната практика между двете села се дължи на факта, че населението
от украинското село съумява да пренесе и съхрани тази обредна
традиция от старото си население въпреки, че сборът на селото
се отбелязва в чест на друг светец (летен св. Николай). Редица
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автори в своите изследвания отбелязват, че празнично-обредната
система у българските общности зад граница не е просто маркер
при определяне и изява на тяхната идентичност, а е сфера, която
те суеверно поддържат и практикуват до днес5. Така е и в с. Кулевча, където близо две столетия се съхраняват и продължават да
се спазват обредите свързани с българските календарни празници,
неразделна част от които са и празничните трапези.
Андреевден е един от първите зимни празници и се отбелязва
по време на коледните пости. Запазен и до днес в селото е спомена за приготвяните на този ден пресни питки балабушки, по които момите гадаят кога ще се омъжат. За да приготви балабушките всяка мома трябва да донесе вода с уста от кладенеца. По пътя
момците се стремят да разсмеят момите, които трябва на ново да
отидат за вода. Омесената и изпечена питка всяка мома поставя
пред себе си. В стаята пускат да влезе куче. По това как кучето ще
изяде питките се гадае и как ще се омъжи момата. Коя балабушка
пръвна ща изиде тя пръвна щя са ожени. Ако кучето завлече балабушката в далечен ъгъл на стаята, това означава, че момичето
ще се омъжи за момче от друго село, ако я изяде лакомо, момичето ще се омъжи бързо. Най-лошото е ако кучето само нахапе балабушката – момичето няма да се задоми. Тази обредна практика
разкрива стремежа и мечтите на младите за задомяване и щастлив
семеен живот. Съхранен е един от основните магически елементи
при извършването на различни видове ритуали в българската традиция – употребата на мълчана вода. Замесените с мълчана вода
питки се използват за привличане на любовта в живота на младите. Силата на мълчаната вода се крие в нейната чистота, носи
се при пълно мълчание до мястото, където ще се ползва, за да се
запази магическата й сила. Тя е гаранция за успех при постигането на определени цели. Със своя прогнозиращ и продуциращ характер този обичай се вписва в зимния обредно-празничен цикъл,
изпълнен с множество гадания, подчинени на идеята за определящата роля на началото на Новата година.
Преминавайки през зимната празнична обредност ще се спра
на Никулденската трапеза, на която основното ритуално ястие е
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рибата. За този празник жителите на с. Кулевча приготвят пълнен
шаран, който първо се сварява, след което кожата се отделя от
месото. Отделеното месо се изчиства от костите, преминава през
мелачка, добавя се черен пипер, сол, морков, сухари и получената
смес се пълни обратно в кожата. Така приготвената риба се пече на
жар. Задължителната употреба на ястия от риба по време на пост
свидетелства за значимостта на съответния празник в народното
съзнание.
Седем седмици преди Великден започват най-дългите и най-строги пости през годината – Велики пости. При голяма част от
славянските народи поста се предшества от карнавална сирнична
обредност, която е пряко свързана с посрещането на пролетта и
изпращането на зимата. Сиропустната неделя (Сирни заговезни), която при по-голяма част от народите на Южна Бесарабия
се нарича Масленица, по-често се пада в началото на пролетта,
според гражданския календар (в границите от 14 февруари до 20
март). На Масленицата и до днес в с. Кулевча се събира целия род,
кумци и кръстници, роднини и съседи. Устройват се общоселски
трапези, на които задължително присъства домашно приготвената
баница със сметана, в която понякога поставят монети – за къщата, за градината, приготвя се кокоша яхния, с домашен български
червен пипер, вино, варени яйца, сметана, мляко. Храната останала от обредната трапеза се дава на домашния добитък, а съдовете
старателно се чистят с пясък. Тези обредни действия отбелязват
настъпването на постите.
Великден в с. Кулевча се отбелязва в продължение на три
дни, тъй като е най-големия православен празник. Сред голямото разнообразие от обредни великденски ястия главно място, несъмнено заема тъй наречения паскъ, който представлява сладко
тестено ястие, замесено с мая и голямо количество яйца, които
му придават характерен жълтеникав оттенък. Той по нищо не се
отличава от нашия козунак. Важно е да отбележа, че в различни
региони на Украйна и Русия с думата пасха или паска се назовават
различни ястия, започвайки от запечено на фурна ястие от извара
(запеканка) и завършвайки със сладки тестени изделия от тесто,
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докато в Южна Бесарабия това обредно ястие паска, пасха, паскъ
се смята за основно за Великден. При приготвянето на паската, домакините отделят голямо внимание на качеството на брашното и
маята, те се стараят козунакът добре да втаса, за да се съхранява
по-дълго, тъй като той се използва през редица следващи празници, включително и по време на помените. Паските са разнообразни
по форма и големина – преобладават тези с цилиндрична и кръгла
форма. Специално за празничната трапеза, от същото сладко тесто
се изпича паска в специално изработен калъп във формата на
агънце.

Великденски обреден хляб, с. Кулевча

Паска – обреден хляб за
Великден, с. Кулевча

Първата неделя се освещават в църквата нашарените яйца и
паските. На всички вярващи се раздава парче от паската, за да се
излекуват, ако имат болежки. Рано сутринта цялото семейство
разговява с осветените яйца и паски и след това вече могат да ядат
блажна храна. Сред населението съществува следното поверие: ако
изядеш яйцето цяло, ще бъдеш цяло лято жаден, за това яйцето го
ядат на парчета. За трапезата на този ден приготвят пача (пачъ)
от петел и ястие от жертвено агне (курбан). По-често жертвеното
агне го режат на големи парчета и запичат с булгур. Великденското жертвоприношение до голяма степен съвпада с обредността
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курбан на Гергьовден, макар то и да не се съпровожда със специални обреди.
В първия ден на Великден жителите на с. Кулевча ходят на
гости при кумове или кръстници. Като обредно угощение обикновено носят със себе си: голям кравай хляб (кравай), на който слагат
варена кокошка или пуйка, ракия, козунак и боядисани украсени
яйца (украсени ица). Често вместо домашна птица или допълнително към всичко носят при кумовете заден крак на жертвеното
агне (като най-добрата част от животното) печен с булгур.
В изключително висока степен в с. Кулевча е съхранена
обредността около най-големия пролетен празник Гергьовден.
Ежегодното отбелязване на този ден и изпълнението на редица ритуални действия се осмислят като форма на съхранение и предаване на етническата традиция и идентичност. Обредите изпълнявани на Гергьовден се ограничават в рамките на семейно-родствения
кръг и махалата. За обредната трапеза на този ден във всяка къща
в с. Кулевча се коли агне, задължително мъжко, което запичат
цяло в пещ. Агнето се пълни с изчистените и попарени, дребно
нарязани вътрешности на агнето: далак, сърце, бял дроб, стомах и
черва смесени с булгур. При това агнето, покриват с голямо парче
вътрешна коремна тлъстина (було), съдържащо вътрешна мас.
Според обясненията на информатори от селото, това го правят, за
да не вижда агнето, как ще го пекат и какво ще правят с него. Някои жители на селото дават по-прозаично обяснение на този обичай: покритото с голямо парче вътрешна коремна тлъстина блюдо
се запича в собствена пара, която не се изпарява, от което месото
става по-меко и по-вкусно. Освен това ястието, покрито с пелена,
не изгаря: Накривът с кърпа да не изгаря. Това парче вътрешна
коремна тлъстина наричат също и йегнишка кърпа. Приготвянето
на цялото агне е предписание за Гергьовден и се отнася към традиционната обредна кухня, а днес в селото е по-популярно запечено с булгур агнешко месо, нарязано на големи парчета (мръвки
с бългур) а запичането на цяло агне остава в миналото. Приготвеното ястие, което също наричат курбан, се разпределя на порции
и с него гощават съседи в махалата, особено болни, бедни или са72

мотни стари хора. До печеното агне неотменно присъства зеления
лук, чесън, млада репичка, вино и хляб. В миналото стопаните преди да заколят гергьовденското агне го закичват с китка, а на рогата
му палят свещичка, четат молитва, прекадяват го с глинено кандило. При заколването трябва да присъства цялото семейство. Жертвоприношението извършва, по възможност, най-възрастния мъж
в къщата. Някои от гергьовденските обреди, спазвани стриктно
в миналото, вече са отпаднали в наши дни6. Такива са както
обредното приготвяне на жертвеното животно, така и сутрешното
миене в росата и обредното замесване на гергьовденските хлябове.
Основния смисъл на курбана обаче, за измолване на здраве и благополучие, за привличане на покровителство на дадения светия не
е загубен.
Разбира се, трудно е да се запазят традициите в нашето модерно време. Голяма част от празниците и свързаната с тях обредна
трапеза в по-голяма или по-малка степен са повлияни от културата на съседните народи – украинци, молдованци, руснаци и др.
В по-голяма част от случаите се наблюдава заимстване само на
названието на празника, докато характерът му и обредната храна
си остават чисто български (например названието Масленица). За
календарните обичаи и обреди се приготвя строго определен вид
храна, най-често варено жито, обредни хлябове, курбан. Обредната храна, предназначена за семейни или календарни празници се
приготвя по технология, запазена в спомените от родното място,
диктувана от силата на обредната традиция. Храни, които някога
са били традиционни за с. Кюлевча, Шуменско продължават и днес
да се приготвят в с. Кулевча, Украйна, но най-вече като обредни.
Настоящите бележки върху моите наблюдения не претендират за изчерпателност. Ограниченото време, с което разполагахме
не позволи да се докоснем до всички онези прояви на местната
традиционна култура. По-скоро целта на споделените тук наблюдения е да се представи на научната общественост резултатите от
теренното изследване на живота на днешните жители на украинското село Кулевча, преселници от България, които запазват почти
непроменени традиционните храни, тяхното приготвяне, състав и
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ритуално предназначение, такива, каквито те са известни и до днес
в с. Кюлевча, Шуменско.
В заключение на казаното дотук, може с основание да се отбележи, че до голяма степен традиционната храна, както и различни
нейни елементи са се запазили въпреки превратностите на времето. За съхранението на българския бит до голяма степен спомага
компактността на населението - 98% са българи, потомци на преселените през 1830 г. български семейства. От значение е и факта,
че с. Кулевча граничи с други български села – с. Заря. И не на
последно място от значение е отличителната затвореност на населението и неохотното сближаване с други народи, фактори довели до запазване както на народността им, така и на техния бит и
култура, в това число и на обредната храна.
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ЗА НЯКОИ ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ
НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЕЛО КУЛЕВЧА, УКРАЙНА
Ирина Витлянова
Традиционните лечебни практики достигат до нас от
древността. Съхранили хилядолетен опит и знания, предавани
от поколение на поколение, те създават мъдростта на неписаната
народна медицина. Много от тези лечебни практики са познати и
се прилагат и до днес от българските преселници в украинското
село Кулевча. Едно от нейните основни направления е баенето,
което се явява най-честия метод за лечение. Представата за тях,
за тяхната същност и формите на прилагане от българските лечителки, са предмет на настоящото съобщение. Поради редица
причини най-вече от обективен характер (недостатъчен възрастов
респонденски състав), предлаганите резултати не претендират за
изчерпателност. Силно се надявам, че публикуваният материал ще
запълни една празнота от концептуалния модел на българската
фолклорна (за баенията и магиите) култура.
По време на двете ни теренни експедиции, проведени през
2009 и 2012 г. в село Кулевча, имах възможност да се срещна с
няколко лечителки от селото, наричани от местното население
баячки или баснарки, и да запиша използваните от тях баилки. И
до днес те са известни с българското старинно име басна, басня.
По своята същност народното лечение с баене представлява
произнасяне на магически формули от лечителя с точно установен
текст, съпроводени от определени обредни действия1. Заклинанието се произнася обикновено тихо над болния с цел да се умилостиви и прогони болестта2.
Сред българските преселници от това село съществува наследено от поколения наред разбиране, че болестите идват при човека вследствие на вселили се в него нечисти сили, уплаха или след
уроки, когато е погледнат с лошо око. Често срещан признак за урочасване е главоболието, както и почти всички изменения в общото
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физиологическо и психологическо състояние на човек – отпадналост, липса на апетит, срах от всичко, неспирен плач при децата и
други. Местните жители вярват, че жените могат да урочасват повече от мъжете. Според информатори най-силните уроки се причиняват от повтораци – т.е. от повторно засукали деца3.
Средствата за лечение на тези заболявания са твърде примитивни и се състоят най-вече в прогонване на злите сили чрез баене, придружени с различни обредни действия (движения), които
са част от цялостната структура на баилния обред. Баенето, като
широк комплекс от обредни практики, се прилага за лечение на
почти всички болести. Обикновено то се извършва в домашна
среда, до огнището, комина, на кръстопът, синур, кладенец или
мост. Всъщност баенето се осъществява на място, осмислено в
традиционната култура като сакрална граница между усвоеното
културно пространство и останалия свят4.
Традиционно, когато баячката вече не е в състояние да лекува, нейните лечителски умения се придобиват по наследство, от
роднини, близки или познати. Има случаи, при които някои от лекуваните успяват по време на лечението да откраднат (да усвоят)
тайнствените думи на лечителката. Това деяние не се приема за
грешно. Напротив местното население вярва, че крадените слова
най-помагат. Важно изискване към баячката е тя да няма мъж,
сама да е.
Най-често в разглежданите лечебни методи, баенията се
изричат тихо и винаги се повтарят по три пъти, съпровождат се
и от определени магически действия, които подсилват изречените
думи. Според някои баячки, за да има полза от басните, те трябва
да се изричат само в определени дни от седмицата. Обикновено
това са дните сряда и петък.
Против уроки в с. Кулевча бае Мара Прокоповна, родена 1928
г. Учила се е от баба си. Баилката, която използва има следното
съдържание:
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Да идат уроките (името) в рядката земя,
в тъмната тъмница,
дето ни птица не лети,
ни хора вървят.
След като изрече тези слова, баячката поставя ръката си
върху челото на болния, а след това минава с ръка по цялото му
тяло, отпива от водата и наплюва срещу него. В народните лечебни практики, обредното действие наплюване се използва
като предпазно средство срещу болести и други свърхестествени
въздействия върху човека. Болният отпива от чашата вода от три
страни, след което водата се излива върху куче – за да отиде болестта на кучето или като се отърси кучето от водата, тя да отиде в земята. В наблюдаваните в с. Кулевча лечебни обреди не се
спазват условията водата да е светена или мълчана. Вярва се, че
чрез словесно произнасяне на баилния текст над водата, текстовото съдържание се закодира в нея и чрез отпиване от водата се
осъществява прекия контакт с болния и самото изцеление. Водата
се осмисля, като носител на живот и граница между двата свята света на човека и света на болестта5.
Вярата в очистителното и обредно-магическо действие на водата, над която са произнесени тайнствените слова проличава в
следната баилка:
Вода Уляна, земя Текяна,
Ти измиваш ливади, измиваш брегове, измий и моята
покръстена (името)
И дай и водица от всяка бедица, Отче наш – чете се три пъти.
Во име отца и Сина и Святого Духа. Амин
Излез враг, сатана, страх от детски от раба Божия (името)
От тялото и от главата, от краката, от ръцете,
от сърцето, от корема, от жилите и полужилите, кокалите.
Вие тука да не стоите, по костите да не ходите, кости да
не чупите,
тялото да не покорявате, кръв да не пиете.
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Излез, враг, сатана, страх детски, от раба Божия(име),
на блата, на ниски места, гдето слънце не изгрява, гдето хора
не вървят.
Не аз те изселвам, те изливам, те изговарям,
а Господ Иисус Христос ти заповяда
да излязат всички болести от раба Божия(име)Аминь Аминь
Аминь.
„Отче наш“-3 пъти
Измивам аз (името) от лошо време, от лошо око, от черно
око,
от сиво око, от синьо око, от радостно от омразно око,
от мъжки, женски приговори, от денно, полуденно, от частно,
получастно, от ходещ, от могъщ, от летящ посланник.
Не аз измивам, измива го (име) Майка Пресвета Богородица,
със своята бяла ръчица. Аминь.
В текстовото съдържание на баителния текст са посочени
всички части на тялото, в които се предполага, че може да е проникнала болестта. Баячката цели да отпрати болестта там, от където е дошла (блата, места, където слънце не изгрява, където хора не
вървят) и да осигури невъзвратимостта й в човешкото тяло.
Против уроки в с. Кулевча бае и Мария Савелевна, родена
1955 г. Баснята, тя чува от баба си и открадва словата. Започва да
бае след смъртта на баба си. Това съответства на общоразпространеното схващане, че едва тогава уменията на новата баячка придобиват по-голяма сила и въздействие над болестта6. В чаша с вода
тя пуска четири запалени клечки кибрит и шепнешком бае над водата. След това болният отпива от четири страни на чашата (на
кръст). С част от водата намокря ръцете си и с външната им страна
минава по тялото на болния, за да излиза болестта от тялото му.
При споменатата по-горе лечебна практика се използва
следната баилка:
Пресвета Богородице,
окажи ни помощ с молитви кръстене,
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бързане към ъгъла за среща с Исус Христос,
помислих, че (името) е заспала,
за това моля теб,
извикай ни, призови ни от сърце,
Божата майка срещна Исус Христос,
бързайки в ъгъла при болния,
поръча той да стане, амин.
За здраве и плодовитост в с. Кулевча е широко разпространен
обреда Заклинване. У нас в село рядко дека, коя дете не заклинато.
Когато детето е неспокойно, казват че това дете иска да се заклини7. Този обичай е широко разпространен и в селищата в Шуменско8. Желателно е той да се извърши още в ранна детска възраст,
но в случаи, когато се пропусне, според информатори, се клинат и
вече женени, особено ако невестата не може да зачене.
В с. Кулевча имах възможността да се срещна с две жени, които разказват за този лечебен обред. Мария Ивановна, родена 1926
г. заклинва деца, когато са неспокойни, когато си трият краката. Взема нокти от краката и ръцете на детето, коса от главата,
косми от веждите и мигли и ги залепва върху восъчно топче. Така
подготвено топчето се увива в пелената на детето. В сряда, преди изгрев слънце, бабата, съпровождана от майката с детето, отиват на реката. С помощта на малка брадвичка, баячката изкопава
малка яма, в която заравя приготвения вързоп, пуска едно яйце и
бае:
Отче наш ... - молитвата се повтаря три пъти.
Както дойде (името) да си вземе косичката от главата
Клини да те разклинат.
Както дойде (името) да си вземе ноктите от ръцете,
Клини да те разклинат.
Както дойде (името) да си вземе ноктите от краката,
Клини да те разклинат.
Както дойде (името) да си вземе космите от клепачите,
Клини да те разклинат.
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Както дойде (името) да си вземе космите от веждите,
Клини да те разклинат.
Когато дойде кокошката да си вземе яйцето,
Клини да те разклинат.
Когато дойде птичката да кълве,
Клини да те разклинат.
Отче наш...

Мара Прокоповна, с. Кулевча. Заклинване.

Друга лечителка от с. Кулевча е Мара Прокоповна, която
заклинва освен деца и двойки, които не могат да имат деца. Тя
заклинва само сряда и петък, на постен ден. Обредът се извършва до плодовито дърво. Баячката изкопава яма, в която поставя
предварително събрани в кърпичка нокти от краката и ръцете на
болния, коса, урина и пуска едно яйце. После заравя ямата и бае,
като изрича баснята шепнешком:
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Клини, клини, клинуват,
Когато петела заведе кокошката на реката
Тогава да са разклини
Клини, клини, клинуват,
И ораку когато донесе сребърната юзда на това място,
Тогава да са разклини.
В описаните практики се очертават два имитативно последователни етапа на лечение, които имат различни функции9. Първият
етап цели болестта да бъде имитативно материализирана. Това се
постига чрез събиране на косми, вежди, мигли и нокти от болния. Семантичната натовареност на използваните обредни вещи изграждат
първото имитативно ниво на обредното действие. Със следващите
магически действия, които изграждат втория имитативен пласт, се
цели болестта да се изведе от тялото. За тази цел восъчната топка
се занася до реката, т.е. тя се извежда както от тялото, така и от селището. Заравянето на болестния отпечатък в направената яма е
заключителното действие, което цели отстраняването на болестта
и невъзможността и да се върне отново. Очертаните моменти в
лечебните обреди в с. Кулевча до голяма степен съответстват на
практиката на баячките по българските земи10.
Друга народна лечителка от с. Кулевча е Ирина Кочман. Тя бае
с яйце против страх и уроки. Болният носи яйце на баячката. С
една ръка над главата му баба Ирина държи чаша с вода, а с другата
си ръка прави кръстен знак с яйцето върху чашата и шепнешком
произнася тайнствените слова.
Страх, страх, страх да излезеш от главата, да идеш в гората,
Страх, страх, страх да излезеш от сърцето, да идеш в морето,
Страх, страх, страх да излезеш от червата, да идеш в реката,
Страх, страх, страх да излезеш от краката, да идеш в гората.
Страх, страх, страх да излезеш от душата, да идеш в планината.
Отца и сина и Св. Дух. Амин.
След това лечителката маха чашата и повтаря движенията
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и баилката само с яйцето върху главата. Когато в текста баячката
произнася думите главата, краката, сърцето и т.н. тя поставя яйцето
пред съответния орган. Като приключи с баенето, лечителката взема
чашата с вода и чука с яйцето по стените ú, като най-накрая чупи яйцето и го пуска във водата. По състоянието на яйцето, тя гадае за болестта.
Ако от него се издигат жици като конци или цялото яйце побелее, това
означава, че уплахата е голяма. Рано сутринта водата от чашата се излива на място, където не стъпват много хора, под някое дърво.
Яйцето, като обреден реквизит в лечебните практики притежава способността да разваля магии. Начините му на използване
са различни – пуска се в ямата при заклинването, чупи се при баянето. В християнските вярвания, то е носител на живот и жизнена
сила. Чрез него баячката установява болестта - дали болния е урочасан или се е уплашил.
От разгледаните до тук словесни баяния прави впечатление,
че съдържанието на обредното им слово е много фантастично и
емоционално. В тях се представя един митологичен свят, твърде
необичаен за случайния човек. Текстът е изграден на базата на
многократни повторения, римувания и постоянно изброяване.
Често пъти словесния текст е детайлизиран като част от описанието на дадено заболяване или позоваване на Господ Исус Христос и
Света Богородица или като своеобразен диалог.

Миланка Фукарева, с. Кулевча. Леене на восък
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Сред местното население е разпространено лечението на
страх и уплаха чрез леене на восък. Миланка Фукарева, родена
1955 г. се учи да лекува от леля си. Восъкът тя разтопява три пъти
и три пъти го излива в съд с вода, на три различни места – над главата, пред сърцето и краката на болния. За насилствено прогонване на болестта, изричането на баснята се придружава с обредно
почукване с метла и бухалка. Водата, над която лечителката бае,
се дава на болния да се изкъпе с нея. По формите, които образува
восъкът във водата, лечителката гадае какви са причините за уплахата. Восъкът се дава на болния да го носи със себе си девет дни,
след което той се хвърля в течаща вода. И в това лечение целта е
болестта да бъде имитативно материализирана и да се изведе от
тялото.
Едно от изискванията в лечението е водата, над която ще се
бае да е чиста, да не е напита. Важен елемент от структурата на
целия лечебен обред е баснята (заклинанието), която се отправя
към болестта. Тя се произнася шепнешком, за да не бъдат чути и
откраднати думите. Баснята не се казва, като я кажа, значи няма
да помогни. Това е и причината, поради която баба Миланка запази
в тайна от нас баителните слова.
За успешното изцеление на болния е важна силната му вяра
в способностите на баячката. Когато да бая, иска чиляка да вярва,
ко няма да вярва и няма да изпълни кото я ще кажа, значи то
няма да помогне. Моята басна очен хубава и всички са доволни.
Всичко изцелявам, кото има вътре всичко излиза на улицата – ни
уверява баба Миланка. По време на разговорите с жителите на с.
Кулевча силно впечатление ми направи положителното отношение на хората към местните лечители. Това се дължи на вярата в
тяхната сила, тъй като векове наред те са единствените лечители на
различни болести.
В християнските представи, народното лечителство се приема за едно от най-големите грехове, а лечителите са заклеймявани
и наричани магьосници. Това отношение към баячките е породено
от вярвянето, че те са носители на свръхестествени сили и поради това представляват съсловие отделено от другите хора11. И до
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ден днешен местните лечителките в с. Кулевча изпитват страх да
не узнае свещеникът за тяхната дейност, защото няма да им даде
причастие. Батушката тук е много набожен, няма да ме пусне в
черкву ако разбере, че бая. Според тях жалко е когато детето е
болно, ти да не помогнеш, това е по-голяма грехота. Независимо
от обстоятелството, че християнската църква отрича народното
лечителство, населението гледа на лечителите с уважение и религиозна почит.
Самите баячки-лечителки определят себе си като християнки
и близки до Бога. Макар да използват езически методи на лечение винаги в провежданите от тях лечебни обреди, присъстват и
християнските елементи – басните например се определят като молитвени; използва се кръстния знак, доказателство, че изцелението се прави в името на Бога; баителния текст започва или завършва с Отца и сина. Употребата на християнска молитва съвместно с
заклинателния текст на баенето е често срещана практика в традиционните лечебни обреди по нашите земи още от ранното средновековие12. Тези случаи, А. Гоев с основание обяснява като резултат
на съвместното съжителство на езичество и християнство, като
в основата на езическото магическо лечение е заложен принципа
на знанието, а християнското изцеление се уповава преди всичко
на вярата13. Спасение в описаните по-горе баилки се търси и от
Господа. А добрият, лечебен край е отреден на Света Богородица, представящ образът на майката. Тази жена, която дава живот
може да лекува и пропъжда злите сили, според народа тя притежава оздравителна сила.
В заключение на тези кратки бележки се налага извода, че
в разгледаните по-горе лечебни практики разпространени сред
българските преселници в с. Кулевча, Украйна, могат да бъдат
открити под една или друга форма много общи обредни елементи,
които са характерни за цялата българска етническа територия. Запазени и предавани от поколение на поколение, те са доказателство за силата на българската традиция.
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БЪЛГАРСКАТА СВАТБА В СЕЛО КУЛЕВЧА,
УКРАЙНА
Даниел Руменов
Стела Славчева
В живота на българина встъпването в брак е център на жизнения цикъл и по традиционните схващания е неотменно както
раждането и смъртта. Човек веднъж се ражда, веднъж се жени
и веднъж умира – казват българите. Това схващане е основно и
неотменно правило в българското село през вековете и достига дори до първите десетилетия на ХХ век. Встъпването в брак,
както и останалите важни моменти се отбелязват и регламентират
обредно. Дори в обичаите се стига до момента, в който нежененият
и на 50 годишна възраст е наричан дете и ако почине, за да го
погребат по български, трябва да го оженят обредно, да извършат
сватба-погребение.1
Всички български сватбени ритуали и обичаи, които не са
цел на настоящия материал важат и за българите, изселени през
руско-турските войни през ХVІІІ и ХІХ век в различни краища на
огромната Руска империя, а и по други европейски държави, още
повече когато са на компактни маси и в затворени общества, целящи запазването на рода и традициите. В пълна степен те са валидни и за българите от Бесарабия и конкретно за Кулевчанските
ни сънародници от днешна Украйна.
Целта на съобщението е да се проследят именно те, на базата
на интервюта, записани при експедициите на Регионален исторически музей – Шумен в посоченото село.
Сватбата в украинското село Кулевча, както и в българските земи се явява най-веселият и фолклорно наситен празник за
местните жители. За това събитие родителите се готвят дълго и
щателно – майките на момичета приготвят от рано чеиза на девойките, а бащите на момчета се снабдяват с дървен материал, необходим за построяването на къщата за младото семейство (те трябва
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да се отделят от родителите си), а освен това и двете семейства
събират пари за коне, крави и друг добитък, който е нужен при
обработването на земята. Земята обикновено се дарява от бащата
на булката.
Младежите старателно избират своите невести на организираните хора и седенки, организирани в дома на някоя девойка от
селото. През есента пращат сватове за своята избраница, чиито родители естествено могат и да откажат при положение, че ергенът е
беден или замесен в събития, оронващи престижа на семейството.
От друга страна роднините на девойката я хвалят, за да намерят
по добра партия за бъдеща сватба, а също така даряват сватовете.
Ако се постигне съгласие момичето праща по сватовете нещо от
облеклото си. На следващия ден вече самите родители уточняват
подробностите за самото събитие, а най-късно до две седмици в
дома на булката се устройва и гудеж (годеж).
Годежът е своеобразна среща на роднините и приятелите, а
младоженците взаимно се даряват. На срещата се уговарят конкретните въпроси за сватбата.
Сватбата започва в четвъртък. В този ден невестата кани своите приятелки, които имат задачата да я приготвят за ритуала.
На следващия ден женихът с най-близките си приятели кани
официално кума, като са придружавани от музиканти. Да се намери и да се уговори кумът не е лесно, защото той е главното действащо лице, разпоредител на цялата сватбена церемония – Куму даже
царь не может перейти дорогу.
В навечерието на сватбата, в петък или събота се правели Засевки. В неделята, на сутринта младоженецът с музика се отправя
за дома на кума и кумата. На венчавката в църквата младоженецът
и булката отиват поотделно, а след това към дома на невестата вече
двамата, но там престоя е кратък. От там по команда на кума кортежа обикаля цялото село на кола (каруца).
Тържеството завършва в дома на жениха, където към полунощ младите се оттеглят в спалнята, където ги води доверена жена
от страната на мъжа – обреда Сладка ракия – за доказване непорочността на девойката.
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Сватбата продължава и в понеделник. Това е най-веселият
ден на тържествата. През него се прави и ритуала Снятие фатьi
– хвърляне на булото от кумата на плодно дърво и опити на младоженката да го свали. Когато вече не може да го достигне, вече е
станала жена.
Във вторник мъжете обикалят по домовете на участници в
тържествата, а в сряда идват само най-близките родственици и
съседи, когато Изгонвали мухите (приключването на сватбеното
тържество).2
Това е съвсем накратко описанието на Кулевчанска сватба
дадено от Дмитрий Караулан в книгата си за селото. Тук нямаме
за цел да сравняваме сватбените обичаи на двете села – Кулевча,
Украйна и Кюлевча, България, но е видно, че някои от практиките,
които са описани (замесването на хляба, сладка ракия, важната
роля на кума и др.) са практики при населението и от двете страни
на река Дунав.
За да бъдат подкрепени последните редове и с разкази от
историко-етнографските експедиции, които проведе Регионален
исторически музей – Шумен през 2009 и 2012 г. в село Кулевча ще
си позволим да представим две от интервютата, които направихме,
но в суров вид и необработени от нас, така както са разказани от
респондентите и в последствие свалени на хартия. Някои от записите са неразбираеми поради смесване на шумове и други разговори, но сме се старали да ги предадем в съобщението по най-коректния възможен начин.
Сватбите са се правили четири дни. Сватбата се започва
от събота - засов (За начало на същинската сватба се приемат засевките, обредното приготвяне на хлябовете. Освен това название
за този обичай се срещат още и означенията квас, месене на квас,
замески, замесване на ляп, чукане (мелене) на булгур).3 Например
жениха донася платата и кравая, спасок казват. Жениха ако има
сестра това е зълва. Тя играе с първия подарък – плато. След това
е кравая с бъклици (с бъклиците се играе когато се ходи у кръстника). Сватовете ходят в жениха и там са най-голямата кака, родата, баба, леля, чинки, те все се събират. И се нареждат сто88

ловете в голямата къща и всички шетат. Засяват, слагат една
нощова корито (дето хляб месят), децата се нареждат в кръг
държат сита. Който знае български песнички. Пеят специални
български песнички. В неделята стават сутринта булката от
дома, отива в църквата и от там в дома. Всеки си отива в дома.
След това ходят подир жениха, отиват събират кумата в неделя, калесват кума и кумата. От де жениху хазайката изпращат
най-близките, там са лелино момче, там са чичо, вуйчо, там са
най-близките. За кума в неделя ходят мъжете, а за кумата във
вторник с месали ходят жените. В понеделник ходят приобщават
булката. Интересно беше, беше четири дни. Понеделник отиват
за невестата, ранше придано на каруцата, и тези дрехи ги изнасят и най-близкия е с петела на подошките. Дрехите ù са на сандъка. Сватбите се правиха в дома и все хващаха. Слагаха се рибички,
(вероятно риба) маслини, картофи, зеле, гореща манджа. След
неделя подир жениху изпращат две жени да носят прасенце – пекано у невестата на бабата и дядото, и там прасенце и ракия.
След прасенцето си отиват в дома, сватбарите вървят отзад
и след малко отиват за булка. Булката я държат за вратата с
пояс две девочки все близки, в началото вървят и хвърлят пари и
на вратата хвърлят пари. Дават и целуват ръка, и след това ги
пропускат. У невестата хората не сядат. Наяждат се. Баница,
прасенце, гореща манджа черпят със сто грамови чашки. Ориз
– това е изпъдената манджа – накрая като ти сложат ориз с кокошка, това означава, че сватбарите искат да излязат. До ориза,
близките родственички (две девочки или три) тургат шпилки с
червенко и все им плащат пари. След това излизат и слагат младите при сандъко, ту предано падушки. Кумата ще мие булката,
се мие от бъклицата, челото и след това ги благословява, пеят
„Разлука – Разлука” и бащата ги извежда и ги дава на кумовете. Сядат на бричката (колата) тук и изнасят дрехите и играят
и ги редат и вървят. Вървят по село, дето родственику кума ги
срещат и черпят. Младите искат да станат но онези уже ще
танцуват пред кръстника и младоженците. И така вървят у женуху. Сватбарите подир жениху седат вънка. Слагат пак с ракия
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се черпят в стограмовите чашки с подноси. Сега всеки си налива. Свекървата среща с кравая сватята. С този кравай се целуват и колкото седат, седат и уже майката иска да става и да
върви със сватбарите в дома. Младата булка седи пред вратата
и сватбарите се прощават с булката, най-накрая майката, ще се
прегърнат, разплачат, сега не плачат. Остават да гуляят в дома,
след това след определено време, след жениху, най-близките ги
изпращат със сладка ракия. След нощта ще прегледат булката
така ли е не е ли (дали е девствена). След това в жениху идват
мъжете, поздравяват бабата и дядото, вашата дъщеря всичко е
нормално, весели. Всеки в дома си празнува, вървят по улицата и
пеят, всичко е весело. В понеделник ходят да пригощават булката. Жени от рода на невестата, майката изпраща с хармоники и
дарения, ходим да пригощаваме булката. Носи се прасенце, ракия,
кравай, кокошка. Младите вървят в понеделник и всеки си носи
кокошка, баница и пирожно. Всички се събират и ядат. Младите булки чупят баниците и старите сядат. В понеделник всеки
носи кокошки. Ядат пият сега ще вървят по село да се срещнат
със сватовете. Подир жениху и невестата вървим отпред и всеки
иска да танцуваме. Играем хоро. Младата булка в понеделник ако
иска да даде на свекър и свекърва дюшек, юрган, и така вървят
с този дюшек по улиците. След това кьошето като се срещнат
сватовете ги слагат четиримата на един дюшек и ги вдигат. Някой свата не ще и бяга, но го настигат и слагат. Във Вторник
след жениху, изпраща хазайката жени за кумата. В понеделник
беше за кума – мъже ходят, а във вторник за кумата – жени. В
понеделник даряват мъжете а във вторник жените.4
Понякога момчето и момичето не се знаят, но родителите
решават и се посъветват с момчето, и кумовете отиват в дома
на момичето да видят дали е съгласно да се оженят. Като решат
двете страни, тогава започват да се готвят за сватба. От рано
започва подготовката, чеиза. Събират се роднини и започват
да шият, да приготвят. Шият юргани, дюшеци, възглавници и
се подготвят за сватбата. Приготвят и малка падушка, за да
има бебе. Бедните шият, имат по-малко чеиз, а богатите имаха
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много. Като се приготвят дрехите започват да правят годеж.
Ядене, пиене, и от мъжката страна вървят с месали с баници,
краваи, ракия, с печено прасе, агне, с пекани кокошки, или сливи,
или ориз варен, и така отиват при женската страна. Като дойдат тогава се решава, ядат пият и решават как ще бъде сватбата. Като мине годежа на другия ден, вечерта се дарява, носят на
булката пръстена с кърпа й го дават вечерта на годежа. Тогава
мъжката страна дарява женската страна с дарове. Свекър, свекърва. На другия ден младия идва с момичета и с кърпа с имиш
от свекървата изпраща и поседат, ядат и тогава раздават стафиди. Раздават сладости. В неделята извеждат булката, за да
я видят хората, че тя е оженена. Вървят двамата с младежа.
Вървят момчета и момичета с тях из улицата. Всички излизат да
я видят, младите и им дават конфетки, върви с кърпата с имиша
които раздава на сватбата. Дните преди сватбата-четвъртък,
петък и събота се приготвят ястия (манджи). Най-напред се
приготвя пекано прасенце - това е български блюдо. Баници в понеделник правиха. На сватбата се приготвят гушки, ориз се вари
но това е било по рано. Сега се прави всичко наготово. В събота
вечерта – засиф викаха, свекъра и свекървата ходят пак да канят
кумовете и пак носят парсенце, имиш. Като се договорят с кумовете, и тогава кумовете пак в събота вечерат ходят ги събират
с музика и носят месали. Като дойде в мъжката страна кумата
с жени постояват, ядат и после обират прасенце, пиле, възли, и
отиват в младата на засиф. Кумата ходи с тази торба у главинику Свекървата изпраща подаръци на младата, туфли, обички,
пръстен. Дават се чумбер, пантофи, рокля, шал. Ако се срещнат
две сватби на пътя, този шал служи да се прикрие булката, да не
се видят. Тези дрехи които е изпратила свекървата най-напред
ги изтърсват, и слагат на булката на рамото. Хармония свири
и те изтърсват. След това засяват и пеят. Три деца със сита
и момченцето от мъжка страна с индрише, те сеят а хората
пеят, хвърлят конфети, рублички. Това дето го е дала свекървата
го пресяват през ситото. Кравайчета носят от мъжката страна и ги раздават. Носят и голям кравай и го опяват. Като изпеят
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песните излиза едни мъж, най-красивия най-близкия, излиза и чупи
кравая над главата. Ако голямото парче е по-голяма от дясната страна, това значи, че урожая ще е повече, ако по-голямото
парче е от лявата страна, това значи, че ечемика ще бъде повече. След като го разчупят го дават на децата, на чуждите.
Сутринта в неделя най-напред мъжката страна отива за кума
с музика с бричка, с коне с чулове на главите - красиви. Дръвце с
три чатала и украсени. Като доведат кума в младежа всичката
страна-мъжката се събират и с коне и каруци, брички отиват
в женската страна да вземат булката. Утрината ходят да се
венчуват в черква. Като влязат в двора на булката и тогава, който стъпи по-напред на пешкира той ще командва. Като отиват
за булката, деца стоят и пръскат на прага със сито всичките
хора за да имат урожай. Те им дават рублички. А пък две големи момичета държат червен пояс, целуват им ръка, те оставят
рублички и тогава ги пускат. Голяма почит е имало на тези жени,
които са пеели. Имало е кавал, кларинет и гайда. Всичките песни
са кък от турското иго. На сватбата когато изнасяха дрехите и
ги видат, хората започват да ги броят, кой с колко се е оженил.
Последната манжда която слагат е ориза и тогава извеждат
булката. В събота вечерта слагат всичките дрехи на сандък и
чуждите хората влизат и повдигат и броят колко има. Булката
стои при сандъка, тогава вървят кумовете да запалят свещите,
свещите горят и всички се прощават, всичката рода плачат.
Преди време булката е можела да бъде облечена в розово, сега в
бяло. В селото е имало преди време две купени рокли и те са се предавали. Като изведат булката й слагат булабучка с червеничко да
ги отличават. Тогава им дават копейките. Тогава бащата взема
графинта с вино и чаша и дават благословение на младия хляб, на
младата куня (икона), и бащата ги извежда на прага. Чашката
е разбиват. Младите се държат за една кърпичка и ги води бащата. След това сядат на каруцата, на бричката и ги даряват.
Женската страна ги даряват през рамото. Кума среща всичката сватба и ги почерпва с чаша вино. Свекървата на прага играе
със свещите. Запалват свещи-малки, босилек, червена прежда и
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музиката свири, и тя играе, тропа. Три пъти ги обикаля и те й
се кланят. След това свекъра излиза с един пешкир да им даде
благословение. Стяга ги, а отсреща му викат „Стягай ги стягай,
хубаво да слушат”. Вързани с пешкира ги водят в голямата къща,
и застават с тези свещи, погорят и ги слагат за стола. Като
се повеселят, след това ги изпращат и има голям контрол, и показват това на най-главните, на кумовете, на майката, на свекър,
свекървата, на родата и тогава изпращат блага ракия на майката и бащата. Като всичко е наред се веселят. На майката дават
хубави китки и наливат по 100 грама червена ракия. Майката дарява тези гости, които са дошли. До сутринта празнуват и пеят
песни по улицата. Ако не е наред всички са разстроени. На другия
ден, с тази сладката ракия младите черпят всичките гости. На
другия ден от майчината страна идват за угощает младите и
пак им показват това дело. Отиват пак в кумовете да го видят.
Като си отидат всичките гости, тогава поливат. И сега поливат. Нареждат се свекъра и свекървата, слагат юргана, дюшека,
сядат на това нещо и булката им полива. Поръчват пепел, сажди
и тя все мие. С камък да им стържи краката все едно дълго не
мити. И тогава булката още веднъж ги дарява. На свекъра риза,
туфли, на свекървата ризи, чорапи, кърпа. Те дават на булката
рубла, хубава рубла ù дават. Голяма почит се отдава на кръстниците. Обезателно на трапезата е присъствала кокошка. Преди
време сватбата е била 4 дни-четвъртък, петък, събота, неделя.
Още с раждането на момиче в семейството започва
подготвянето на чеиза. Предат, тъчат, всичко ръчна работа.
Пълнят в торба даровете и понеделник даруват свекъра и свекървата. Като се жениш, се дава главница от чиста вълна на свекъра и свекървата. Дава се напълнена със слама главничка, юрган
и дюшек също на свекъра и свекървата.
За сватбата приготвят чеиз. Събира се всичката близка
рода. В понеделник булката измива краката на свекъра и свекървата. Изпращат младите, има строг контрол, докато видят дали
булката е честна, и показват на всички, на близките. След това
започва веселие, радости. След този момент започва силно весе93

лие. И по улиците ходят и пеят и пращат от мъжката страна,
хабер на майката и бащата хабер, цветя. Ако не е честна булката, ще я скрият, срамуват се.5
Надяваме се настоящото съобщение да провокира и други
заинтересовани от тематиката да направят своите проучвания и
сравнения на празничните обичаи на българите от България и
тези, живеещи по различни краища на Европа и най-вече в Бесалабия, независимо дали в Молдова или Украйна.
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ПОГЛЕД ВЪРХУ ПОГРЕБАЛНИТЕ ОБИЧАИ НА
БЪЛГАРИТЕ
В СЕЛО КУЛЕВЧА, УКРАЙНА
Стела Славчева
Настоящето съобщение е опит да представи информация свързана с погребалните обичаи, събрана по време на теренни проучвания
в село Кулевча, Република Украйна. Известно е, че съдбата на човек
се определя още с неговото раждане. Тогава, когато го ориса негова
орисница. Смъртта е неизбежна. Тя е реалност в неизвестното. Погребението е неизменна част от жизнения цикъл на човека и символизира
отделянето на покойника от живите и приобщаването му към света
на мъртвите. С този обичай са свързани и редица обредни практики и
вярвания насочени най-вече към облекчаване на смъртта1.
Най-ранно датирания надгробен паметник в село Кулевча,
които се намира в гробищния парк е от 1868 г. Вероятно, този
надгробен паметник, на който липсваше изписано име, е на някой
от българското население, установило се в селото през далечната
1830 г. Това се потвърждава и от разказите на нашите информатори
в процеса на работа. Местните разказват, че това е паметника на
първия погребан в село Кулевча българин. Тук се намират и старите, и новите гробища. Впечатление прави, добре подържания гробищен парк, като всеки един гроб е покрит с множество изкуствени цветя, които според нашите информатори, се слагат да красят
гроба. За самите погребения в по-ново време, казват, че са се изменили. Но от разказите на болшинството от жителите, установихме,
че по-голяма част от ритуала се спазва и днес.
Самото начало на интервюта по разглежданата тема започват с
това как човек се подготвя за оня свят. От тях става ясно, че когато
болният бере душа, близките му стоят неотлъчно до него в стаята, където му палят свещ. Едновременно с това попа чете молитва, целяща
да облекчи състоянието на пътника. Подобни практики се наблюдават
и в селищата в Шуменско, където за да помогнат на болния, близки95

те палят свещи и поставят портрет
на негов близък до леглото му, за
да се успокои и отдъхне2. След като
почине най-напред се известяват
всички близки и роднини за настъпилата смърт. Всеки един идва
да се сбогува с починалия. След
това започва и самата подготовка
по погребението. Задължително в
стаята е присъствието на кандило.
Близък до семейството му затваря
очите, а два часа по-късно го покриват с чисто платно. Починалия се
изкъпва от възрастни хора в зависимост от това какъв е полът му. Във
водата приготвена за къпане, задължително се слага босилек, осветен
от свещеник, а самата вода след ритуалното къпане се излива от жената пътничка (названието на жената, която води и самото траурно
шествие от дома на покойника до гробището) на тайно място, защото
според поверията от нея могат да се правят магии. Тя е мръсна вода.
Смята се, че на такива места не се стъпва до 40-я ден от смъртта, след
което те се очистват3. Това ритуално къпане се прави с цел, покойника да бъде чистичък и новичък за ония свят4. Преминавайки през
тази задължителна процедура, покойника се облича с чисти дрехи,
които според разказите на интервюираните жители, са предварително
подготвени преживе.
Ако почине неомъжено момиче, обличат починалата с бяла
булчинска рокля, а ако е ерген с костюм и китка.
Едно от нещата, които неизменно се практикуват е на смъртника да се завържат краката и ръцете с червен конец, който се
отвързва на гробищата. Самата червена връв се поставя вътре в
ковчега, под трупа. Целта е да не бъде използвана за направа на
магия. Тази практика с отвързването е вид магия, чрез която се
цели да се освободи душата и да напусне тялото. Червения конец,
с който е вързан мъртвия символизира неговото успокоение5. В ня96

кои случаи, близките на смъртника, се измерват с червени конци и
ги поставят при него. Вярва се, че покойника ще бъде със своите
близки и те с него в отвъдния му живот6.
В къщата, където е настъпила смъртта се покриват всички
огледала с плат. Според народните поверия се покриват и всички
блестящи предмети с отразяваща повърхност, осветяващи помещението, където непременно гори поне свещ или кандило7.
Степанида Граматик8 разказва, че покойника престоява в къщата
си два дни, а на третия го хронят (погребват). Когато не могат да го
задържат три дни го хронят веднага на следващия. При смърт по време
на Великденските празници, близките му го погребват чак на втория
или третия ден от празника. Като го изнасят да го хронят, на носачите
връзват кърпи, а в ковчега постилат, стружки от дърво и чисти покривки.
Никога не оставят покойника сам в стаята. В миналото, починалия се е държал в дома си три дни, но в днешно време, като
почине на единия ден, на следващия се погребва9 – едно от нещата,
които са претърпели промяна във времето.
Задължително е правенето на вечерня в самия ден на смъртта.
На следващия близки на покойника отиват в църквата за попа, който
чете, или опява мъртвеца в неговия дом. След този ритуал близките
му го носят в черквата, където отново бива опят от църковния служител. В топлата част на годината, покойника престоява в дома си
два дни, а в студената - три. Във времето преди погребението близки
и роднини на починалия три дни подред посещават гробищата. След
това се събира цялата улица, а роднините сядат да почетат покойника.
При приготовленията за сбогуване с умрелия се изработва подушка10
- специална възглавничка, в която след като е изработена се слагат
останалите от шева конци и игла, както и всичко останало. Според
вярванията иглата е символ, който предпазва от превъплъщение11.
Интерес представлява и наличието на подобна погребална практика
и в някои села от Шуменско, където починалия се поставя в ковчег
с възглавница пълна със слама или сено (още едно потвърждение за
общия корен на жителите Кулевча с тези от Кюлевча – Шуменско), но
не и с перушина, защото като изгние възглавницата перушината ще се
разпилее и покойника ще трябва да я събира12. Най-отдолу в сандъка
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под мъртвеца се поставят покривка, стружки, над тях се поставя още
една покривка – чиста, слагат и гребена използван при къпане на покойника. Цялото погребално шествие до гробищния парк се води от
попа, следван от специално избрана жена- пътничката (за нея бе
споменато по-горе), която носи чашка с колио13 - чашка с варено жито,
бонбони и вода с босилек, вързани с червен конец, което се поставя по
време на опелото в църквата от попа. След това колиото и водата се
носят на гробищния парк и когато всичко се засипе с пръст тази чашка
се пръска, водата се излива, а съдът който е задължително да бъде нов
се взема непременно от жената носила колиото.
Погребалното шествие продължава с мъж носещ дървения
кръст, а починалият според интервюираните, първоначално се е носил на ръце, но в последствие се носи с машината14 (лек автомобил).
На носачите се връзват кърпи, а тези които са копали гроба, се даряват
с ризи и пешкири. Изпращането на мъртвеца до последния му дом е
съпроводено с непрекъснато пеене от страна на свещенослужителя.
След това го поставят у бранику до ямата, попа пак пее, и
така ходят до ямата15. Като го сложат в гроба и хвърлят земя,
казват, че го запечатват. На гроба, след като положат починалия
слагат дървен кръст, а по-късно, след година се поставя и надгробен паметник в зависимост от възможностите на близките му.
Приключвайки този ритуал, всички заедно се връщат към
дома на покойника, където се подава ведро с вода, за да се измият
от умрялото, попа благославя трапезата и всички сядат на нея, за
да почетат умрелия.
До четиридесетия ден жителите на село Кулевча вярват, че душата на покойника все още е в неговия дом.
Храните, които се приготвят за погребалния ритуал са съобразени с традициите при празниците и в зависимост от това дали
е по време на пост. И до ден днешен, хората тук , се съобразяват и спазват стриктно това. В новото време, те казват, че сега се
приготвят като за сватба. Постните храни са борш, картофи, зеле
боб, а през другото време се вари курбан от овче месо. Винаги се
приготвят по три ястия, а присъствието на нещо сладко е задължително. Първото нещо, което се приготвя в деня на погребението
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е курбан, който се приготвя от овче месо и се разпределя в зависимост от това колко човека ще дойдат. На пирустията се слага
казан с вода за колкото хора ще е (50-60 души), като заври водата слагаш нарязаното месо на парченца и го отпенваш, ще го
свариш, след това се слага гьозюм или петрушка (магданоз). След
това сипваш на всеки чинийка с две парченца месо16. Приготвят
пита, хляб и слагат бонбони. Преди помен, роднини на починалия
освещават в църквата пшеница, от която се вари колио, което раздават по време на помена. До деветия ден близки на покойника всяка
сутрин ходят на гроба, с изключение само на един. На този ден
канят попа в къщата на починалия и ходят в църковния храм в селото. След това се събират в къщата, приготвят само колио (жито)
и отиват на гробищата за да споменат починалия. На двадесетия
ден, раздават жито по домовете, отново за да се почете мъртвия.
Характерно при хората от Кулевча е това, че до 40-те, всеки ден,
близък до починалия ходи в църквата където носи жито за да му
отслужи попа в една банучка зимница, батушката и услужва.
След това на самия ден, от посоченото се раздава на събралите се.
Преди 40-я ден се раздават тарелки, посуда, кой каквото
17
има . Тогава се приготвя сладък ориз и компот в чашки. Ако е
зимно време, той се приготвя от сушени плодове, които се поставят във вряща вода. Ако е лятно време, задължително се раздават
череши за 40-я ден. Интересно във вярванията на населението от
село Кулевча, е това, че до 40-я ден, не трябва да се яде ябълка.
Когато почине човек ябълка не се яде до Спасовден. Тя може да
се консумира след този ден, но не и преди него. Жителите на това
българско поселение в Украйна вярват, че ако жена близка до починалия, яде ябълка, тя може да се издуе като свиня. Ето и самия
разказ свързан с това поверие: В рая на малките деца Света Богородица им давала на всичките ябълки, едно посяга но тя му казва,
че неговата ябълка свинята я изяла. Майката изяла тази ябълка и
се получи като свиня, не е издържала и изяла ябълката на детето
и от тогава казват, майките да не ядат ябълка18.
Сряда и петък винаги се приготвя постно ядене. Същото е и
при Коледните празници. Тогава – може да си приготви жарена, со99

лена риба, пирожки, борч, картофи, гушки – постни сърми с ориз19.
Смята се, че на четиридесетия ден могилата трябва да бъде
равна, също тогава се раздава храна. Задължително е раздаването
на Стол, за предпочитане на по бедни хора, защото човека на когото са го дарили ще се храни на него и ще споменава мъртвеца.
На този ден се раздава още ведро с вода, посуда с ядене и гарафи с
вино. Осветяването на водата и иконата в дома на мъртвеца от попа
става именно на 40-я ден. Всичко, което се подава се прави с цел
винаги да бъде споменаван мъртвия. Подобно на нашите вярвания,
жителите на село Кулевча, смятат, че душата на мъртвия остава в
неговия дом до четиридесетия ден. Всичките помени, които правят,
са на третия, деветия, двадесетия, четиридесетия ден, годината.
В заключение може да се каже, че жителите на село Кулевча
все още спазват традицията при погребалните обичаи, характерни за
тяхната прародина, макар и с частица видоизменение от новото време.
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ЗА КЪЩИТЕ В С. КУЛЕВЧА
Бета Хараланова
Кулевча е българско село, намиращо се в Украйна. За нашите представи то е сравнително голямо – има близо 4 300 жители,
но за Украйна селото е сравнително малко като се има предвид, че
съседното Заря е с население около 7 000 души. Може би това е и
причината с. Кулевча да не е било обект на научни изследвания от
страна на български историци и етнолози.1
Влизайки в района
на селото веднага прави
впечатление неговия
облик. Къщите са много
по-различни от нашите
– български. Затова и
по-време на експедициите в селото реших
да разпитам малко повече за тях. Основните
ми информатори бяха
Наташа
Георгиевна,
Мария
Филиповна,
Иван Стоянов и Мария Симеоновна. Всички бяха единодушни, че
техните селски къщи са строени под силното руско и украинско
влияние. По различни и по-сходни с българските са къщите в някои от бесарабските села в Молдова, където се срещат двуетажни
къщи, с островърхи покриви, покрити с керемиди.
Първите заселници дошли в селото през първата половина
на ХІХ в. са живели в землянки. Както пише Дмитрий Караулан
„през 1831 г. и следващите няколко години кулевчани започнали
да строят глинени къщи, покрити с камъш. Образували две неголеми улички на десния бряг на р. Хаджидер. Първата улица в
последствие назовали Поповска, вероятно за това, че първите за101

селници тук са били Попови - Константин, Дюра и
Маринчо.”2 Края на ХІХ и
началото на ХХ в. се появяват много паянтови къщи,
със сламени и камъшени
покриви.3 С течение на годините и преди всичко с
политическото и икономическо развитие на областта,
къщите променят своя
облик. Те стават не само по
модерни, но и видоизменят
своя външен и вътрешен
облик. Обикновено домът
се строи от стопанина, а
се оставя в наследство на
малкия син, който живее
заедно с родителите си.
Интересно е, че тази традиция продължава и до днес,
макар че след 90-те години на XX в. в тази практика има промяна,
тъй като част от младото поколение заминава в големите градове
на Украйна или България и все по-рядко се връща в селото.
Строителните материали имат съществено значение в
изграждането на външната и вътрешна архитектура на селското
жилище. Изборът на материалите твърде много зависи от средата,
в която се изгражда жилището. Затова, имайки в предвид географското положение на с. Кулевча, а и на Украйна не ни учудва факта,
че дървеният материал е на почит и се счита като рядко използван
строителен материал.
Според разказите на информаторите в с. Кулевча старите
къщи са строени с чамур (кал). Терминът „чамур” (чемур) е познат
и в България и по-специално в Добричко, където също казват на
къща със стени от глина, “чамур” - чамỳрена къща.4
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В с. Кулевча къщите ги
строят и с паци (кирпич)
от жълта пръст и слама.
Кирпичът го приготвят
ръчно, на края на селото,
където се събират много
хора. По принцип пръстта
се изсипва на земята в кръг.
След това, тази пръст, глина се смесва, т.е. “овалва”
със слама. Мъжете започват да бъркат сместа, с
коне тъпчат чамура и след
това пълнят калъпи и така
докато изсъхне на слънцето, а не в пещ. Всъщност
кирпичените къщи си имат
и своето преимущество –
те поддържат постоянна
температура и са по-безопасни при земетресения и
пожар. Стените, направени от кирпич са дебели, между 25-30 см
и изпълняват носеща функция без използването на дървен скелет.
Мара Филиповна разказва, как къщите имат три „мазила” - с кал
и едра слама , с кал и по-дребна слама и гладка кал – за външно
измазване.
Използваните градивни материали донякъде предопределят
едноетажния тип на къщите не само в село Кулевча, но и съседното
село, което посетихме - Заря, а и в повечето села на Одеска област.
Кулевчанските къщи са дълги по 20-25 м. Те имат 7-8 помещения,
като помещенията в тях следват едно до друго, преходни или са
с отделни стаи с прозорци към вътрешен коридор. Затова често
една стая има две врати, които рядко биват затваряни. И при двете
посещения в селото за нас бе голяма изненада, че стаите, в които се спи не се затварят – вратите винаги, дори и през нощта са
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отворени. Къщите в селото
се отличават с множество
прозорци, но повечето от
тях са заковани, което навежда на мисълта, че прозорците се слагат не за да се
проветрява жилището, т. е.
за хигиенни цели, а служат
за осветляване на къщата. Стаите ги наричат по
руски „комнати”. И както
казва Наташа Георгиева,
чиято нова къща е строена
през 1968 г. стаите са високи, трудно се отопляват:
”навремето
отоплението е ставало с т.н. ”руска
печка”, изградена специално, но сега вече са заменени със съвременните
ел. уреди или с домашното
парно. Знакова стая в къщата е „крайната къща„ или „голямата
къща”, която всъщност е най-голямата и най-хубава стая. В нея
семейството влиза и се събира само на големи семейни празници – кръщене, сватба, погребение, помени. През останалото време
„голямата къща” се почиства, но не се обитава. В голямата къща
липсва отопление. Интересен случай, свързан с голямата къща им
разказа Наташа Георгиевна. На една от стените на голямата къща е
била поставена икона на Майка Божия Иверска - Кръвоточива (Чудотворна икона). Когато свекърва ѝ почива, поставят я за поклонение в стаята, в близост до иконата. Тогава забелязват, че иконата,
която е стояла от години там и никой от семейството не знае как е
попаднала в къщата – плаче. Никой не е влизал с години в стаята
и не се е заглеждал в иконата. А, когато дошъл „батушката” Павел (свещеника от църквата) да опее починалата и те му показали
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иконата, той ги помолил да
я занесат в църквата „Св.
Николай”. Там чудодейната икона започнала да
сълзи още по-силно. Така
Кулевчанската църква се
сдобила освен с известната
икона „Св. Богородица„ и с
още една чудотворна икона
на Божия Майка – Иверска
- Кръвоточива.
Мария
Филиповна
разказва, че останалите
къщи (в с. Кулевча казват
на всяка стая „къща”) са с
две или три спални и т.н.
малка къща, където се събира цялото семейство. Задължително в стаите има
икони с кандилце, което
още веднъж доказва, че кулевчалии държат на своята православна вяра, че тя ги е спасила
при бягството на техните праотци от османска България. Тяхната
силна религиозност и спазване на религиозните празници е една
от най-характерите черти, които правят впечатление на всеки
пристигнал от България в селото. И когато посрещат гостите си,
събрани в общото помещение или пък са сами, те не започват вечерята без да кажат молитвата за дома или хляба.
Мястото за готвене – кухнята е малко помещение, където
се държи ведрото и водата. С течение на годините за кухня се е
изграждал специален навес, а последните години се прави и веранда - т.е. лятна кухня с навес.
По традиция в една къща задължително трябва да има коридор “калидор”, който според информаторите има няколко
функции: „прави се да е по-топло на другите стаи, а също така и
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да прави сянка.” Дългият
коридор се нарича „хаят”
– там стои закачалка с дрехи, обувки. Събуването е
задължително действие за
всички гости и живеещи
в къщата. Въобще чистота е характерна за всички
домакини от селото, а от
там и подредените стаи (
къщи).
По време на разговорите ми стопаните на
къщите ми разказваха
още, че навремето задължително са се строили
„малки бурдя” – вкопани
в земята помещения, нещо
като маза. Но сега всички
имат лятна къща, вместо
бурденца - казва Мария

Симеоновна.
Интересни са баните и тоалетните. Обикновено вътре в
къщата има помещение за баня, оборудвано с вана. Това го видях
не само при информаторите, но го потвърдиха и останалите членове на експедицията, тъй като всеки един от нас спеше в отделни
къщи. Това го подчертавам, защото Галина Манолова в своята статия пише следното: „Следва да се посочи, че след идването на Съветската власт в Бесарабия (1917-1940, 1944-1990) в българските
селища се строят обществени бани. Изследванията показват, че
след разпадането на СССР от 1991 година до наши дни строежа
на баните не се оказват масова практика. Всъщност българите
строят летни бани, но помещения за къпане през зимата не са масово явление. Този факт сочи, че българите предпочитат до днес да
са къпят по един традиционен начин - в легени “лоханки”5). Тези
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нейни изводи се отнасят
главно за жилищата на
бесарабските българи в
Молдова и няколко села в
Украйна, между които не
попада с. Кулевча.
Тоалетната в повечето
случаи е навън, също като
при повечето наши къщи
в селата. И естествената
причина за това е, че в село
Кулевча липсва канализация.
Покривите (черепица - руска дума) също правят впечатление.
С годините те запазват конструкцията си - покрити със слама или
камъш, но сменят покритието си - то вече не е камъшено, а е от
етернитови плоскости или бетонни (циментови) керемиди. Много
рядко се срещат покриви като нашите – с червени керемиди. Циментовите керемиди се правят по калъп ръчно от всеки стопанин.
Тези керемиди също предават по-различен облик на селата от Саратска област и по-конкретно – с. Кулевча. Въобще, след края на 50те години селата от Саратския район започват да сменят своя облик.
За жителите от с. Кулевча цимента и пясъка стават достъпен строителен материал. Хората започнали да преустройват жилищата си в
по- големи и с по-дебели стени като използват именно камък и цимент. С големи циментови плочи покриват и дворовете си.
Много често на външната стена на къщата или на кладенеца в
двора е отбелязана годината, в която е извършено строителството.
Къщите оформят линията на улицата, която е доста дълга.
Тук липсват различни дворове или огради. Дворовете в Кулевча са
големи и се намират зад домовете, а градините граничат с комшиите. В двора са разположени и паянтови стопански постройки –
курник, къща за кучето, за зайците, малка работилничка, в която
стопанинът държи стопански инвентар и друг инвентар, тоалетната. Преди 50-60 години тук са били и кошарите на овцете. Почти
във всеки двор има и гараж. Внимание заслужава оградата, която
107

следва линията на улицата. Тя е от отделни ламаринени платна, положени в метална рамка, която завършва с декоративни елементи.
Всички кулевчани много старателно подържат оградата и редовно
я боядисват с блажна боя. Обикновено пред къщите има пейки, на
които жените сядат на разговори (съвременни седянки).
Строежът на новата къща е събитие за цялото село или наймалко за цялата улица. Когато се казва, че е дошло време да се построи
нова къща, всеки знае, че това става с “миджия”. (от турски –доброволен, безплатен труд). Всички здрави мъже помагат в изкопаване на
основите, извозване на пръстта, ваденето на камъни и тяхното прекарване, правенето на кирпич, задължителното покриване на къщата. Обикновено работата продължава от ранни зори до късна вечер.
Когато къщата е готова правят „на веселие”. Вика се свещеника
на селото, той освещава къщата, благославя хората, които ще живеят
в нея и започва веселие. Тези, които са помагали или са поканени
задължително носят на новодомците подаръци. Никой от информаторите, с които се срещнах не беше чувал за даряване на майсторите
или за обичая „викане на нова къща”, при който майсторите - дюлгери отправят благословия на къщата, която трябва да я пази от пожар и несгоди, носи благоденствие, здраве и късмет на стопаните.
Затова и стопаните щедро даряват майсторите- строители.
Описанието на българските къщи в с. Кулевча е още едно доказателство за промяната в традицията при строежа на българската
къща. Тя става зависима преди всичко от икономо-политическото
устройство на селото - дали се води към Румъния, Съветския съюз
или Украйна.
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ЮРГАНДЖИЙСТВОТО – СТАР ДОМАШЕН
ЗАНАЯТ НАБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ
В БЕСАРАБИЯ
Ирина Витлянова
Важно място в българската материална култура, наред с традиционните занаяти заемат и домашните дейности, свързани с начина на живот на хората през вековете. Практикувани предимно
от жените в семейството, те са свързани основно с направата на
предмети за дома и облеклото на българина. За изработването им
се използват най-често местни суровини и материали.
Един от широко разпространените традиционни домашни
занаяти практикувани и до днес е изработването на юргани1. Това
е занаят, който води своето начало от последните десетилетия на
ХІХ в.2 С появата си юргана измества функцията на използваната до тогава в българския дом черга за завиване. Той постепенно
се превръща в основна тъкан за завиване на населението. Първоначално тъканите юргани са изработвани от едноцветни тъкани,
в естествения цвят на вълната. Следвайки пътя, по който се променя орнаментиката на вълнената черга, юрганът се изработва в
двуцветни вълнени цветове. По-късно започват да се тъкат специални тъкани за юргани на широки и тесни ивици, в които доминира черния цвят, характерен за Североизточна България3.
Диалектното наименование на юргана атил разпространено в Североизточна България (Шуменско, Разградско, Добричко,
Силистренско) се среща както в село Кулевча, така и в украинското село Криничное, (Чушмелий) Одеска област. Напават атли.
Атлазуу атил. Имам платно за идин атил. Ас са пукриу аз атил.
На ката душак, атил искат да им прайат кумедийе4. Проучвайки говорът на местното население в с. Чушмелий, Валентина Колесник отбелязва, че чушмелийския говор е изключително архаичен и притежава множество старинни черти, които го свързват със
Съртския говор5. Това обяснява употребата на термина атил сред
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местното население.
До края на ХІХ в. почти всяка жена в семейството е умеела
да тъче. Тъканите изделия в началото са изработвани по домовете
за нуждите на семейството, а по-късно тази сръчност прераства в
домашна индустрия.
Независимо от въвеждането на нови технологии и широкото разпространение на промишленото производство в началото
на ХХ в., ръчното шиене на юргани от жените в семейството продължава да бъде актуално занятие. Това се отнася предимно за селата, тъй като в градска среда, макар и да се срещат изключения,
твърде рано се забравят традиционните знания и умения на това
домашно производство.
Настоящото съобщение се базира на архивиран теренен материал, събран по време на проведените от Регионален исторически
музей – Шумен през 2009 г. и 2012 г. две научни експедиции, в село
Кулевча6 (Саратски район), Украйна.
По време на престоя ни в селото имахме възможност да се
докоснем до всекидневния живот на жителите и да наблюдаваме
типични за българската традиция домашни занимания. Едно от
тях е изработването на юргани.
Изследването на юрганджийство е продиктувано от факта, че
до наши дни българските преселници в село Кулевча, успяват да
съхранят както родния си език, традиции, така и своите домашни
занятия, които са част от техния традиционен бит. Други страни от
културата на населението на село Кулевча са разгледани в отделни
научни изследвания7.
Местната майсторка на юргани Текля Минчева упражнява
занаята в дома си. Тя е родена през 1949 г. в семейство на железничари. Омъжва се на 16 години. За себе си Текля казва: Винаги съм
заета с нещо, като едно от последните ми занимания е да шия
юргани, които с радост раздавам на децата и внуците си. Не мога
да си представя живота без работа. Телевизора при мен работи
само тогава, когато и аз нещо правя. Ако се разболея се лекувам
само с работа.
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Текля Минчева, с. Кулевча, Украйна

Информаторката учи занаята от майка си и леля си, с които
подготвя собствения си чеиз. Моите юргани бяха тъкани. Шиехме си
всичко сами, защото пари нямаше да се плаща - разказва Текля. Традицията да се шият юргани е съхранена и предадена в семейството
на Текля от баба й Анастасия, родена през 1890 г. Останала вдовица
отрано, тя тъче юргани за да изхранва четирите си деца. Наследила
уменията и тънкостите в този занаят, и днес Текля Минчева неуморно
шие юргани. Важна суровина за изработването на юргани е вълната.
Навремето семейството на Текля отглеждат 20 овце, които задоволяват нуждите на семейството. След стригането на овцете започва
работата с вълната – обяснява Текля. - Попарваме я с гореща вода.
Това не е за всеки работа, вълната има специфична миризма. След
като тя се изсуши, започва обработката й. Важен момент е разчепкването на вълната. Извършва се на ръка, като при тази обработка се
премахват бодли и всякакви други остатъци в нея. Хубав юрган става от едра, добре разчепкана вълна, важно е тя да стане мека и пухкава. Сред местното население е позната и трудовата взаимопомощ, при
която роднини и съседи си помагат при разчепкване на вълната. Но
без помощ не може, вечер след работа съседките идват у дома, пеем
песни, и ми помагат. След това, вълната е готова за селския цех – чесальник, така наричат помещението, където е даракът. Обработва се
само чиста вълна, като се развлачва на руна. За да се ушие юрганът не
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е достатъчно да се разчепка и извлачи вълната. Готовата вече вълна
се разстила върху ушитият хастар и лицето от цветен копринен или
вълнен плат, като вълната се подрежда (дипли) по целия юрган така,
че мястото по което ще мине шевът, да е празно.

Вълна, подготвена за пълнене на юргана

Пълнене на вълната в юргана

Текля шие юргани от 16 годишна и казва, че за да се ушие хубав юрган, вълната трябва да е 3-4 кг. Днес тя изкупува по 1 тон
вълна, която според нея е достатъчна за приготвянето на 100 юргана. След като вълната се напълни в юрганът започва шиенето, шие
се по различни начини - с един или два бода. За изработването на
един юрган са необходими 11-12 часа работа. Изработен по стара,
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предимно ръчна технология, юрганът допълнително е украсяван
чрез множество орнаменти. В зависимост от шева, по лицето на
изработените от Текля юргани се оформят различни геометрични
мотиви, стилове и ефекти, от които най-застъпено прошита форма
е ромбът.

Юргани изработени от Текля Минчева

Днес своите умения и знания Текля няма на кого да предаде.
Други времена бяха, сега на всички им харесват юрганите, но никой от внуците не иска да научи занаята, други интереси имат,
други занимания – жалва се Текля.
Задължителното усвояване на домашните занятия, е засвидетелствано от редица практики и обичаи, познати сред населението на село Кулевча и досега. За да е спорна работата Текля спазва
някои забрани, които помни още от дете - събота и понеделник не
започва нова работа, може да приключи с шиенето на юрган, но
не започва с нов. Със същата цел, в миналото когато някой влезе в
къщата, трябва да пипне стана и да изрече: Колкото съм извървял,
толкова да изработиш. Тези пожелателни думи за спорна работа
са широко разпространени и в Шуменския край. И това е разбираемо, тъй като жителите на днешното село Кулевча са наследници на преселилите се преди столетия (ХVІІІ – ХІХ в.) в Бесарабия
българи.
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С производството на юргани се занимават предимно жените в
семейството. Предимство на този занаят е обстоятелството, че той
може да се започне без капитал, само с една игла и ножица. Юрганът заема важно място в българската традиционна култура и особено в семейния бит. Неслучайно той е обект на различни шеги по
различни поводи. Например за дребнавите хора се казва: Юрганът
изгорял, той жали конците или пък, Не може заради няколко бълхи
да изгориш целия юрган, както и Юрганът сдобрява. Интересно е,
че тези пословици са познати и на българските преселници от село
Кулевча.
Устойчивото място, което юрганът заема десетилетия в
ежедневния бит на българина, при навлизащите европейски модерни платове и тъкани, а днес олекотени завивки, Текля обяснява
с думите: От юргана по-хубаво няма, през зимата топло държи,
през лятото хладно. Тук е мястото да отбележа, че сред местното
население на село Кулевча са познати традиционните вярвания в
лечебната и магическа сила на вълната. Нейната честа употреба в
различни обредни се свързва с народните представи, че вълната
е атропей, прогонващ злите сили. Тя притежава хтонични сили и
играе роля на предпазна граница между световете. Тя е във връзка
с подземния свят, откъдето се счита, че черпи магическата си сила
да носи и предава плодовитост8. В народните вярвания вълната е
носител на много положителни качества (богатство, здраве), които се предават и на изработените от нея тъкани9. Имайки предвид
тези качества на вълната, може да се предположи, че чрез даряването на юрган на сватбата се цели да се придадат тези негови
качества върху младото семейство.
В домашният бит юрганът освен утилитарно предназначение
и художествена стойност, заема важно място в българските семейни обичаи. Той е неизменна част от сватбения чеиз на булката10. И
до днес се помни сватбения обичай в четвъртък жените от двете
страни на младоженците да се събират и да нашиват юрганите и
дюшеците с вълна, т.н. нашиванки.
Традицията да се приготвя и дарява завивка (юрган) както на
младоженците така и на свекъра и свекървата на сватбата е запа114

зена до скоро, не само на територията на Североизточна България,
но и сред българските преселници в село Кулевча, Украйна.
Многобройните поръчки за изработване на юргани, които Текля изпълнява са само едно потвърждение за жизнеността
на семейната традиция, майката на момичето да приготвя юргани за дар на сватбата. На младите обикновено розов се дарява, а
на свекървата червен юрган. В съботата зетят заедно със своите
родители и роднини отива в дома на булката да видят чеиза на
булката, който е старателно подреден и гледат колко ката юргани
са наредени, за да разберат от имотно семейство ли е момичето.
Като част от сватбения чеиз, юрганът е признак на благосъстоянието на бъдещата булка. По-богатите семейства приготвят по
четири и повече юргана за бъдещата булка, а по-бедните по два,
уточнява Текля. И сега е така, повечето от поръчките ми са за
чеизи от селата. Този обичай се съхранява и в други бесарабски
села11. Тук информаторката споменава за направата на различни
видове юргани според тяхната изработка и предназначение. За
подобно разнообразие от юргани се споменава в някои писменни
документи, където се срещат наименованията на ялдъзлия, семелиен, читен, атлазен, кешмирен, женфезен, мирянен, севан и други
видове юргани.

Нашиване на готовия юрган
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Връщайки се години назад, Текля с усмивка на лицето си
спомня: В понеделника след сватбата всички сватбари се събират
в дома на младоженеца, защото булката ще полива на свекъра, а
в някои случаи и на свекървата, да си измият краката, лицето и
ръцете. След поливането булката ги дарява с риза, чорапи, юргани и др. Съпроводена с песни и танци сватбарската група минава
през цялото село с ведро с вино, водени от свекърът и свекървата, които носят на гръб дарения им юрган. В центъра на селото
сватбеното шествие спира за да люлеят свекървата и свекъра на
юргана. Така се е запомнило от нашите баби и така си и върви сега
- уточнява Текля. Този обичай, съхранен до средата на ХХ в. сред
българските преселници в село Кулевча, Украйна е неизменна част
от традиционната българска сватба12.
Даряването на юрган е обичай силно застъпен и в родилната
обредност при българите в село Кулевча. Задължително майката
шие юрган за новороденото. По случай кръщенето, кръстницата
дарява детето с юрганче, дрешки и други подаръци. Тези обичаи
съхранени до днес в обредната система на село Кулевча, говорят
за силната консервация на традицията сред бесарабските българи,
т. к. тези ритуални практики изчезват в България още в началото
на ХХ в.
В заключение на тези кратки бележки за съхранените традиции в юрганджийството на българските преселници в Украйна,
трябва да отбележим, че те разкриват по своеобразен начин спецификата на народната култура, подчертава индивидуалния и
самобитен характер на разглежданата група население. Много от
описаните обичаи с течение на годините загубват своето ритуално
и практическо предназначение. Единственото, което се запазва и
достига до нас непроменено от вековната традиция на днешните българи в украинското село Кулевча е обичаят да се даряват
юргани на годежи и сватбени тържества – един далечен спомен от
българската традиционна култура.
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ЗА ГЛАДА И РЕПРЕСИИТЕ СРЕД БЪЛГАРИТЕ
ОТ С. КУЛЕВЧА, ОДЕСКА ОБЛАСТ
Бета Хараланова
В историята на всеки народ има моменти, от които човек може
само да се срамува и си задава въпроси от рода - как е възможно
това да се случва? Едни такива изключително тежки моменти, които населението от Бесарабия преживява са гладуванията от 1931/32
г и 1946/47 г. и извършените жестоки репресии през 1946 г. Спомените от тях никога няма да избледнеят, макар че дълго време те са
съхранявани само в душите на хората. За характера, причините и
политиката, която довежда до изкуствено създадения глад от години се води полемика, дискусии и спорове сред научните руски и
украински среди. И това е така, защото истината за трагедията на
големия глад от 1932 и 1946 г. в Украйна е не само премълчавана,
но и дълго време официално се отрича от управляващите среди
на СССР. Едва след като Украйна придобива своята независимост
истината за тези събития излиза наяве. За да не се забравят тези
години ежегодно в последната седмица на м. ноември се отбелязва
Денят в памет на жертвите на гладомора. Украинските източници
определят общият брой на жертвите на около 100 000 души. Но голяма част от бесарабските българи стават жертва не само на гладомора, но и на следвоенните репресии. Изпращани са като кулаци и
антисъветски елементи на заточения, продължили с години.
Политическата история на Бесарабия е добре проучена. Редица публикации на съветски, руски, молдовски и украински
историци разкриват живота на българското население в годините на войната и следвоенното развитие в епохата на съветското
управление, когато започва един сложен и мъчителен процес на
колективизация и разкулачване. През август 1944 г., Южна Бесарабия се връща в пределите на съветската държава, и там продължава започнатият през 1940 г. процес на колективизация на селското
стопанство, придружен с изземване на зърното и масов глад. Мно118

зина принудително са заточени на север.
Целта на това съобщение
не e да разгледам и повторя
това, което е известно за с. Кулевча, а преди всичко да предам
разказите на живи свидетели
от онова време, които успяхме
да запишем по време на двете
експедиции в селото. За съжаление малцина са живите,
които си спомнят за гладомора от 1932/33 г., малцина са и
тези, които искат да говорят за
репресиите и глада от 1946 /47 г.
Герасимовна
Николова, род. 1925 г. в с. Петровка,
Дядо Сава
Одески район, живееща в с.
Кулевча е записала като спомен следното: „Събитията от 1932-1933 г. помня, но много смътно.
Имахме зърно, нива с гречка, крава. Но дойдоха активистите и ни
прибраха кравата и цялото зърно.
Помня, че мама Евдокия събираше наши вещи в куфар, след
което заминаваше нанякъде. Връщайки се, в куфара нямаше вече
вещи, а малко зърно. Тогава разбрах, че тя е заменяла дрехите за
продукти. Когато нямаше абсолютно нищо за ядене, тогава ние
пиехме гореща животинска мазнина. По-голямата ми сестра ходеше на полето и събираше треви, не помня как се казваха, но помня
че късно вечерта мама печеше от тях лепьошки (питки) и така се
изхранвахме. В нашето семейство всички почувствахме какво е
това глад, но все пак всички оживяхме.
А в село страшно много хора умряха. Погребваха ги в общи
ями, които не бяха дълбоки. Просто, хората нямаха сили да копаят,
всички бяха изтощени от глад....”
Когато започва гладомора от 30-те години, дядо Сава (род.
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1929 г.) е бил едва 3-4 годишен и няма
много спомени, но знае, че детството е
преминало много трудно, с много глад,
умирали са хора.
Други са спомените на дядо Сава от
40- те години. Бесарабските българи от с.
Кулевча не служат в армията по време на
войната, тяхното село не е разрушено и
затова те се надяват, че и при новата власт
ще бъдат добре. Но идва 1946 г. Противно
на очакванията населението е подложено на нови изпитания. Съветската власт
започва да мобилизира трудоспособно
мъжко население и да го изпраща на работа в Урал. „На север ги пращаха - разказва
дядо Сава - родените 1926-1928 г. Нас 29Мария Филиповна
ти набор ни оставиха. Мъжете пращаха,
жените оставаха тук. Там е било ужасно и
мнозина правеха опит за избягат. Някои
ги хващаха, даже убиваха, други ги затваряха за по- дълго време.
Стояха още 5-6 години и работеха тежък труд в мините. Вземаха ги
с пушки, а на вагоните пишеше –„доброволци”. Лъжеха.„
Но това не е всичко. 1946 година се случила сушава, реколтата
била малко и това попречило да се изпълни непосилният план за
държавните доставки. Изземването на зърното и останалата селскостопанска продукция, както и събирането на непосилните за хората
данъци довежда отново до предизвикан глад. Дядо Сава разказва как
под българските калпаци, с които са си покривали главите са криели
колкото и малко да е било зърно или булгур, слагали са в някой вътрешен джоб, допълнително ушит - само и само да могат да се спасят от
глада. Добре, че е била железницата. Отивали са около района на гарата и са събирали зрънце по зрънце я паднал булгур или царевица това ги е спасило. „Никога няма да забравя случая когато скрих в шинела си два кочана от суха царевица. Един човек ги видя и започна да
ги дърпа. Аз дърпам - той дърпа, аз плача – той плаче. Гладен и докато
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не отхапа от кочана, не спря да дърпа.
Ужасно. Не е за приказване…..В нашия
квартал четири цели семейства се загубиха от глад, отделно още 23 човека”.
В историята на с. Кулевча
Дмитрий Караулан съобщава, че „през
зимата на 1946-1947 г. от глад и тиф в
Кулевча са умрели 442 човека. В същото време, когато хората са умирали от
глад, в Кулевчанския хлебоприемен
пункт ”Заготзерно” се съхранявали
огромни запаси от хляб, които с ешалони се извозвали зад граница.
В научната литература са описани
случаи на човекоядство и трупоядство
по време на гладомора. Дядо Сава
също ни разказва за случаи на канибаВасилий Каралийски
лизъм, но този ужас не мога да го спомена пред читателите – настръхвам,
само като слушам записите, а какво и как са го преживели те – свидетелите на събитията през 40- те години на ХХ в. само те си знаят.
Надявам се никога подобни кошмари да не се повтарят.
Освен гладомора от 1946 г. жителите на с. Кулевча никога няма
да забравят и репресиите, извършвани над мирното население.
Ето какво ни разказа Мария Филиповна, (род. 1954 г.) – ръководителка на Клуб „Български сърца”: „През 40-те г. съдбата на моите родители ги е захвърлила далеч от родното им място – с. Кулевча.
Когато дойде съветската власт през 1944-1946 г. имаше разкулачване
и репресиране. Семейството на дядо ми беше репресирано, изпратено в Сибир, в Томска област. Там съм се родила и аз, моята по-голяма
сестра и моя по-малък брат. Баща ми имаше двама по-малки братя,
които са живели отделно със семействата си и са успели да избягат
от изпращането им в Сибир. Моят баща, майка ми, дядо и баба ги
„вдигнали”, (така му казваме) т.е. репресирали. Дядо ми след 4 години се разболява и умира. Там е и погребан. Когато заминавали, за 24
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часа трябвало да си съберат багажа. Какво ли са могли да вземат?
Натоварват ги в товарни вагони
и така са пътували до Сибир.
Хората уплашени. Къде точно
отиват, какво ще правят, никой
не е знаел, никой нищо не им е
казвал. За Сибир са били чували, че е много студено и затова са
били отчаяни - ще измрат от студ
и глад, без да могат да се върнат
в родното място. И наистина за
мнозина това се оказало истина.
Баща ми разказваше, че заедно
с тях още 11 семейства, които са
ги набедили за кулаци- т.е. по-заможни са ги вдигнали. Всъщност
Иван Стоянов
те са били работливи хора, имали са земя, която са получили
още от техните деди-преселници, имали са животни, коне. Работили са денонощно и така са успели да се замогнат, но не и да станат
богати. Само няколко човека от селото са имали по 1000 дка, другите
30-40 дка земя, но и тях са ги смятали за кулаци.
Пристигайки в Томска област родителите ми били настанени в
дървени бараки. Там имаше всякакви „кулаци” - руси, немци, българи
- не ги деляха по националности. В къщи си говориха на български,
но навън – руски. Години наред нямахме никакви контакти с роднините от селото, много по-късно, когато политически се смени отношението към репресираните, ни разрешиха да се кореспондираме
с близките. Ние живяхме в Томска област до 1959 г. Баща ми, който
беше шивач на горни дрехи успя да се наложи с труда си, чувстваше
се като по-привилегирован - шиеше и на местните жители, и на началниците си и така от рано сутринта до късна вечер. Успя да построи
дървена къщичка и живяхме 11 години. Но през цялото време родителите ми живееха с мечтата си – да се върнат в родното си село. През
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1959 г. ние се върнахме. Спомням си, аз бях
на 5 години, как всички ни посрещнаха на
гарата – плачеха, радваха се, просто не са
вярвали, че някога ще ни видят. Но отново за нас имаше несгоди. Къщата на родителите ми беше взета като къща на кулак
и ние трябваше две години да живеем при
чичо ми. Отново с много труд баща ми започна да шие и да строи къща. Но всички
бяхме щастливи – бяхме на родна земя, сред
роднини и приятели. Волята за оцеляване
победи - казва Мария Филиповна.”
През 2009 г. по време на експедицияСтепанида Граматик
та записахме и Вася Каралийски – най –
младият член на Българското общество
в селото, желаещ да съхрани всичко, що е свързано с българите.
Изследвал е потеклото на своя род до 5 коляно. Открил е и документ от 1854 г. за преселването на прадядо му, но за съжаление
в него не пише от къде точно идва - споменава се само, че е от
чужбина. Той ни заведе и в къщата, която иска да превърне в музей
на преселниците –българи, където да покаже, всичко що е събрал
– носии, предмети от бита, много снимки и документи. Едновременно с това Вася ни разказа как неговия дядо Пантелей Каралийски е „вдигнат” и изпратен в Русия, като репресиран, обвинен
че е кулак - богат човек, имащ 30 дка земя, две крави, 6 коня и
селскостопански инвентар. Всичко му вземаха, а него го изпратиха в Русия. Там той е работил, но се разболява и умира. Там го и
погребват.” – разказва Вася.
Степанида Граматик, която ни заведе и запозна с Вася Каралийски също допълни за тези трудни години. Тя ни разказа, че
през 1946 г. нейният баща е бил заточен и изпратен в Челябинск.
Там са рязали дърва заедно с пленници – немци. Година и девет
месеца са работили. В Челябинск от с. Кулевча са били и баба Гана
и дядо Георги - вдигнали са ги защото били много богати. „От глад
щяхме да умрем - казваше тати, продавахме сурови дървета за по
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едно парче хляб и 5-6 картофа. И тука и там беше като при блокадата в Ленинград - умирахме от глад - допълва Степанида.
Това, което ни разказа Степанида Граматик се свързва със започналата през 1944 г. трудова мобилизация на българските мъже,
които се изпращат на работа в различни отдалечени промишлени
райони на Съветския съюз /Донбас, Урал, Сибир/.
Иван Стоянов (род. 1923 г.) също е бил мобилизиран. Той е
останал в селото както казва „сам – самичък” от набор 23 г. Преживял е много, но паметта му е много добра и дано да е жив и
здрав още дълги години: „През 1944-1945 г., когато дойде съветската власт ни изпратиха и работихме на Урал, на мините – разказва
дядо Иван и продължава. Това го считаха за трудова мобилизация.
Много хора ни вдигнаха – около 200 човека от нашето село. Там
работихме, защото мъжете бяха загинали по време на войната и
им трябваше работна ръка В мините имаше и молдовани и други националности, все така трудово мобилизирани. Ние не бяхме
репресирани като кулаци. Ние просто бяхме работници-миньори.
Тежко беше. Но в Урал нямаше глад, а в село – имаше. Ох, ох - очень много измряха. Ние имахме една яма, пълнеха я със зърно или
други неща, които събираха и така оживяха, преживяха глада, но
сума ти народ измря.”
Това са думите на дядо Иван, които потвърждават проявите
на силна воля за оцеляване, находчивост и мъжествен дух. Затова
е всеобща и констатацията: „Тези, които можаха да скрият нещо,
те оцеляха. Изобретателният български ум крие зърното в ями, в
градината, във водохранилища, гледа добитъка си в къщите, за да
не бъде откраднат”.
За съжаление едва когато преглеждах записите, разбрах за
още колко неща съм могла да разпитам жителите на с. Кулевча.
Колко техни спомени останаха незаписани и неказани. Но се надявам, че тези наши експедиции ще продължат, защото именно помалките бесарабски села, остават извън обсега на изследователската дейност на научните институти и университети, а има още
много, много да се записва и проучва.
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БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В С. КУЛЕВЧА
Бета Хараланова
През 2009 г. Регионалния исторически музей –Шумен организира експедиция в с. Кулевча, Саратски район, Одеска област. Пътуването до селото не продължи дълго, но все пак пристигнахме
в селото след края на работния ден. Посрещнаха ни тържествено
в началото на селото, а от там отидохме до кабинета на Председателя на Селсъвета Никита Никитович Статиров. Там ни очакваха
нашите бъдещи домакини - т.е. хората, в чиито къщи щяхме да нощуваме по време на пребиваването. Така аз и Стела се запознахме
с нашата скъпа домакиня- Степанида Граматик. Не съм и предполагала, че тази жена може да има изключителна енергия, да не спира да работи, да организира с изключителен ентусиазъм различни
мероприятия. Просто си мисля, че без Степанида Граматик живота
в селото няма да е същия, така както без Мария Кофова учениците
от селото организирани в клуб „Български сърца”, няма да познават толкова добре българските обичаи, да пеят български песни и
най-вече да не забравят българския език.
Оказа, че Степанида Граматик е председател на културно-просветното Българско общество в с. Кулевча. Ето какво ми разказа
тя за дейността на това сдружение. Разказът, който представям тук
не e дословен, често той беше прекъсван от посетители в библиотеката, на места има и сведения, събрани от някои други информатори. Но основната ми цел е да представя по- пълно дейността
на българското сдружение, действащо в с. Кулевча. Целенасочена
дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане
и развитие на майчиния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ
извършва Асоциацията на българите в Украйна. Тя е създадена
през 1993 г. на мястото закритата Асоциация на българите в
СССР. Дългогодишен председател на асоцията е Антон Киссе. С
течение на годините към Асоциацията се включват 100 асоциира125

ни български дружества и организации в цяла Украйна.
Българското общество в с. Кулевча има за цел да съхрани
българския език, българските традиции и празници, българската
култура сред местното българско население. А то е 98% от цялото
население на селото. Т.е. всички се чувстват българи, но не всички
говорят българския език и не всички знаят българските обичаи
и празници. Затова на 6 декември 2007 г. в селото се образува
българското общество, което също се асоциира към Асоциацията
на българите в Украйна. Председател става Степанида Граматик,
която е и библиотекар в селото.
Основните му дейности се свързват със запазване националните интереси на жителите на с. Кулевча и продължаване на
дълголетните връзки с българското село Кюлевча.
Историята на всеки народ се свързва не само с неговото минало, но и със съхранението на народната култура, с обичаите
и песните, които се предават от поколение на поколение. В тази
връзка Степанида Граматик разказва как всяка година правят с лозарите Трифон Зарезан - избират цар, играят хоро, подрязват лозите. Редовно участват и в празника на Българската баница, организиран от Асоциацията на българите в Одеса. Конкурс за българска
баница, приготвена от ученици правят и в самото село. Празнуват
и Миланка, а децата – Звезда. Всъщност „Звезда” и „Миланка” са
по-малко познати у нас и затова ще опиша, това което Степанида Граматик и няколко участници от клуб „Български сърца” ми
разказаха.
Звезда
Това е религиозен обичай и може би именно затова не е
толкова познат у нас. След обяд на 6 януари, още докато е светло,
започват да коледуват момчета на 7-8 годишна възраст. Те обикалят дворовете в своята махала като носят със себе си „звезда”
символизираща Богородица, залепена на картонен кръг, облепен
с цветна хартия и разноцветни ленти. Кръгът се закрепва на един
прът, към който при посещаване на момчетата стопанките поняко126

га завързват домашен пешкир или кърпа. Момчетата със „звездата” обикалят по светло през всичките дни на празнуването (7-9
януари). Стопаните ги канят в къщи, където коледарите (кулидари)
свалят шапките си, покланят се пред иконата и заедно в един глас
пеят религиозни песни, след което им дават кравайче приличащо
на геврек, бонбони, орехи, други сладкиши, може и копейки. Песента, която момчетата пеят по време на обикалянето ни я изпя
Павел.
Миланка
Този обичай също е свързан с новогодишните празници. Прави се от по- големите момчета - ученици, преди настъпването на
Новата година , която по стар стил се отбелязва на 14 януари. Според календара на тази дата е и денят на преподобна Милания (Меланка, Маланка, Миланка ). Момчетата се обличат като коза, дядо,
мечка и т.н. и посещават различни стопани . Пред тях те „пеят
на „Миланка” и разиграват специална сценка. Мечката пада и не
иска да става и другите танцуват около нея. Всъщност „Миланка„
е облечено в женски дрехи момче, като дрехата задължително
трябва да е украсена с червено. Във всеки дом стопанката приготвя
баница с късмети, слагат и монети. Целта е да се изгонят нечистите
сили от къщата и годината да мине без болести и нещастия.
Степанида Граматик ни споменава, че е чувала от майка си
как в селото са празнували и Кукеров ден, който за съжаление вече
не се отбелязва. Всъщност Кукеров ден също е зимен празник и
свързва се с едно карнавално шествие на младежите.
И Степанида, и доста жени от селото разказват за Андреев
ден - твърде популярен за тях празник, който все още отбелязват.
На този ден момичетата гадаят кога ще се омъжат: За целта пекат
пресни питки (балабушки), които поставят пред кучето. При гадаенето следили: както кучето, така и стопанката. Например, ако
кучето завлече балабушката в далечен ъгъл, момичето ще се омъжи за другоселец, ако яде лакомо, момичето ще се омъжи бързо.
Най-страшното било, ако кучето само нахапе балабушката, тогава
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момичето няма да си намери скоро мъж.
Отбелязването на празниците сплотява хората от селото, разнообразява техния живот и най- вече не им позволява да
забравят своята българска история. Ръководството на българското общество работи и по поддържане на приятелски връзки и с
други български села в Украйна. Години наред организират „срещи на междата” – между двете български села с. Кулевча и с. Заря.
Нямаше човек от селото, който да не ни споменаваше за тези срещи: как са отивали с каруците цели семейства и по няколко дни са
гостували на приятели и роднини от съседното село. А, на самата
„межда” организират спортни игри, играят български хора, пеят
български песни, варят и раздават общ курбан.
С дейността си българското общество в селото поддържа
връзки с други български села в района. През 2011 г. делегация
от селото начело с кмета Никита Никитич и Степанида Граматик
участват в тържествата в с. Катаржино, Ивановски район – родното място на известния бесарабски писател Иван Мавроди. По повод неговата 100 годишнина и откриване на паметник в родното
му село се събират българи от различни райони. Името на Иван
Мавроди е добре познато и в България.
През 1935 г. той завършва Одеския педагогически институт и
дълги години работи като учител в българските села в Бесарабия.
Литературната си дейност започва през 1932 г., когато публикува
първите си разкази и стихотворения. През 30-те години работи
като редактор в българското детско списание “Бъди готов!” и във
в. “Колективист”. През целия си живот Иван Мавроди пише стихотворения и разкази на български език. През 1972 г. молдовско
издателство отпечатва стихосбирката му “За тебе аз мисля”. Това
е втората книга на български език , издадена след войната. Иван
Мавроди е посещавал България няколко пъти. Публикувал е
разкази, стихове и интервюта в български вестници и списания.
Умира през 1981 г. в Одеса.
След тържеството в селото, Степанида Граматик решава членовете на Българското общество в с. Кулевча да направят литературна вечер, посветена на писателя. „Четохме книги, стихотворе128

ния, биографията му, въобще дълго „балакахме” (т.е. говорихме
) - разказва Степанида - той е идвал много пъти в нашето село.
Вечерта дойдоха всички активисти на Българското общество в
селото. Неговият ученик Дмитрий Иванович разказа много неща
за него. И може би тук е мястото да споменем, че един от найизвестните и активни членове на българското общество в с. Кулевча е Дмитрий Иванович Караулан. Той е роден през 1933 г. в с.
Кулевча. Завършва Одеския селскостопански институт, но дълги
години е работил в областта на културата, 11 години е бил директор
на Дома на културата в селото, работил и като зав. Отдел „Култура„ в Сарата. Дмитрий Караулан е известен със своите стихове и
хуморески, които често се публикуват в българския вестник „Роден край”. През 2001 г. издава книгата „Хаджилъкът на баба Доца”,
а през 2009 г. и книгата „Буджакски истории”. Дмитрий Караулан е
автор и на книгата за историята и настоящето на с. Кулевча, издадена през 2009 г. Наистина е един изключително емоционален и
интересен събеседник, който добре познава историята на своето
родно село.
Българското общество в селото организира и вечери посветени на Стефан Домусчи. Той е през роден 1934 г. в с. Кулевча. Завършва Московската духовна академия, но освен като духовно
лице става известен със своите картини. През 2005 г. е признат за
заслужил художник на Русия.
Българското общество е главен организатор и на празника на
селото – 9 май, на Бабинден, 8 март - Ден на жената, Трифон Зарезан и на редица други мероприятия, но всички с една цел - да сплотят още повече българите в селото. И което е още по- важно, благодарение действията на Българското общество и на Мария Кофова
– учителка по български език, ръководител на Клуб „Български
сърца” българският език продължава да се изучава в училище.
Втората основна дейност на Българското общество е
поддържане на връзките между двете села- с. Кулевча, Украйна и
с. Кюлевча, България - две села – един народ. Тези връзки са отколешни, но те продължават да се развиват, чрез размяна на делегации, самодейни състави, както и лични гостувания. За първи път
129

през далечната 1975 г. се установяват контакти между двете села.
Инициативата принадлежи на Стоянка Райчева - учителка и бивш
кмет на с. Кюлевча, България, която дълги години прави опити за
осъществяване на връзки между двете села. И ето, че повече от 40
години хората от двете села доказват, че принадлежат на един същ
народ, макар и да живеят в две различни държави. За това спомагат много и хората от Българското общество в с. Кулевча, кмета
на селото Никита Никитич, Мария Кофова с нейната дейност сред
учениците, бившия и настоящ председатели на колхоза – Василий
Комаров и Игнат Василиевич.
Дано тези действия продължат по-дълго, дано има повече
спонсори, които да подпомагат всички мероприятия, дано както
досега и в бъдеще кмета и колхоза да помагат на ръководството на
Българското общество в селото.
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БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В КУЛЕВЧА УКРАЙНА И
КЮЛЕВЧА - БЪЛГАРИЯ
(СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
Даниел Руменов
Публикувано в сб. с доклади от Втора научна конференция с
международно участие “Междукултурен диалог и образование в
Балканите и Източна Европа”. Издателство “Ивис”, В. Търново,
2012, с. 221-229

През 2009 г. научните интереси на специалистите от отделите „Етнография”, „Нова история” и „Най-нова история” бяха
ориентирани към проучване и изследване историята на селата
Кюлевча, България и Кулевча, Украйна. Вниманието ни бе насочено именно към тях, тъй като по предварителни исторически и
демографски данни населението от тези райони има общи корени
и минало. Целта на организираните експедиции (особено тази в
Украйна) бе да потвърди предварителната ни информация, като
на базата на събрания теренен материал да се направи съпоставка
на бита и културата на двете села и да се установи до каква степен
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е съхранено българското - спомени за техните прадеди, българска
идентичност и съхраняване на българските обичаи, песни и традиции.
Първата експедиция бе проведена в с. Кулевча, Украйна от 7
до 13 май. То се намира в Одеска област, район Саратский. Конкретният повод бе 180 годишнината от основаването на селото,
което след Руско - турската война от 1828-1829 г. е заселено от
българско население. Както е известно през тази война ген. Дибич води битка на територията на българското село Кюлевча. След
подписване на Одринския мирен договор през септември 1829
г. на християнското население се дава възможност в 18 месечен
срок да продаде имуществото си и да се изсели безпрепятствено
в Русия. Така към края на 1830 г. в с. Кулевча, Украйна пристигат
първите преселници от шуменското село Кюлевча. Все още е спорен въпросът колко е техния брой - според някои от източниците
те са 119, според други - 35 семейства. В открит архивен поименен
списък на заселниците, с който ние имахме възможност да се запознаем по-късно се посочва, че през 1835 г. в с Кулевча се намират
74 семейства, състоящи се от 389 човека - 197 мъже и 192 жени.
Информацията, която събрахме на терен отразява като единствен фактор за преселническите движения от с. Кюлевча, през
разглеждания период, турските зверства върху българите - избивания, палежи и други издевателства. Причините разбира се не
се коренят само в това. Политиката, която руският царизъм води
още от войните в началото на XIX век са за заселване на незаети
територии с християнско население от области извън Русия. Този
факт е потвърден още от Г. С. Раковски в статията му „Преселение
в Русия или руската убийствена политика за българите” от 1859 г.
В нея се казва: „В 1828 л. когато Дибич премина балкана и достигна
до Одрин пак същото последва. От една страна подбудиха някои
българи да земат участие в боя и да се смразят с турци……от дето
поминаха отвлякоха пак няколко си тъйсящи домородства българи в пустата си Русия.”1 Такива са може би и българите заселени
през 1830 г. в с. Кулевча. Това бе потвърдено на терен единствено
от учителя по история Иван Статиров, но е разбираемо, имайки
132

предвид професионалните му интереси. Преселвайки се на новото място те остават свободно население, а не закрепостено, което
определя и техния икономически просперитет с течение на времето.
Имахме информация относно преселници от други краища
на България (Македония) на територията на с. Кулевча, Украйна.
Но поради късния етап на изследване тази информация не може
да бъде категорично приета. Може би има заселници от други
части на българските земи, намиращи се по това време под турска
власт (единични, спорадични случаи), но това не се отразява на
културното запазване на кюлевченските българи. От друга страна
знаем, че преселенията са ставали на големи групи, семейства и
пр. Подобно настаняване би се запомнило дори като легенда, но за
такова информаторите не говорят. Регистрите също не потвърждават предварителната информация.
Като продължение на проучванията в село Кулевча бе проведената през септември, същата година едноседмична експедиция в
с. Кюлевча – Шуменска област, 7 км южно от Каспичан, в западното подножие на Мадарското плато. Целта ни бе да се направят
паралели между населението на двете села в следните насоки: демографски процеси, религиозност, празнично-обредна система и
икономическо развитие.
На първо място трябва да се отбележи общото название на
двете села. Името на село Кюлевча според населението произлиза от „Кюл”, което преведено от турски означава пепел. То бива
опожарено и пепелта дава наименованието на поселението. Друга
версия, която местните жители лансират е, че Кюлевча произлиза
от първия род заселен на това място, а именно Кулеви. Що се отнася до украинското село на въпроса „Защо така са го кръстили?”
те, жителите отговарят: „Защото нашите деди са се преселили от
Българското село Кюлевча” и името е дошло заедно с първите преселници от България. Този факт недвусмислено говори за общия
корен на двете села – това в България и другото в Украйна.
В резултат на проведените експедиции и събрания теренен
материал можем да направим следните заключения.
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•
Днес в с. Кулевча Украйна живеят 4 500 жители от тях 95% са
българи, потомци на преселените през 1830 г. български семейства.
Впечатление прави хомогенността на населението, за което говорят и посочените 95%. Световната глобализация е в основата на
смесените бракове, което води до дехомогенизацията на българското малцинство, но тези процеси все още са в начален стадий и
не са повлияли в голяма степен за запазването на българското самосъзнание.
За разлика от Кулевча, Украйна населението в село Кюлевча
е също българско, но неговите корени са от всички краища на
България (само за сравнение жителите са 412 души отнесени към
2010 г.). Има преселници от Благоевградско, Шоплука, Тракия. За
разлика от украинското село тук вече жителите помнят преселението на предците си, което се извършва през 20-те години на ХХ
век, когато България губи войните, в които участва и населението
от отнетите и територии е принудено да напусне родните си места.
Отчитаме разбира се и големият период от време (почти 100 години), който разделя двете заселениея – това от 1830 г. и това от
началото на ХХ век.
•
Един от аспектите, в които бяха насочени нашите усилия бе
отношението на тамошните жители спрямо църковната институция. Прави впечатление силната религиозност на жителите на
украинското село Кулевча, което въпреки, че в течение на годините
преминава през управлението на сталинския режим запазва своята вяра към източно-православната църква. Едно от обясненията
е, че попадайки в чужда, непозната среда църквата остава един от
стожерите за съхранение на българското самосъзнание. Още повече, че споменатият край в течение на времето преминава в териториите и на Румъния, и на Молдова. В тази връзка обстановката е не
само непозната, но и враждебна. Липсата на православната църква
би довела до обезличаване на българското малцинство в Буджака, както са известни тези територии сред тамошното население. В
тази насока несъответствията между двете села са значими.
В Кюлевча, както и в цяла България религиозните традиции
са забравени вследствие 45 годишното комунистическо управле134

ние. Едва след промените през 1989 г. те се възраждат, но в степен
значително по-слаба от тези на българите в Украйна. Естествено в
шуменското село, въпреки преселенията от други части на страната посочените по горе фактори за запазване на християнските
традиции отсъстват и това е една от причините за многократно
по-ниската религиозност в българското село. Единствената прилика между двете населени места е, че дори и по време на социалистическите режими в двете държави не престават честванията
на светците, на които са именувани двете църкви – „Св. Николай”
– Украйна (9 май – летен Никулден) и „Св. пророк Илия” – България (2 август).

„Св. Николай” – Кулевча

„Св. пророк Илия” - Кюлевча

•
В голяма степен сред по възрастните жители в с. Кулевча, е
съхранен говорът им - архаичен български, премесен с русизми.
Тук трябва да отбележим, че именно родния език е критерий за
съхранение на народа бил той малък или голям. След отделянето
на Украйна като самостоятелна държава с пълна сила сред младото
поколение навлиза и украинския език. Участието на младежите в
сформирания в селото клуб „Български сърца” спомага за съхранението на българския говор в кулевченското общество.
За говора на местното кюлевченско население (не това от другите части на България) специалистите лингвисти твърдят, че е
хърцойски диалект с остатъци от старобългарски.
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Споменавайки ученическият клуб към училището в Кулевча
не можем да не засегнем и въпроса за същото в Кюлевча, България.
Такова на този етап не съществува в селото. Отчитайки малобройното население, липсата на деца и нерентабилността от издръжката и поддръжката на учебно заведение не можем да пренебрегнем
факта за рушащата се сграда на бившето училище. Отношението
на местните власти към тази институция е една от големите разлики, които отчитаме от проведените експедиции в двете села. В тази
връзка ще се опитам да перефразирам думите на Василий Комаров – председател на местното стопанство, който в своя разказ за
селото споменава и факта, че когато от населеното място започват
да се изселват млади хора към областният град Одеса се свиква нарочно общоселско събрание, за да се вземат мерки този процес да
бъде сведен до минимум и до голяма степен ръководните структури успяват да го ограничат. Именно такъв вид заинтересованост
липсва не само в Кюлевча, но и в останалите български села.

„Св. св. Кирил и Методий” – Кулевча

„Петър Берон” – Кюлевча

•
За българите били те в границите на държавата или извън
нея, традициите и обичаите са важна и неделима част от живота.
В украинското село Кулевча са се съхранили и се празнуват и днес
основните български обичаи, Бабин ден, Трифон Зарезан, 1 март,
Гергьовден, Великден, Андреевден, Пеперуда, Лазаруване и др. Сред
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информаторите, с които имахме възможност да разговаряме не бе
жив спомена за празнуването на Тодоров ден. Но е интересен факта,
че е запазен един от основните обредни компоненти в обичайно
- празничния комплекс на този ден - кушиите. Те се провеждат с
коне и каруци, като времето на провеждане на кушиите е Йорданов
ден. До голяма степен са съхранени и семейните обичаи, свързани
с раждането, отглеждането на детето, сватбените обичаи и свързаните с тях обреди. Разпространен и в двете села е обичая „харизване
на дете”, характерен за селищата в североизточна България, което е
едно косвено доказателство за произхода на кулевчанските българи.
Сред по-възрастното население се е съхранил и се предава
от поколение на поколение и българския фолклор. А това е важен фактор тъй като историята по-дълго се съхранява чрез фолклорното наследство: народните песни, обреди и език, и е един от
най-точните свидетелства за общия произход на населението в
двете села. Факт е, че с времето избледняват българските традиции и обичаи. Важна роля за поддържане на самобитната култура на българите в с. Кулевча, Украйна играе по-горе упоменатия клуб
„Български сърца”. Голяма част от обредите и празниците, са в по-силна
или по-слаба степен трансформирани, в резултат от заимстванията от
културата на съседните народи - украинци, молдованци, руснаци и др.
В Кюлевча стожер за запазване на местния бит и фолклор са членовете на читалище „Каменен стълб”. За съжаление отсъствието на младо
население води до липса на приемственост и респективно до постепенна
забрава на празници, обичаи, характерни за селото.
Относно материалната култура, имайки предвид традиционното
облекло и жилищна архитектура, можем да кажем, че тя е силно повлияна от молдовската и руската култура, което напълно заличава българските народни традиции.
•
С пристигането си в новите територии, българите от с. Кюлевча
пренасят и характерните за селото си занаяти - ковачество, железарство, коларо-железарство, но с течение на времето спомените
за самите майстори на съответния занаят са избледнели до голяма
степен в селата. В икономическо отношение и в двете разглеждани
селища населението е земеделско, но с тази разлика, че в украинс137

кото село все още то е силно развито - запазен е до някаква степен
предишния модел на съветските софхози, но са привнесени и елементи от западното стопанство. На този етап изключително място
се отделя на лозарството - и от софхоза, и от частните стопани. Това
обаче важи за село Кулевча. В някои от съседните на него села, а и в
др. части на Украйна по думите на местните жители, селското стопанство не е така развито и печелившо.
Едно друго направление в икономиката, което жителите
на село Кулевча започват да развиват е културният туризъм или
по-точно поклонническият такъв. В църквата „Св. Николай” те
разполагат с икона на Богородица, която е смятана в Украйна за
чудотворна. След нейното популяризиране туристопотока се
увеличава и това налага на местните жители и ръководство да се
погрижат за настанителна база, каквато до момента на нашето посещение все още нямаше.
Що се отнася до българското село единственият поминък,
на който разчитат местните жители е свързан точно със селския
и културния туризъм. Това разбира се е обусловено от близостта
на Мадарския конник, който е особено притегателен туристически
обект. В Кюлевча работят няколко къщи за гости, които въпреки
че всички са собственост на местни жители все пак осигуряват няколко работни места на малкото останали в поселението жители,
които естествено не са в пенсионна възраст.

Завод за вино – Кулевча

Къща за гости - Кюлевча

Да се направят категорични и обобщаващи изводи и съпоставки
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за двете села и тяхното население е трудна задача. Двете държави преминават през различен път на развитие. От друга страна от заселването
на българите в Украйна са изминали 180 години, период, който е достатъчно дълъг за да заличи по-голямата част от спомените, но факта, че
95% от населението се определят за българи е достатъчно показателен.
Населението в българското село Кюлевча както споменахме е заселено от различни краища на страната, освен това роля оказва и късния етап
на проучване (особено за с. Кулевча) - това са все обективни обстоятелства, които пречат за една категорична оценка. В днешния свят на
усъвършенствани комуникации връзките между двете села могат да се
поддържат в още по-голяма степен, а също така да продължат и нашите
проучвания в тази насока, още повече, че в района около Кулевча има и
други български села, които все още търсят своя български корен.2

Раковски, Г. С. Преселение в Русия или руската убийствена политика за
българите. София, 1886, с. 17
2
РИМ – Шумен, отдел „Нова история”, аудиозаписи (необработен фонд)
1
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ЕКСПЕДИЦИЯ ”БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ” В
С. КУЛЕВЧА, УКРАЙНАНЕПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИ НА КЛУБ
”БЪЛГАРСКИ СЪРЦА”
Бета Хараланова
Съобщението е четено и дадено за печат в сб. „Архивният документ и ролята на институциите и личностите от Възраждането до днес”. Ловеч. 08.10. 2010 г.
През 2009 г. се навършиха 180 години от подписването на
Одринския мирен договор, с който се слага край на Руско-турската
война от 1828-1829 г. Военните действия започват през април 1828
г., когато Втора руска армия със състав от около 95 000 души
форсира Дунав, преминава Добруджа и обсажда Шумен, Варна и
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Силистра. Турските сили наброяват около 125 000 души. Отряд,
начело с ген. Дибич Задбалкански води ожесточени боеве край с.
Кюлевча, Шуменско. В края на септември руски войски превземат
Варна. В началото на 1829 г. започва второто настъпление на руската армия на Балканския полуостров. През юни тя превзема Силистра, преминава Стара планина и окупира Тракия. На 20 август
1829 г. руските части влизат в Одрин, а на 14 септември е подписан
Одринския мирен договор. В една от клаузите е даден 18 месечен
срок, в който християните, поданици на Османската империя,
имат право да продадат имуществото си и да се изселят безпрепятствено в Русия (чл. ХІІІ). Резултат от тази клауза на договора е
най-голямата изселническа вълна на българи към Бесарабия. Тогава основната част от емигрантите са от източната част на Стара
планина и Тракийската низина. От 1828 до 1830 г. по Дунава в
Крим и други райони се преселват около 130-140 000 души. Основават се 26 села. Броят на преселниците в Буджак през 1831 г.
достига 77 000 души. В резултат на масовото преселване от 1829-
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1830 г. в Бесарабия са образувани нови селища: Девлет
Агач, Камчик, Кулевча,
Пандаклия.
Значителен
брой нови преселници не
създават свои села, а на големи групи са разселени от
властите в основаните преди колонии. През 1846 г. в
Таврия и Бесарабия има 93
български колонии, в които
живеят около 73 000 души.1
Към края на 1830 г. в с. Кулевча, Украйна пристигат
първите преселници от шуменското село Кюлевча.
Село Кулевча, Саратски
район, Одеска област се намира в южната част на Бесарабия. Днес,
в селото живеят над 4 500 души. До 1946 г. то се нарича Кулевча,
после – Колесное, след което е преименувано отново на Кулевча.
В селото има църква, построена през 1873 г. на мястото на стар
храм. В нея се съхранява чудодейна икона на Богородица, която
привлича хиляди поклонници, молейки се за здраве. За разлика
от българите местното население в значителна степен е по-религиозно. Днес, 98% от жителите на украинското село Кулевча
са етнически българи и се гордеят с българския си произход. Те
проучват информация за корените си и са съхранили българските
обичаи, песни и традиции. Самоопределят се като българи, обичат всичко българско и са изключително гостоприемни. В селото
има средно образователно училище, където децата задължително
изучават български език, учениците пресъздават български обичаи, децата в детската градина пеят български песни, макар че
имат нужда от книжки със стихотворения и ноти на детски песни.
На 6 декември 2007 г. в селото е създадено културно-просветно
българско общество „Кулевча.”, с председател Степанида Граматик.
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Целта на това обединение е да съхрани и развие българския език,
култура, традиции, обичаи и обреди. Основното направление
за извършване на тези дейности е поддържането и укрепване на
връзките с прародината България и най-вече със с. Кюлевча, Шуменска област. Ежегодно в селото се провежда Ден на българския
език. Всички тези действия имат за цел да се съхрани българското,
да не се забравят корените и делата на праотците им. В изследването си за село Кулевча Димитър Караулан съобщава, че първоначално в него са се заселили 39 семейства, дошли от с. Кюлевча,
Шуменска област. Година по-късно се заселват нови 30 семейства.2
Какво знаят техните потомци, чувстват ли се българи и доколко
са съхранили българските обичаи, песни и традиции – ето, това
беше и целта на експедицията, която Регионален исторически музей- Шумен проведе от 7 до 13 май 2009 г. В нея участваха: Георги
Майсторски – директор на РИМ – Шумен, н.с. Бета Хараланова,
Даниел Руменов – главен уредник, Ирина Витлянова – етнограф
143

и Стела Димитрова – уредник. Като гост бе поканен и кмета на
с. Кюлевча – Огнемир Шишков. Макар, че пристигнахме късно
вечерта, в началото на селото ни посрещнаха домакините – кметът на селото Никита Никитич и председателят на Българския
комитет в селото Степанида Граматик. Първото нещо, което ни
направи впечатление бе тяхното гостоприемство и говорът им –
архаичен български, примесен с диалектни думи, с русизми и думи
от украинския език. Но с всички се разбирахме изключително
добре. По време на едноседмичното ни пребиваване от интервютата, които успяхме да запишем, от срещите с учениците и децата
от детската градина разбрахме, че българския дух е жив. Населението се гордее със своя български произход, макар че вече някои
фамилии са придобили руски оттенък. Възрастните жени пазят
в ракли стари костюми и пешкири, въпреки че показаните пред
нас носии вече се различават твърде много от нашите оригинални
костюми. Обичаите им също се различават доста, но нашите бесарабски сънародници се стараят във всяко отношение да съхранят
българското. Те празнуват основните български обичаи – правят
мартеници, празнуват Трифон Зарезан и Гергьовден, учат децата
на лазаруване, държат на старата българска сватба, която е продължавала най-малко три дена, готвят традиционни български
ястия и най-вече българската яхния. За всичко това успяхме да
научим от срещите си със Степан Павлович Пальжок, Василий
Петрович и неговата съпруга Миланка. Записахме и 93 годишната баба Кера, както и баба Ханка, баба Дочка, Мария Георгиевна
и Мара Филиповна, Василий Константинович, Степанида Граматик, дъщеря и Виктория и зет и Георги, Иван Статиров и най-младия член на ръководството на Българския комитет Вася и т.н.
Невероятна изненада и преживяване беше гостуването ни в СОУ
”Св. св. Кирил и Методий” и членовете на създадения в училището клуб „Български сърца”. Ръководител на клуба е Мария Филиповна Кофова – дългогодишен учител, преподавател по български
език, човек отдаден на професията си и най- вече на идеята да се
съхрани българския корен, българския дух, цялата българщина
във всяко ученическо сърце. Тя е била 11 г. кмет на село Кулевча.
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Завършва френска филология в държавния университет в Одеса,
но след като в училищата се въвежда изучаването на български
език от учителка по френски, става учителка по български език.
„Нашите деца учат още украински, руски и английски и понякога
им е доста трудно” - разказва неуморната учителка. По нейна идея
през 1998 г. се създава клуб ”Български сърца”, съставен от ученици от 10 и 11 клас. Децата се събират в своя стая, която са превърнали в музей. Там съхраняват взетите от бабите носии, черги,
съдове, малка софра и бебешка люлка, направените сурвакници,
както и всички есета, доклади и реферати, свързани с България и
българския им корен. Пред нас, „живите българи” - както много
възрастни хора ни наричаха, младежите изнесоха един невероятен
„Урок по българска история и родолюбие”, пресъздадоха български обичай и играха български хора. Това бяха наистина едни незабравими мигове за всички нас.
Всеотдайните ни домакини успяха да организират и среща в Българските културни центрове в гр. Одеса и в Белгород
Днестровски, където се намира изключително добре запазената
крепост Аккерман, създадена преди 2500 г. и съхранена във вида
си от ХІІІ в. Групата ни бе до последните часове придружавана от
лидери на българската общност в Белгород и Измаил, като Иван
Степанович Димов и Иван Василиевич Пастыр. Върнахме се в
България, пълни с впечатления и ентусиазъм от експедицията,
която можем да охарактеризираме само с три думи: българско
гостоприемство, български дух, силна любов.
На фона на всичките впечатления, които събрахме по време
на експедицията, у нас се зароди идеята да направим така, че повече деца да успеят да дойдат в своята прародина, да видят селото на
своите праотци, да се срещнат със свои сънародници в с. Кюлевча,
да се запознаят с историческите и природни забележителности на
България. Най-важното е, че с помощта на спонсори успяхме да
реализираме тази наша идея. През август 2009 г. група от 16 младежи от клуб „Български сърца” и двама ръководители пристигнаха
в България. За десет дни те успяха да участват в археологически
разкопки в местността Кирека, намираща се на 2 км от свещена145

та Мадара, видяха старите столици на България - Плиска, Велики Преслав, Велико Търново, разгледаха скалните манастири в
Иваново и тракийската гробница в с. Свещари, посетиха Шумен,
Варна и Русе. Изненада за младежите бе организираната среща с
членове „Съхрани българското„ и тяхното приемане като членове на този клуб и по-този начин те станаха учредители на първия
задграничен клуб: ”Съхрани българското”. Децата от с. Кулевча
изнесоха два концерта – пред жителите с. Кюлевча и в Шумен.
Навсякъде те бяха посрещани изключително сърдечно, а по време на концертите им бяха дарени с многобройни ръкопляскания
от страна на многобройната публика. За съжаление гостуването
им бързо приключи. Облечени с тениските, шапките и шаловете
на „Съхрани българското”, с много сълзи и с пожелания тези срещи никога да не прекъсват, да не се забравят и българските корени, ние се разделихме с нашите приятели. Само месец след това,
обаче в музея получихме папка с оригинални документи - есета,
писма и стихотворения написани от участниците в клуб ”Български сърца” от с. Кулевча, Украйна посетили България през лятото
на 2009 г. Тези писма не могат да се преразкажат, те трябва да се
прочетат, за да се разбере какво значи българщина, български
дух и любов към прародината. И тъй като по обективни причини не могат да се публикуват всичките, позволих си да дам като
приложение на настоящото съобщение част от тях - на някои само
отделни откъси, а други – целите. Текстове са цитирани, така както
са написани–без граматически или стилни поправки, за да се види
какъв е езика на нашите сънародници. Папката, с тези ценни за нас
документи се съхранява в Регионален исторически музей –Шумен
в отдел ”Най-нова история”. Правя я достояние на българската
общественост, за да могат повече българи да станат съпричастни
към съдбата на едни други българи- бесарабските.
Дейността на РИМ -Шумен за изучаване историята и живота
на бесарабските българи не е изолирано явление. Още през 1991
г. група специалисти от музея направи десетдневно посещение в
района на гр. Тараклия, дн. Молдова. За техните резултати бяха
пуснати съобщения в Годишника на музеите от Северна България
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и Известията на Историческия музей - Шумен. Съдбата на нашите
сънародници бе на вниманието на музея и през тази година. През
м. юни ние отново отидохме в Украйна с цел да посетим и изследваме населението на съседното на с. Кулевча- село Заря. Интересът
ни към това обхождане бе продиктуван от факта, че населението на с. Заря се различава коренно по език, по обичаи и въпреки,
че между двете села съществуват добри отношения, правили са се
ежегодни срещи на „междата” различията са видими. Естествено,
една от най- важните задачи, която стоеше пред нас бе да установим контакти с училището и да се опитаме да създадем втори
задграничен клуб ”Съхрани българското. Селото е доста по- голямо от с. Кулевча – над 7 500 жители, всички са българи. Благодарение на председателя, в селото има едно работещо стопанство, даващо работа на много млади хора, произвеждащо всичко, свързано
с храната - месо, колбаси, хляб, мляко, масло, сирене, кашкавал и
т.н. Така няма текучество на жителите, в селото има две училища и
над 1 500 ученика, две детски градини. Домакините ни посрещнаха
изключително добре. За съжаление времето, с което разполагахме
бе много малко и не успяхме да запишем много информатори, но
контактът с учениците бе установен. За разлика от децата в с. Кюлевча те говорят български език, но не са обединени в български
клуб и по-малко са запознати историята на своите предци. Всичко
това ни въодушеви и накара, въпреки кризата да намерим повече
спонсори и средства и да дадем възможност на децата от двете села
да се запознаят с България. И отново успяхме. През август 2010
г. отново 16 деца – 10 от с. Кулевча и 6 от с. Заря пристигнаха в
България, участваха в археологически разкопки на Кирека, този
път и в етнографска експедиция в с. Кюлевча, Шуменска област,
запознаха се с историческите и природни забележителности на нашата страна. И отново сред многото впечатления, които събраха
като най-вълнуващо за тях бе приемането им за членове в Националното движение „Съхрани българското”. А изненадата беше още
по-голяма, когато бе прочетено приветствено писмо, написано
лично от Президента на Р България- Георги Първанов.
„България без граници” –дано този наш проект не пресъхне,
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дано видяното от тези 32 деца се предаде на всички българи, живеещи извън пределите на България и те никога не забравят своята българска принадлежност.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
АНЯ КАЛАНЖОВА
Казвам се Аня Каланжова. Ученичка съм в 10 клас в Кулевченското средно училище. Говоря на красив и силен български
език. Родна ми е българската култура, защото нашето село Кулевча
е българско село. За мен то е малка България, където ний говорим
на великолепен български език. Тук мина моето детство, тука живея и сега. Не мога да си представя живота без моята родна къща,
родното училище и родните хора.
В училището ний сме обединени в клуб „Български сърца”,
където научихме ,кои сме, откъде са нашите корени. И тази година, през месец август ний посетихме нашата прародина –България. За първи път стъпвахме на свидна българска земя, посетихме
много градове, села, където имаше имаше много музеи и други забележителности. Също посетихме прародината на нашите баби и
дядовци- село Кюлевча. Много ми хареса природата. От това пътуване имам най- горещи спомени, защото за нас се грижиха наймилите хора в България. Искам да изразя голяма благодарност на:
Георги Майстровски, на Бета, Стела, Ирина, на Даниел, който всяка минута беше готов да ни помогне, на всички които се грижиха
за нас. Много съм благодарна на родителите и на спонсорите, които ни дадоха възможност да посетим прародината ни. Благодаря
за всичко!
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ЕСЕ
НА РОМАН БОЧЕРОВ, УЧЕНИК В 11 КЛАС В КУЛЕВЧАСКОТО
СОУ
НАШАТА БЪЛГАРИЯ
Видях, почувствах родната си земя,
Усетих нейната обич и хубост.
С любов и песни ме посрещна тя
И таз любов аз няма да загубя.
Посрещнах и прегърнах родни хора,
Те ни приеха като своите деца.
Чувствително поканиха ни в двора
Навек в душата тази нежност остана.
Как много те за нас направиха,
Този труд не може да се прецени.
Душите ни в сърцето ни оставиха
И нашето сърце се окрили.
Ний с прародината се запознахме.
Обиколихме най –красивите места
Отново старината преживяхме
Дори разкопавахме загадъчни неща.
Посетихме Шуменски музей и крепост
И Плиска- първа столица на таз страна
Преслав, Велико Търново –прекрасна местност
И други важни исторически места.
Познахме от историята доста много
За наший роден български народ,
Как нашите деди пазеха гордо
Своя прославен български език и род.
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И трябва ний с това да се гордеем.
Да помним винаги завета стария:
Да славиме, да любим, да лелеем
Нашата Родина! Нашата България!
ЕСЕ
НА НАТАША НАЙДЮК, УЧЕНИЧКА В 11 КЛАС, С. КУЛЕВЧА
МОЯ ЛЮБОВ-БЪЛГАРИЯ
Сбъдна се! Осъществи се най-съкровенна и най-силна мечта
на младото ми сърце - посетих славната ми прародина: с очите си
докоснах до хоризонтите и просторите ù, слушах ,как нежно се
леят звуците на родния български език, в съзнанието ми се възроди гордост, че нося българско име и душата ми се изпълни с топлота, обич и уважение към българския народ. Разбрах, че в това се
заключава щастието на човека. Само сърцето ми тихо плаче, че не
мога да се любувам с красотата на България и да общувам с необикновените ù хора всяко време. Но точно това зная, че в случай,
ако съдбата пак ще ми представи възможност да посетя тази мила
ми земя, ще бъда посрещната от най-хубави хора, които ще направят всичко, за да съхраня най- добри спомени. Затова и се радвам!
През времето на пребиваването ми в България аз още повече научих за историята ù, запознах се с многочислените ù забележителности, имах езикова практика. Но най-много останах
доволна от участието на групата ни в археологически разкопки.
Това беше основната цел на нашето пътуване и мисля, че я реализирахме –чест е за нас. Освен това голямо значение имаше
откриването на първи задграничен клуб в движението „Съхрани
българското”, членове на което станахме. Сега не само нашата група, но и другите деца ще могат да продължават това велико дело.
Названието на клуба „Български сърца” говори за себе: ние сме
украински деца, но сърцата ни са български. И не можем да речем,
че само Украйна ни е Татковина – имаме две родини, принадлежим
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на два славни народа, говорим на два славни езика. Сега на нас има
отговорност за съхраняването на всичко българско в културата и
във всекидневния живот в селото ни. На нас и следващите поколения!............
Благодаря на Украйна, че раста на красива свободна земя.
Благодаря на България, че съм щастлива!

ЕСЕ
НА МАША ДИМОВА
МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ!
Много е добре, когато човешките мечти се сбъдват. Моята
мечта да стъпна на прародината си се сбъдна! България е много
красива страна с богат фолклор и прекрасен миролюбив народ.
Това аз го усетих, когато през лятната ваканция посетих България
заедно с моите приятели под ръководството на Мария Филиповна
Кофофа и Инна Михайлова Петрова. Ние научихме много за своя
народ и се убедихме, че да се наричаш българин е голяма гордост.
Много впечатляват историческите паметници, които се пазят
от държавата. Тези паметници са едно уверено свидетелство, че
България беше една от най- мощните държави, където живееше и
живее до днес мъдър и силен народ.
Младото поколение винаги трябва да помни величието на
своите предци и да пази тяхната култура и език, защото те го
съхраниха и пренесоха до днес в много тежки исторически условия. Ще можем гордо да се наричаме българи, когато ще пазим и
ценим всичко българско.
Аз съм много благодарна на М.Ф. Кофова, която създаде клуб
”Български сърца” и запали в нас любов към нашата прародина и
българския народ. Също благодарна съм на работниците в Шуменския регионален музей за организацията на пътуването в България.
След това радостно събитие, гордо, без никакво съмнение се
наричам българка!!!
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НАТАЛИЯ БОЙЧЕВА,
УЧЕНИЧКА В 11 КЛАС С. КУЛЕВЧА, УКРАЙНА
ЕСЕ
НА ТЕМА: МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ
Аз съм ученичка в единадесети клас на Кулевчанското
основно училище. През лятото бях включена в археологическа
група, состояща се от 16 ученици от нашето училище и 2 ръководители- учителки по български език и литература. Ние образувахме клуб „Български сърца” и бяхме приети като задграничен
клуб в движенето „Съхрани българското”.
На 16 август ние напуснахме нашата любима Кулевча и заминахме към прародината. На 17 август ние бяхме във Варна, България, където ни посрещнаха добри и мили хора- Бета ,Стела, Даниел, Ирина, а после – с нас беше и Георги Майсторски.
Тези две седмици ние живяхме в хотел „Кирека”. Такава красота не бях виждала: големи и безкрайни планини, широки полета,
зелени гори- и това се виждаше от нашия хотел.
Много интересен момент - самите археологически разкопки.
Те се провеждаха в местността Кирека. Беше много интересно, когато намирахме различни елементи от съдове, керамика и др.
Голямо значение има и културната част на нашата екскурзия:
посещение на различни музеи, гробници, крепости, древни столици, исторически паметници, манастири, църкви и мн. др. Не посетихме нашето прародно село - Кюлевча. Ние видяхме, как живеят
нашите сънародници - кюлевчани. В Кюлевча ние изнесохме една
концертна програма -„Кулевча и Кюлевча - две села - един народ”.
Тази програма се хареса на много хора и ние даже я изпълнихме в
парка „Студентски” в гр. Шумен.
Аз не мога да изразя всичкото си възхищение, което е в
мен, което остана после това пътуване. Много съм благодарна на
всички хора, които бяха задействани в тази мисия. После всичко
преживяно мога да кажа едно: аз се гордея, че съм българка и живея в Украйна! Ако бях живяла в България, може би нямаше да усе152

щам до такава степен това родство. Аз съм щастлива, че съм малка
клонка от коравото българско дърво искам да уверя с думите от
стихотворението на М.Ф. Кофова ”Моят венец”:
„Събрах цветя и ги държа в ръка.
Лале, кокиче, мензухар, здравец.
И се гордея с мойта роза българска,
че тя е вплетена в украински венец”.

ВАДИМ НАЙДЮК УЧЕНИК В 11 КЛАС
С. КУЛЕВЧА
Обичам те, мой мили краю!
Обичам те, мой мили краю!
Обичам твоите земи омайни,
Обичам хората – българи чисти,
Обичам децата им – пъргави, бистри!
Обичам предците – далечни роднини,
Обичам остена им много години.
Обичам обреди български и обичаи,
Обичам езика ми роден – красив и омаен!
Обичам те, мое родно село,
Ти си у мене в сърцето едно,
Без теб животът ми сякаш се спира,
Когато те няма – радостта ми умира!
Имаше време когато пътувах,
С родния край на време сбогувах,
Тоз час много дълъг за мене стана,
И аз се завърнах на родна земя!
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Обичам майка, баща, своя родина,
Обичам ги аз до амина,
Обичам и пазя своя народ,
Обичам всичкия български род!
Обичам религия – вяра единна,
В Бога Отца и Божего Сина,
Обичам, почитам Дева Мария,
Която ни пази от дяволска сила!
Обичам народа и вярвам сега.
Че той е от Бога, в своя страна,
Обичам, обичам всеки човек,
Днеска и утре, от век и до век!
Обичам таз свидна и родна земя,
Която ни дава хляб и вода,
Нейните ниви, полета, долини,
Те ни дават радост и сили!
Обичам прекрасен и мъдър народ,
Който запази геройски своя род,
Който отишъл на чужди земи,
Не за да търси богатство, пари!
Забравил той радост, забравил почивка,
Събрал си торбата и тръгнал далеко,
С децата измъчени, с лица без усмивка,
Не за да търси щастие леко!
Намерил зад Дунава южни Буджак,
Таз степ бесарабска – пуста и волна,
Тук му стъпна босия крак,
На земя, която станала родна!
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Народът е жив, докато езикът живее,
Докато почитат хората го,
Той не умира, той пак ще изгрее,
Докато се моли човекът на Бог!
Обичам, почитам своя народ,
И той не забравя от кой аз съм род,
Много обичам езика си стария,
Искам да пътувам на почика в България!!!
И отново на
ВАДИМ НАЙДЮК УЧЕНИК В 11 КЛАС
С.КУЛЕВЧА
БЪЛГАРИЯ – РОДНА ЗЕМЯ!
Красива, чудесна и чиста страна
Покани децата си в родна земя,
И ето пътуваме с радост голяма –
Чака ни България нежна, засмяна.
Осигури ни почивка кат у дома
Живеем на “Кирека” - хотел в планина,
Гордее се той със звездите си двете,
Гощава в ресторанта – сякаш царете.
Екип на музея с шефа му Майсторски
Направи програма наисто майсторска:
Музеи, екскурзии, архиразкопки,
Басейни, концерти, срещи разходки.
Крепости древни, в скали манастири
Стръмни пътеки, пещери, баири,
Вървене, катерене, умора, почивкаНакрая една благодарна усмивка.
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РИМ е музей исторически в Шумен
На България пътя дълъг и труден
От древност до днес ни яви, ни отвори
И образ на славно отечество стори.
Шуменска крепост – броня величава,
Здравата порта на първа държава,
Паметник горд на царе и владетели
На славна история верен свидетел е.
Най първата българска столица Плиска
Да видем, да минем, да пипнем поискахме,
И втората после – Велики Преслав
На езика ни роден школа и слава.
Царевец в Търново – третата столица
На държавата втора слава и гордост,
Дворци, патриаршия, кули запазени,
Падане в робство в спектакъл показано.
На платото в Мадара – скален релеф:
Владетел пронизал с копие лъв,
Отдавна за българска слава вещае
Тоз паметник -символ всеки го знае.
Тракийската гробница в село Свещари
Доказва произхода нашия стария,
Открихме, потърсихме първите дири
В скалите пещери и манастири.
С родното село вълнуваща среща:
Кюлевча ни чака и ни посреща,
Сълзи във очите, цветя и усмивки
Обиколки, беседи, гощавки, почивка.
156

Изнесохме ний в благодарност на хората
Концертна програма красива и горда,
Сълзи откровени блеснаха в зала
За нас това чест е голяма и слава.
Българи сме, но живеем в Украйна,
По-рано България беше незнайна,
Сега с прародината ще се гордеем,
Хоро ще играем и песни ще пеем.
На вас, домакини, додолу се кланяме
За толкоз човечност ви се прекланяме,
Трептят благодарните наши сърца
Знайте, че ние сме ваши деца!
1
2

Доценко, Т. Българската диаспора в Украйна. Българистика, 2001
Караулан, Дм. Село Кулевча. Прошлое и настоящиее. Одесса, 2009, с. 4, 155
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„A3 СЪМ БЪЛГАРИН”
ЗА ПРОЕКТА „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”
И БЪЛГАРИТЕ В С. КУЛЕВЧА И С. ЗАРЯ,
УКРАЙНА
Бета Хараланова
Георги Майсторски

Публикувано в сб. Музеят и предизвикателствата на ХХІ в.
Материали от конференция 1-2 юли 2011 г. София, с. 214-222
През 2009 г. се навършиха 180 години от подписването на
Одринския мирен договор, с който се слага край на Руско - турската война от 1828-1829 г. Известно е, че военните действия започват
през април 1828 г., когато Втора руска армия в състав от около 95
000 души форсира Дунав, преминава Добруджа и обсажда Шумен,
Варна и Силистра. Турските сили наброяват около 125 000 души.
Отряд, начело с ген. Дибич Задбалкански, води ожесточени боеве край с. Кюлевча, Шуменско. В края на септември руски войски
превземат Варна. В началото на 1829 г. започва второто настъпление на руската армия на
Балканския полуостров.
През юни тя превзема Силистра, преминава Стара планина и
окупира Тракия. На 20
август 1829 г. руските
части влизат в Одрин,
където на 14 септември е подписан Одринският мирен договор. В
Мария Филиповна- ръководител на Клуб
една от клаузите е даден
Български сърца
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Стаята на Клуб Български сърца

18-месечен срок, в който християните, поданици на Османската
империя, имат право да продадат имуществото си и да се изселят
безпрепятствено в Русия (чл. XIII). Резултат от тази клауза на договора е най-голямата изселническа вълна на българи към Бесарабия. Така към края на 1830 г. първите преселници от шуменското
с. Кюлевча основават в Южен Буджак (днешна Украйна) село Кулевча. Все още е спорен въпросът колко е бил техният брой - според някои от източниците те са били 119 семейства, според други
- 35 семейства. В открит архивен поименен списък на заселниците,
с който ние имахме възможност да се запознаем по-късно, се посочва, че през 1835 г. в с. Кулевча се намират 74 семейства, състоящи се от 389 човека - 197 мъже и 192 жени. Какво знаят техните
потомци, чувстват ли се българи и доколко са съхранили българските обичаи, песни и традиции - ето това беше целта на нашата
експедиция, която проведохме от 7 до 13 май 2009 г. В нея участва159

ха: Георги Майсторски - директор на РИМ - Шумен, гл. ас. Бета
Хараланова, Даниел Руменов - главен уредник, д-р Ирина Витлянова – етнограф и Стела Димитрова - уредник, всички от Регионалния исторически музей - Шумен. Като гост бе поканен и кмета на с. Кюлевча, Шуменска област - Огнемир Шишков. Макар че
пристигнахме късно вечерта, в началото на селото ни посрещнаха
домакините - кметът Никита Никитович Статиров и председателят на Българския комитет в селото Степанида Граматик. Първото
нещо, което ни направи впечатление, бе тяхното гостоприемство
и говорът им -архаичен български, примесен с диалектни думи, с
русизми и думи от украинския език. Но с всички се разбирахме
изключително добре.
От интервютата, които успяхме да запишем, от срещите с учениците и децата от детската градина разбрахме, че българският дух
е жив. Населението се гордее със своя български произход, макар
че вече някои фамилии са придобили руски оттенък. Вярно е, че
показаните пред нас носии вече се различават твърде много от нашите оригинални костюми, вярно е, че и обичаите им се различават доста, но нашите бесарабски сънародници се стараят във всяко
отношение да съхранят българското. В училище изучават български език, децата в детската градина пеят български песни, но имат
нужда от книжки със стихотворения и ноти на детски песни, учениците пресъздават български обичаи, а възрастните жени пазят
в ракли стари костюми и пешкири. Те са съхранили и празнуват
основните български обичаи - правят мартеници, празнуват Трифон Зарезан и Гергьовден, учат децата на лазаруване, държат на
старата българска сватба, която е продължавала най-малко три
дена, готвят традиционни български ястия и най-вече българската кокоша яхния. За всичко това успяхме да научим от срещите си
със семейството на Степан Павлович Пальжок, Василий Петрович
и неговата съпруга Миланка. Записахме и 93-годишната баба Кера,
както и баба Ханка, баба Дочка, Мария Георгиевна и Мара Филиповна, Василий Константинович, Степанида Граматик, дъщеря й
Виктория и зет ѝ Георги, Иван Статиров и най-младия член на ръководството на Българския комитет Вася и т.н. Всеотдайните ни
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домакини успяха да организират среши в Българските културни центрове
в гр. Одеса и в Белгород
- Днестровски, с великолепно запазената древна
крепост Аккерман, предоставиха ни възможност
да подредим изложба
,,Шумен - люлка на древна
култура” и да прожектираме филма на Киноклуб
„Мадарски конник” „с. Кюлевча - Кулевча, две села един народ”.
Идентичност, памет,
наследство - това са трите
основни думи, които найдобре очертаха пътя на нашите проучвания. И те ни сблъскаха с
едно изключително предизвикателство - какво да направим, за да
съхраним паметта на българите, живеещи в Украйна, как да засилим чувството за идентичност най-вече в младото поколение.
Оказа се, че точно учениците от местното училище „Св. Св Кирил
и Методий” в с. Кулева, ръководени от учителката Мария Кофова
ни дадоха търсения отговор. По време на срещата ни с тях почти
всички споделиха, че имат желание да отидат в България, да видят
родината на своите праотци (израз, който те самите произнасяха).
Дори и заглавието на едно есе, което прочетохме там, бе: „Мечтата ми е да ида в България”. И така за кратко време разработихме
програма и организирахме с много труд, с помощта на фондация
„Българска памет“ и други спонсори пребиваването на 16 младежи
от селото, които за 10 дни имаха възможност да участват в археологически разкопки в местността „Кирека”, да се срещнат с хората
от селото на прадедите им - българското село Кюлевча, да изнесат
два концерта - в Кюлевча и в Шумен, да се срещнат с местното ръ161

ководство, включително и с кмета на гр. Шумен и да посетят трите стари български столици - Плиска, Велики Преслав и Велико
Търново, както и редица други исторически и архитектурни забележителност на България. По време на заключителната среща в
тържествена обстановка и в присъствието на ръководители и членове на движението „Съхрани българското” младежите от Украйна бяха приети в движението и основаха Първия задграничен клуб
„Съхрани българското”. За това как са се чувствали децата, какво
са преживели и как са възприели България говорят техните стихотворения, есета и съчинения, написани непосредствено след
завръщането им в родната Кулевча, Украйна. Те ни бяха предадени
лично от тях по време на повторното ни посещение в селото. Облечени с фланелки „Съхрани българското”, младежите ни посрещнаха с български песни и ни прочетоха своите есета и стихотворения. Срещата доказа, че сбъднатата мечта е най-големият резултат
от нашия труд и днес все повече младежи с гордост изричат „Аз
съм българин”. В почти всичко написано освен благодарност към
нас доминираха три основни думи „Аз съм българин” или „Гордея
се, че съм българин!”
Така предизвикателството за утвърждаване на българската
идентичност се превърна в кауза на нашето начинание. Трябваше
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само да го пообогатим и да го доразвием. Експедицията „Кюлевча
- Кулевча - две села - един народ” прерасна в проект „България без
граници”, който продължи и през следващата 2010 г., когато посетихме с. Заря, отстоящо само на няколко километра от Кулевча.
И там ни посрещнаха изключително сърдечно, по стар български обичай - с хляб и сол, играха български хора, пяха български
песни. И там направихме записи с местни жители, но и там децата
ни казаха същото - „мечтата ни е да посетим България.” Трудно бе
да се организира една група от 16 деца, но този път от две различни
села, защото те почти не се познаваха, говора им има разлика, различна бе и подготовката им. Какво ще срещнат и видят в
България? Тези опасения се оказаха напразни. Групата отново бе
очарована от това, което видя в България, от това, че участваха
в археологическа и етнографска експедиции, че бяха приети във
Втори задграничен клуб „Съхрани българското”, за което получиха поздравително писмо лично от Георги Първанов - президент на
Република България.
Експедиции в бесарабски села се правят от години от найразлични научни институти и музеи. Още в далечната 1991 г. група
от нашия шуменски музей посети редица бесарабски села в Молдова
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и Украйна, за които имахме сведения, че са образувани от преселници - шуменци. Оказа се, че тези данни почти не се потвърдиха, защото у местното население липсваше историческа памет - те просто
знаеха, че са българи, но почти никой не знаеше от кое населено
място е неговият корен. Затова сега, пътувайки отново към селата с
бесарабски българи, ние се питахме - дали постепенно заедно с паметта няма да изчезне и националната им идентичност? Говорейки
за идентичността на българите, трябва да подчертаем, че от това,
което записахме и видяхме, хората от двете села се определят като
част от българската етническа общност, тъй като имат общ исторически произход, език, религия, култура. Езиковото самоопределение се свързва с българския език. Названието на младежкия клуб
„Български сърца” в с. Кулевча говори само за себе си.
Едновременно с това обаче съществува и друга идентичност
-украинската и то особено при подрастващото поколение. „Ние сме
украински деца, но сърцата ни са български. 1/1 не можем да речем, че само Украйна ни е татковина - имаме две родини, принадлежим на два славни народа, говорим на два славянски езика. Сега
на нас има отговорност за съхраняването на всичко българско в
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културата и във всекидневния живот в селото ни. На нас и следващите поколения” - из есето „Моя любов – България” на Наташа
Найдюк. Подобни изводи се срещат и в много други стихове и есета на учениците от с. Кулевча. Вярно е, че много организации се
грижат българският дух да се съхрани, да се запази чувството на
национално достойнство. Но може би това се прави в по-големите
селища или пък в селата, където има създадени фолклорни групи и
състави? А децата? Колко от тях са идвали в България и са дишали
българския въздух? Колко от тях са имали възможност да се запознаят с българската история и да се запознаят до каква степен се
съхранява историческото наследство. В това се крие идеята и дейността на проекта „България без граници“. Затова и направихме
всичко възможно да доведем част от децата на с. Кулевча и с. Заря
в България и така да сбъднем тяхната мечта.
Въпреки че проектът „България без граници“ не е приключил, ние можем да направим няколко извода:
1. Характеризираме срещите си в с. Кулевча и с. Заря само с
три израза: българско гостоприемство, български дух, силна любов към България.
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Хората там се гордеят с българския си произход, запазили
са българското си самосъзнание, самоопределят се като българи,
обичат всичко българско и са изключително гостоприемни.
2. Гордеем се, че успяхме да създадем първите задгранични клубове „Съхрани българското”, че 32 деца от българските села Кулевча
и Заря в Украйна успяха да осъществят своята най-голяма мечта - да
посетят своята прародина България и с гордост да изричат „Аз съм
българин”, посвещавайки на България своите стихове и есета.
3. Успяхме да направим 45 мин. професионален филм за експедицията в с. Кулевча, участвахме в няколко научни конференции с
тематично свързани съобщения.
Идентичност, памет, наследство - три думи, с които ние работим и свързваме с предизвикателствата на XXI век.
Предизвикателствата, свързани с нашата дейност, продължават. Желание за работа не ни липсва. Трябват ни още малко
средства, за да можем и през тази 2011 година български деца от
Украйна да пристигнат в България, да се запознаят с нейните красоти, с нейната история и с гордост да възкликнат „Аз съм българин“, а ние да посетим и изследваме още български села в Саратски
район, Украйна.1
ПРИЛОЖЕНИЕ:
A3 СЪМ БЪЛГАРИН
Аз съм българин в Украйна
и с това се аз гордея,
не забравям, че съм българин по душа,
предците ми в България живяха,
българско се бие в мен сърце.
Много обич, радост имам аз в душата
Се гордея аз, че тяхно съм дете.
Българска обичам аз история,
Патриот на роден край съм аз,
Аз братчеди, майка и баща. Живеем в българска родина.
В люлка майка ме люлее,
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и българско ме научава мъдро да живея.
Аз съм българин в Украйна
и с това се аз гордея.
Роман Бочевар - 9 клас с. Кулевча, Украйна
БЪЛГАРИЯ - РОДНА ЗЕМЯ ‚
Красива, чудесна и чиста страна.
Покани децата си в родна земя,
И ето пътуваме с радост голяма –
Чака ни България нежна, засмяна.
Осигури ни почивка кат у дома.
Живеем на “Кирека” - хотел в планина,
Гордее се той със звездите си двете,
Гощава в ресторанта - сякаш царете.
Екип на музея с шефа му Майсторски
Направи програма наистина майсторска:
Музеи, екскурзии, архиразкопки,
Басейни, концерти, среши, разходки.
Крепости древни, в скали манастири,
Стръмни пътеки, пещери, баири,
вървене, катерене, умора, почивка –
Накрая една благодарна усмивка.
РИМ е музей исторически в Шумен
На България пътя дълъг и труден
От древност до днес ни яви, ни отвори
И образ на славно отечество стори. Шуменска крепост - броня величава,
Здравата порта на първа държава,
Паметник горд на царе и владетели
На славна история верен свидетел е.
Най-първата българска столица Плиска Да видем, да минем,
да пипнем поискахме,
И втората после - Велики Преслав
На езика ни роден школа и слава.
167

Царевец в Търново - третата столица,
На държавата втора слава и гордост, Дворци, патриаршия,
кули запазени,
Падане в робство в спектакъл показано.
На платото в Мадара - скален релеф:
Владетел, пронизал с копие лъв,
Отдавна за българска слава вещае
Тоз паметник -символ всеки го знае.
Тракийската гробница в село Свещари Доказва произхода нашия стария, Открихме, потърсихме първите дири в скалите пещери и манастири.
С родното село вълнуваща среща: Кюлевча ни чака и ни
посреща.
Сълзи във очите, цветя и усмивки,
Обиколки, беседи, гощавки, почивка.
Изнесохме ний в благодарност на хората Концертна програма
красива и горда,
Сълзи откровени блеснаха в залата
За нас това чест е голяма и слава.
Българи сме, но живеем в Украйна
По-рано България беше незнайна,
Сега с прародината ще се гордеем,
Хоро ще играем и песни ще пеем.
На Вас, домакини, до долу се кланяме,
За толкоз човечност ви се прекланяме,
Трептят благодарните наши сърца,
Знайте, че ние сме Ваши деца!
Вадим Найдюк, ученик В 11 клас, с. Кулевча

Генов, Г. Международни актове и договори, засягащи България. С., 1940, с.
83; Караулан, Дм. Село Кулевча. Прошлое и настояшее. Ogecca, 2009, с. 16-18;
Нора, П. От архива дo емблемата. Места на памет. С, 2009, с. 419; Киссе, Ан.
Възраждане на българите в Украйна. Одесса, 2006, с. 98
1
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ДНЕШНОТО СЕЛО КУЛЕВЧА
Бета Хараланова
Месец май 2009 г. Пътуваме близо 10 часа през Румъния,
Молдова и Украйна, виждаме красиви и непознати за нас места,
но мисълта ни е, как ще ни посрещнат хората – българите от с.
Кулевча, при които отиваме не на гости, а да питаме и слушаме
техните разкази за всичко що е българско и що е съхранено от тях.
И ето, че макар и късно вечерта, пред табелата на с. Кулевча ни
чакаха нашите домакини - кмета на селото Никита Статиров, Степанида Граматик – председател на Българското общество в селото, Василий Комаров- председател на колхоза. Посрещнаха ни по
български – с „хляб и сол”, което още повече ни накара да забравим
умората и да се почувстваме, че сме сред свои.
На следващият ден започна и нашата конкретна работа- срещи с местното население - интересни хора, всички изключително
гостоприемни информатори и домакини. През 2012 г. продължихме
проучванията си и отново се срещнахме с чудесни информатори.
Изключителни изводи по отношение на вълнуващите ни проблеми
трудно могат да се направят, но все пак един е пределно ясен и много важен – всички българи от с. Кулевча са изключително гостоприемни и милеещи за всичко
що е българско. Естествено
един от хората, които записах бе и Никита Статиров
– дългогодишен кмет на
с. Кулевча. Той ми разказа
основно за съвременното
село, за това което най-много вълнува местните жители и как им помага.
Никита Никитович
Никита Статиров -кмет
Статиров е председател
на с.Кулевча от 2002 г.
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на Кулевчанския селски
съвет от 2002 г. и неговата дейност продължава
повече от десет години.
Кулевча е неговото родно
място, там е отраснал,
там се е оженил, има трима синове и внуци. Никита Статиров е вечно
усмихнат, но това не му
пречи да бъде принципен
Дворец на културата
при решаване на проблемите, а те за едно такова
село не са никак малко. Неговият принцип е: „Винаги съм настроен
за много работа и затова се радвам на всеки успех.”
Село Кулевча е основано през 1830 година от преселници-българи. До 1946 година се нарича Кулевча, после – Колесное.
През 1995 г. отново е преименувано на Кулевча. Селото е разположено покрай река Хаджидер (тур. – “сребърна река”). Центърът на
селото се намира на 22 км от районния център Сарата, на 13 км от
централния път Одеса – Измаил. В селото се намира ж.п. станция
Кулевча на железопътната линия Одеса – Измаил.
Град Одеса отстои на близо 150 км, което улеснява пътуването на жителите до големия град, на младежите да отидат да продължат своето образование.
Пристигайки, това което ни направи впечатление е, че селото
имаше вид на доста благоустроено населено място. Прави улици,
къщите почти еднакви, коренно различни от нашите по селата.
Никита Статиров разказва, че жителите, наброяващи около 4 250
души, в болшинството си са българи - т.е. 98% от населението на селото, че с. Кулевча е едно от малкото български села, в което младите все още се завръщат, не остават в големите градове. Така успяват
да съхранят и българските традиции. Но за съжаление той счита,
че това е процес, който много скоро ще прекъсне. „ Патриархалното общество си отива, промените се оказват необратими и те за170

сягат всички жители
на Украйна. Само за
три-четири години над
600 младежи от селото заминаха за Одеса,
Белгород – Днестровский или Иличовск за
да търсят работа и
по-добър живот”- с
тъга споделя Н. Статиров. И затова един от
основните проблеми е, Днешното село. Деца от детската градина
как да се подобри живота в селото, как да се
направи така, че да има препитание и работа за всеки специалист
и местен жител.
Никита Статиров разказва за успехите на селото, най-важните от които са свързани с образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалната политика, насочена към подрастващите,
към пенсионерите и към всички жители на селото. На територията
на селото има вече доста частни фермерски стопанства, работи и
Селскостопански производствен кооператив (СПК) „Россия”, Винопроизводствен цех, Междурайонна нефтена база, железопътна
гара, ветеринарна лечебница, поща, културен дом. Повече от десет
години селото е на първо място като най-чисто населено място в Саратски район. Неколкократно селото печели регионалния конкурс
на селсъветите за разработване на социална инфраструктура и
озеленяване. Местното стопанство „Кулевча” финансира ремонта
на Двореца на културата, която се счита за една от най- красивите
сгради в района. Обновени са помещенията на ритуалната и танцови зали, ремонтиран е и основния салон, побиращ 960 човека. Благодарение помощта на същото стопанство, селсъвета се премести
в просторната реновирана сграда на бившия Дом на ежедневието.
През последните три години значително се променя и центъра на
селото, особено неговите паркове. Районът пред Дома на културата
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Чудотворната икона на Богородица

Паметник на първите заселници
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е постлан с каменни плочи,
в непосредствена близост са
зелени площи очертаващи
нов парк.
Но
най-сложните
въпроси за решаване са
свързани с подобрение водоснабдяването,
уличното осветление и пътищата.
Днес Кулевча има вече два
допълнителни
кладенци,
които напълно обезпечават
селото с вода, поставени са
нови водопроводи. Селяните, които не са имали централно водоснабдяване за
последните две десетилетия
вече могат да се радват на
новите придобивки. Благодарение на регионалния
бюджет, много от улиците
са асфалтирани и осветени.
През 2011-2012 г. усилено
се работи и по прокарването на Интернет в селото.
Целодневна
детска
градина,
училището,
болницата,
културния
център са сред най-добрите в областта. Село Кулевча
многократно заема първо
място за подобрение на
спортното развитие на
младите, а младежите печелят в свободната борба,

волейбол, футбол по време
на различни фестивали,
организирани за селата
от района на Одеса. Селото се гордее с училището
построено в далечната
1893 г. От 1950 г. то се води
средно
образователно.
През 1977 г. благодарение на средствата, които
колхоза отпуска е построен
нов учебен корпус. Днес
училището носи името на
Паметник на Пилев
Св. Братя „Кирил и Методий”. Всъщност, това не е
просто училище, а колкото и банално да звучи, това е „ковачница
на българския дух”. Тук една класна стая е превърната в музей на
България. В нея се събират децата от Клуб „Български сърца”, в нея
изучават български песни, хора, празнуват българските празници,
пишат есета и стихотворения за България и т.н. Освен училището
разгледахме и детската градина, която се намира в самостоятелна
нова сграда, обзаведена с обширен, добре оборудван двор. Най-голямата сграда, която привлича погледа на всеки гост на селото е
Двореца на културата, който също дава основание за гордост на хората. Залата побира над 1 000 души. Провеждат се много концерти
и различни други културни и обществени мероприятия. Там, по
време на първата ни експедиция организирахме фотоизложба,
разкриваща богатото историческо минало на Шумен и шуменския
край и присъствахме на вълнуващ тричасов концерт, изнесен по
повод 9 май- празника на селото.
Основната забележителност на селото е църквата „Св. Николай”. Тя е построена през 1873 г. със средства – дарения не само
от населението на с. Кулевча, но и от съседните села. Църквата е
известна със своите чудотворни икони и най- вече с иконата на
Св. Богородица. Веднъж годишно чудотворната икона се обвива
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с лилии, които изсъхват след време и след няколко месеца отново разцъфтяват. Поклонници от цяла Украйна, Русия, Полша,
Финландия се стичат в селската църква, за да търсят изцеление от
болести и недъзи. Всъщност по време на второто ни пътуване до
селото разбрахме, а и самия Никита Статиров ни разказа, че вече
се прави много за социализиране и благоустрояване на района
около църквата - изградени са обществени тоалетни, изгражда се
паркинг за многобройните автобуси.
Църквата се казва „Св. Николай”, но празника на селото е на
9 май. Тогава се организират концерти, поднасяне цветя пред паметника, свързан с Втората световна война и посветен на загиналите летци по време на дислокацията на авиополка в с. Кулевча,
спортни игри и състезания на стадиона. На 9 май 2010 г. селото отбелязва 180 години от своето образуване от преселниците
българи. По този случай в центъра на селото е открит паметник на
българите - преселници. Сред първите жители на селото най-често
се срещат фамилиите: Попови, Братинови, Минчеви, Станчеви,
Райнови, Стоянови, Христодорови, Петрови, Станеви, Димови,
Мандражи, Бойчеви, Николов –имена, които са изписани и на паметника. Никита Статиров разказва, че по време на откриването
са присъствали много гости от Одеса, Сарата. Един от тях е бил
и председателя на Саратската община Иван Райнов, роден в с. Кулевча. Почетен гост на празничните тържества е бил и депутатът в
Одеския областен съвет, президент на Асоциацията на българите в
Украйна Антон Киссе, придружен от активистите на Асоциацията.
Присъствала е и делегация от с. Кюлевча, България, начело с кмета
Огнемир Шишков. От българската делегация са били поднесени
своеобразни символи от прародината – здравец, дрян и пръст от
църквата Свети Пророк Илия в с. Кюлевча (България). А, кметовете на двете села - побратимени Никита Статиров и Огнемир
Шишков са посадили до паметника на първите заселници дървото
на дружбата. И когато, през 2012 г. ни показаха паметника, видяхме
как дървото расте и зеленее, а ние пожелахме наистина да бъде
вечно, както близките отношения между двете български села - с.
Кулевча ,Украйна и с. Кюлевча, България- „две села – един народ”.
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Срещу паметника на първите заселници е поставена мемориална плоча (паметен знак) на Степан Лукич Пилев - председател на колхоза през 1965-1975 г., разнесъл с успехите му славата на
селото в цяла Украйна, човекът, който не само вдига икономиката
и превръща селото в най-успешното в областта, но и човекът, който спасява храма, който властите са се опитали да се превърнат в
склад. В знак на уважение към личността на Пилев, един най-големите паркове в селото носи неговото име. И както в повечето села
и градове на Украйна и Русия стоят паметниците на Ленин и тук,
в с. Кулевча се намира негов паметник, който нито е оцветен, нито
осквернен. Просто, стои като спомен от съветската власт.
Разказът на Никита Статиров бе прекъсван многократно от
телефони и хора, идващи при него с надежда да се разреши техен проблем. Със спокоен тон Никита Никитич им отговаряше,
така както обясняваше и на мен с колко болка изживява всички
нередности, всички несгоди и мъки на хората. Но как работи
ежедневно със желанието село Кулевча да се утвърди като едно
съвременно украинско село, с възможност за образование и работа на младите му жители.
Надявам се, че този труд няма да бъде напразен и че наистина още следващия път, когато посетим селото ще открием положителните промени в неговото административно, социално и
културно развитие.
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