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ГЕОРГИ КАССИР –
ОБРАЗЕЦ ЗА ВСЕОТДАЙНОСТ
КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
В своята научна и обществена дейност съм срещал много скромни хора.
Понякога дори не ги забелязваш. Често те са по-страстни родолюбци от тези,
които от трибуната се бият в гърдите, заявявайки колко силно обичат своята родина и народ. В душата на тези скромни труженици, пламти не по-слаб
родолюбив огън. Затова, те са готови да правят всичко в името на родината.
Историята често е несправедлива с тях, защото те остават в сянката на харизматични личности. Един от тях е Георги Кассир. Често съм виждал този човек,
като постоянен гост на различни научни конференции, кръгли маси и презентации на книги организирани в българската библиотека „Христо Ботев” в Кишинев, от Научното дружество на българистите в Република Молдова. Макар
да ходи с патерица, често идваше преди всички. Виждах го как чете различни
вестници. Когато започваше конференцията – той много внимателно слушаше
как ние, българистите, разказвахме за историята на бесарабските българи и
България. Когато водехме дискусии на научни теми, Георги Кассир тихичко в
ъгъла слушаше.
Имах възможността да се запозная по-отблизо с Георги Кассир по време
на моето пътуване в България през август на 2017 г. Бяхме в една кола. Г-н
Кассир каза, че пътува за София, където живее неговата дъщеря Снежана.
Искаше да прекара своето време с внуците си. През цялото време, той ми
разказваше за българското движение в Република Молдова, за различни
личности с които е общувал. На менe, като историк, ми беше много интересно да слушам това, което e видял в своя живот този побелял старец. Помнеше всичко много подробно, даже възпроизвеждаше разговоди между лидерите на българското движение. Още тогава му предложих да запише своите
спомени, за да останат за потомците. Георги Кассир ми отговори, че вече е
подготвил ръкопис за своя живот. Каза, че към това го е подтикнал преди
няколко години друг историк – българист Савелий Новаков. С това нашият
разговор приключи.
Може би така и щях да забравя за ръкописа на Георги Кассир, ако през
пролетта на 2019 г. той сам не се обърна към мен с молба да го прочета.
Първото, което ме впечатли, когато прехвърлих ръкописа, че той се е
опитал да напише текста на български език. Разбира се, това е диалектен
български език. След като много внимателно прочетох написаното, разбрах
защо е писал на български език. Пред мене застана родолюбец, който живееше и дишаше за българското. Потомък на българските преселници в Бесарабия, роден в с. Московей, Кагулски жудец, той още в младостта си започва
да се интересува от България. Повлиян е от това, че е раснал сред българи-
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те, участвал в свадебните, народни традиции. В казармата се събужда интересът към родното след въпроса на командира на полка за етническия му
произход. Кассир за първи път започва да мисли за корените на своя род.
Започва да търси различни източници, за да разбере откъде идват неговите
предци. Вече в Кишинев се запознава с книгата на Иван Мешчерюк за преселването на българите в Бесарабия (издадена през 1965 г.). От 1980 г. се абонира за различни български списания, от които открива за себе си прародината
– България. Още по съветско време, когато се ограничава посещението на
държавите извън СССР, той успява да посети няколко пъти България. В края
на 80-е г. на XX век в Кишинев се заражда българско национално движение.
Георги Кассир се включва в неговата дейност. Става член на Българското
дружество „Възраждане”, а след това и на Българската община в Република
Молдова. Включва се и в дейността на другите обществени български организации в страната. За трудолюбието и изпълнителността на Кассир говори
фактът, че във всички организации, където той членува е председател на ревизионите комисии.
Много точно личноста на Г. Кассир характеризира председателят на Българското дружество „Възраждане” д-р Иван Забунов: „Ако биха ме питали
кой е образец на всеотдайност за служение на своя народ и родолюбец, без
каквото и да е колебание щях да назова Георги Петров Кассир. Раснал в многобройно семейство без възможност да получи достатъчно образование,
този българин беше до фанатизъм верен на своите принципи, че по-мило и
по-свято от България и всичко българско – няма. В каквото и да е време, с
каквато и да е молба да се обърнеш към него, той беше готов деноношно
да работи в полза на народа си. Ако не беше неговото семейство, аз бих
мислел, че друго не го интересува и вълнува, освен да бъде полезен на българската кауза. Такива родолюбци се срещат рядко, но затова и трябва да се
останат в историята на национално-културното движение в цяла Бесарабия
като пример за саможертва и всеотдайност. Той заслужава да го ценим ние,
съвремениците и бъдещите поколения на бесарабските българи”1.
След като прочетох ръкописа на Г. Кассир, му казах, че трябва да се издаде, но след научна и литературна редакция. Реших да му помогна в първия
случай. Литературна редакция направи д-р Любомира Жакоте. Разбира се,
редакторката не можеше да подмени стила и езика на автора. Но все пак тя
се постара текстът да бъде по-разбираем за българския читател. Още повече, че Кассир иска тази книга да я прочетат най-напред внуците му, а те, като
отбелязах по-горе, живеят в България. В началото Г. Кассир се отказваше от
каквато и да била редакция или по-подробно представяне на някои важни,
по мое мнение, епизоди в текста, казвайки че иска само да издаде няколко
броя и само за потомците си. Аз го уговорих в обратното. Неговата скромна
автобиография, може би ще се покаже не толкова важна или много кратка
1

Забунов И. Д. Грижа за културата // Българите в Република Молдова. Организационна дейност.
София, 2011, с. 32.
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за мнозина от читателите, но, по мое мнение, тя има значение, тъй като показва живота и дейността на един скромен радетел за българската кауза в
Бесарабия. Чрез историята на г-н Кассир, макар да не е пълна, ние можем да
разберем проблемите и изпитанията, през които преминава един бесарабски българин в рамките на две държави Съветския съюз и Република Молдова. Нядявам се, че автобиографията на Георги Кассир ще даде тласък на
други известни, неизвестни и забравени деятели на българската етническа
общност в Република Молдова да започнат да пишат мемоари за своя живот
и борба за българското!
Иван ДУМИНИКА, доктор по история
7 октомври 2019 г.

РОДОСЛОВНО ДЪРВО
НА СЕМЕЙСТВО КАССИР
Основоположник на род Кассир в Бесарабия е Стоян Петров Кассир (в документите фамилното име фигурира като: Касър, Касъров). Роден е през 1797 г.
в село Гюлюмяново (сега с. Роза, Ямболска област) в България. Жена му – Гана
Колева, е родена през 1802 г. Техните две деца (Николай и Желяза) са родени
в с. Роза. Стоян Кассир се преселва в Бесарабия през 1830 г. в колония Гюлмян
(сега с. Яровое Тарутински район Одеска област). В Бесарабия му се раждат
още трима синове: Добри, 1831 г.р.; Георги, 1833 г.р. и Петър, 1838 г.р.
Моят род произтича от Добри Стоянов Кассир.
По-подробно ще се спрем на синовете на основателя на рода Стоян Кассир.
Първият син: Николай Стоянов Кассир, 1817 г. и жената му – Ивана Бочкова, 1815 г., имат 6 деца: трима синове и три дъщери. Съгласно ревизската
сказка от 1859 г. те са:
1. син Степан, 1840 г.
2. син Федор, 1843 г.
3. син Фома, 1845 г.
4. дъщеря Ана 1854 г.
5. дъщеря Стефана, 1854 г.
6. дъщеря Русса, 1857 г.
II. Вторият син: Добри Стоянов Кассир, 1831 г. и жената му Деля Андричева,
1832 г. имат 4 деца: двама синове и две дъщери. Съгласно ревизската сказка
от 1859 г. те са:
1. син Иван, 1851 г. (моят прадядо)
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2. дъщеря Агафия, 1853 г.
3. дъщеря Наталия, 1855 г.
4. син Янакий, 1858 г.
III. Третият син: Георги Стоянов Кассир, 1833 г. и жена му Ана Георгиева,
1833 г. По даните от 1859 г. те още нямат деца.
IV. Четвъртият син: Петър Стоянов Кассир, 1838 г. по дани за 1859 г. още не
е женен и живее при баща си Стоян.
Ще продължим линията на Добри Стоянов Кассир, който е имал син Иван
Добрев Кассир (моят прадядо). Този Иван имал двама синове: Николай и
Стоян (моят дядо).
Моят дядо Стоян Иванович Кассир, 1883 г. имал 6 деца: трима синове и три
дъщери:
1. син Николай 1904 г. (роден в Гюльмян, женен за Василка Куртева,
през 1926 г. емигрира в Бразилия),
2. дъщеря Ана 1906 г. (родена в Московей, се връща в Гюльмян и се
омъжва за Минчо Деде),
3. дъщеря Станка, 1910 г. (родена в Московей, омъжена за Давид Домусчи),
4. син Дмитрий, 1912 г. (роден в Московей, женен за Ана Ротару)
5. син Петър, 1918 г. (моят баща, роден в Московей, женен за Надежда
Стоянова)
6. дъщеря Мария, 1920 г. (родена в Московей, омъжена за Николай Иванов от Камчик, Саратски район, Одеска област).
Баща ми Петър Стоянов Кассир, заедно с Надежда Стоянова, 1916 г., имат
три деца: Георгий (аз), Иван и Тудора; Аз съм най-големият, женен съм за Мария Маркова (1939 г.) имаме две деца: Снежана (1973 г.) и Стоян (1976 г.). Дъщерята ми Снежана е омъжена за Иван Янакиевски (Охрид, Македония) имат
двама синове: Иван (2007 г.) и Димитър (2009 г.). Синът ми Стоян и жена му
Анастасия Радева (1985 г.р.) имат дете Добри (2016 г.).
Сестра ми Тудора е омъжена за Валентин Соколов (от Калужска област,
Русия), имат 2 деца: Света (1967 г.) и Евгений (1971 г.)
От село Гюлюмяново, Ямболско, през 1830 г. също се преселил братовчедът на Стоян Кассир – Желю Стойков Кассир, 1792 г. Заедно със съпругата си
Желяза Никова, 1802 г. той имал две деца:
1. син Стоян, 1817г.
2. дъщеря Катерина, 1822 г.
Главата на семейството, Желю Стойков Кассир умира през 1850 г. Неговият син, Стоян Желев Кассир заедно с жена си Рада Иванова 1825 г. имат три
деца, всичките момичета:
1. Желяза, 1848 г.
2. Ивана, 1851 г.
3. Настасия, 1857 г.р
С тези момичета се прекъсва родът на Желю Стойков Кассир.

Николай (1817 г.)

Николай (1904 г.)

Агафия (1853 г.)

Иван (1851 г.)

Петръ (1918 г.)

Георги (1833 г.)

Наталия (1855 г.)

Петръ (1838 г.)

Янакий (1858 г.)

за други деца нямам информация

Димитър (1912 г.)

Стоян Петров Касър (1797 г.)
жена Гана Колева (1802 г.)

Добри (1831 г.)

Стоян (1883 г.)

Николай (1875 г.)

Желяза (1818 г.)

Станка (1910 г.)

Иван (1942 г.)

Георги (1940 г.)

Анна (1906 г.)

Светлана (1967 г.)

Стоян (1976 г.)

Снежана (1973 г.)

Добри (2016 г.)

Димитър (2009 г.)

Иван (2007 г.)

РОДОСЛОВНО ДЪРВО НА ГЕОРГИ КАССИР НА 2019 г.

Мария (1920 г.)

Тудора (1946 г.)

Евгени (1971 г.)
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ДЕТСТВО В МОСКОВЕЙ
Аз съм роден на 6 март 1940 г. в село Московей, Кахулски жудец на Бесарабия, който (от 1918 г.) е в границите на кралство Румъния.
По националност съм българин. Моят баща се казва Петр Стоянович
Кассир (1918 г.). Имал е три класа образование в румънско училище. Майка
ми е Надежда Кириловна Стоянова (1916 г.). Бащата на майка ми - дядо Киро
(1897 г.) е родом от Исерлия (днес Тарутински район, Одеска област, Украйна).
Предците му са дошли в Бесарабия от с. Блатец Сливенско, България.
Преди да разкажа за своето семейство ще се спра накратко на селцето,
в което се родих и израснах. Московей се намира на 20 км от границата с Румъния и 18 км от град Кахул. Селото е дълго около 9 км. Основано е през 1814
г. от 62 семейства руснаци, на които царското правителство е отделило по 30
десетини земя. Тъй като молдовците ги наричали „москали”, селото се казва
Московей.
В края на XIX – начало на XX в. Поради липсата на достатъчно земя в българските поселения на Южна Бесарабия, започва процесът на преселването на
редица семейства в села, където има достатъчно земя. Така българите масово
купуват земя в Московей през 1897–1907 г. Те идват тук от старите бесарабски
български села. Най-много са фамилиите: Кассир, Бардук, Карамаврови, Гуткан, Куруч от Гюльмян (Яровое), Тарутински район. Например, само фамилия
Кассир са около 30 семейства. Фамилия Мандажи, Домущи, Минкови, Кравченко, Рибакови, Серт от Троян; всичките Киневи (около 25 семейств) са от
Валя-Пержей; Стоянови от Исерлия (Волное); Братинови от Кулевча; всичките
Бошкови са от Задунаевка; Малкови, Бахови, Калоеви, Барбарови от Кортен.
Тук през 1989 г. е имало 4 300 жители, а в 2004 г. – 3 035 човека. В селото
живеят повече от 10 етноса. Преброяването на населението през 2004 г. посочва, че на първо място по численост са молдовците (1093 човека), след тях
са българите (1 022 човека), украинците (377), руснаците (370), гагаузите (148)
и др.
В селото има две училища: молдовска прогимназия и руски лицей. В молдовското училище учат около 150-180 ученици, а в руския лицей 350-400 ученици, а през 1989 г. са били съответсвено 200 и 500. В руския лицей най-много са
българите – около 70%.
След кратко отстъпление относно миналото на Московей, ще се върна към
моя род. По време на румънците баща ми имаше два парцела земя или около 14
хектара. Имахме крави, коне, каруца, плуг. Майка ми се занимаваше с домакинството и възпитаваше 8 деца: Степан (1938 г.), моя милост - Георгий, Иван (1942
г.), Стоян (1944 г.), Тодора (1946 г.), Тонка (1948 г.), Мария (1950 г.) и Петър (1952
г.). Повечето, освен мен, Иван и Тодора, умряха в ранна възраст. В годината, когато съм се родил, станало силно земетресение. Майка ми заедно с мене спяла
в лятната кухня (по руски – «времянка»), отделна къщичка с две малки стаички.
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Моят баща – Петър Стоянович Кассир в
румънската армия, гр. Търговище (24 март
1940 г.)

Семейството на баща ми Петър Стоянович Кассир, с.
Московей (1950 г.). На снимката отляво надясно: сeдят аз и брат ми Иван, на втори план – леля Ана, баща ми
Петър, сестра ми Тудора, майка ми Надежда и леля Тана

Когато земята затреперила, тя ме взела от люлката и искала да отвори вратата,
но била блокирана. Тогава видяла, че прозорецът паднал навън и оттам изскочила на двора. След няколко секунди лятната кухня се срутила.
Смътно си спомням Втората световна война, защото бях много малък.
Помня само, че когато през август 1944 г. немците отстъпваха, дойдоха в Московей. Ние, пет семейства, от страх се криехме в един от харманите изграден
с кастраци. Големите ни казваха: «Мълчете, защото ако ви намерят немците,
ще ни избият всички!». Останаха една нощ и се изтеглиха към Кахул. В нашето
село сражение нямаше. Същият ден дойдоха съветстките войници. Тогава за
първи път видях танк. За мене това беше нещо грандиозно. От него излезе
командирът, представи се, а хората излязоха да приветстват освободителите.
Не след дълго съветската държава започна да мобилизира българските
мъже, за да възстановяват народното стопанство в Украйна, която беше силно разрушена от бойните действия. Това се наричаше «Трудов фронт». Помня
как баща ми се приготвяше да отива в град Кривой Рог (Украйна). В един от
тези дни, родителите ми отидоха при дядо Киро (бащата на мама) да се стягат
за път1 в Кривой Рог. Аз с по-малкия си брат останахме вкъщи. Към пладне в
нашия двор дойдоха двама съветстки активисти, от ромски произход и започ1
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наха да търсят баща ми. Иван се уплаши от
циганите и дълго плака. След малко си дойде татко и ме попита защо плаче Иван. Аз му
обясних, че са идвали циганите да го търсят.
Аз им казах, че той е у дядо, но те влязоха
вкъщи да проверяват. Иван се уплаши и се
разплака.
На другия ден баща ми заедно с други
съседи българи тръгнаха за град Кахул, за да
заминат за Кривой Рог. По пътя към центъра
той минал покрай циганската къща, където живееха двамата активисти. Баща ми се
спрял, снел от гърба си вързопа. Оставил го
на улицата. Влязал в циганския двор. Видял
една вила, взел я и запукал2 циганите, без да
се съобразява с възраст и пол. Набил ги хубавичко и им казал, че ако влязат у нас в двора да плашат децата ще ги избие. Оттогава
Родителите на майка ми: Киро и Пена
не
помня у нас в двора да е стъпвал цигански
Стоянови в сибирска депортация, Уватски
крак. В Кривой Рог баща ми работил в мината
район на Тюменска област (1955 г.)
за добив на железна руда.
Друго, което помня, са гладните години 1946–1947 г. През зимата за малко
да умра от глад. Откраднаха нашата крава и ние останахме без храна. Спаси
ме комшийката буля Василица Братинова. Тя донесе мляко от тяхната крава.
Никой от нашето семейство не умря в гладните години. Бащата на майка ми
Киро Стоянов беше успял да скрие зърно. Той ни спаси.
Гладът беше много страшен, много семейства измряха напълно. Хората
ядяха кучета, коне, лобода, коприва, дори и мъртви хора. Нас децата даже ни
плашеха «Ще те изяде Галацанката». Жената, която имаше прякор «Галацанка» живееше до гробището, откъдето изкопаваше труповете. Мисля, че глада
1946–1947 г. може да се сравни с блокадата на Ленинград 1941–1944 г. Нямам
информация колко хора умряха в село. Но и през1960 г. в Московей имаше
свободни дворове, защото по време на глада умряха доста семейсива.
Тръгнах на училище случайно. През 1946 г. в търсене на храна отидох с
едно комшийче Васил Братинов в училището. Там на учениците даваха по 100
грама черен хляб. Учителката, Зоя Константиновна Копълова (родом от Русия)
ме забеляза и ме попита за какво съм дошъл? Съседчето вместо мен отговори,
че аз искам да се уча. Тя ме попита какво знам. Аз, естествено, не знаех нито
да пиша, нито да чета. А руски език изобщо не разбирах. Виждайки, че не съм
подготвен за училище, искаше да ме изгони. Но тук пак се намеси комшийчето
и каза, че аз знам таблицата за умножение до 5. Когато изстрелях таблицата,
тя каза «молодец» и ме записа в училището.
2
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Училището се намираше на 150 метра от нашата къща. Това не беше специална сграда, построена за училище, а свободна къща останала от хора, депортирани (разкулачени) в Сибир. Тя имаше три стаи. В две от тях живееше
учителката със семейството си, а в най-голямата учехме едновременно три
класа – 1, 2 и 3. Училището за големите ученици беше в центъра. Посещаваха занятията 15 деца от трите класа. Тогава нямаше тетрадки и химикалки, а
имаше само панакида, формат като сегашните печатни листове A4 или малко
по-големи. Тази дъска, не знам от какво беше направена, но от едната страна
пишехме, а от другата решавахме задачи по математика. Пишехме с калем и
като изпишехме страницата, я изтривахме с ръкава и започвахме отново да
пишем или да смятаме.
Там завърших три класа. Аз бях най-малкият в класа. Имаше деца и от 1935,
1936, 1937, 1938, 1939 година. Всички учехме заедно. Учебници нямаше. И ако
имаше един на трима, четирима души, беше добре. Учителката показваше на
първи клас какво да правят. После преминаваше към втори клас да им обясни
какво да пишат. Накрая даваше задание на трети клас. И ние всички заедно пишехме. А когато четеше някой, останалите следяхме в учебника. Много често
ходехме сополиви. И естествено, не бяхме чували за добри маниери.
От четвърти клас ходих вече в училището в центъра. Сградата също беше
останала отсемейство, депортирано в Сибир. В класа бяхме около 25 души и
затова нямаше смесени класове. Имахме тетрадки и учебници. В пети клас в
края на учебната година полагахме изпити по руски език и аритметика устно
и писмено - по руски език диктовка. Аз я написах на руски, смесен с български
думи и естествено получих 2. Затова през месец август трябваше две седмици
да ходя на училище и да пиша диктовки. На поправителния изпит изкарах 3 и
ме записаха в 6-ти клас. Такива като мен „грамотни” бяхме около 15 деца от
различни възрасти и на всички ни позволиха да преминем в по-горен клас.
Баща ми се върна от Кривой Рог в края на 1948 г., и в следващата 1949 г.
заедно с майка ми влезе в колхоз «Ленин». Двамата работеха в полето от тъмно до тъмно. Ние, децата, стояхме сами вкъщи и си учихме уроците. Тъй като
майка ми беше неграмотна, ходеше на курсове по ликвидация на неграмотността «Ликбез». Но така и не се научи да чете и пише.
През лятото на 1949 г. нашето семейство го сполетя трагедия. Моят дядо
Киро още в румънско време беше много богат и имаше голямо стопанство.
Обявиха го за «кулак». Заедно с баба Пена и с двата им синове Тонката и Райну
ги депортираха в Тюменска област, Уватски район. Заселили ги в лесоучасток
Ситик (който се намира недалеч от село Демьянское). Останалата в Московей
къща беше превърната в колхозна бригада. През 1957 г. семейството се върна
и властите им върнаха къщата. Но след две години ги изгониха отново, казвайки им да се построят друг дом.
Искам да подчертая, че депортация беше голяма трагедия за заможните
хора от Московей. Аз бях свидетел на това. Нашият съсед Васил Констатинов
беше депортиран с цялото си семейство. Случи се през деня. Аз бях навън и чух
как буля Василювица плаче в съседния двор, а военният ѝ каза: «Давай быстрее
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мамаша, что ты там?!». Тя успя да вземе няколко кайсии и седна в колата. Мъжете и чичо Васил бяха избягали по-рано и се бяха скрили на един от таваните.
Но когато той разбра, че семейството ще бъде изселено, реши да тръгне с тях.
Следващият тежък удар за нашето семейство се случи през 1953 г. Баща
ми още в Украйна се разболял от тиф и получил възпаление на белия дроб. Затова след дълго и тежко боледуване на 2 юни 1953 г. той почина вкъщи. Майка
ми остана с три деца на ръце - аз, Иван и Тудора.
За да се изхраним започнах да работя от малък.През лятото, по време
на ваканцията 1952–1953 г. пасах колхозните кочове, а те бяха едно стадо
от 1 032 коча. Запомних тази цифра, защото всяка сутрин ги преброявахме.
Пасах ги чак до 20 октомври и може би щеше да бъде по-добре, ако бях станал овчар. Но съдбата тръгна по друг път. Директорът на училището Алексей Степанович Рижов (руснак, фронтовик, роден през 1911 г. и почина в село
през 1983 г.) дошъл у дома и попитал майка ми къде съм и защо не ходя на
училище. Мама му отговорила, че паса кочовете и не мога повече да уча, че
«от овчаря поп не става, а за овчаря 6 класа са достатъчно, за да преброи
стадото». Директорът бил настойчив и обяснил, че съгласно закона за образованието, аз трябва да завърша 7 класа. И 21 октомври аз се върнах на
училище. Естествено, първата четверт имах повече двойки, отколкото положителни оценки. Директорът, обаче, следеше моето образование, и когато
видя колко двойки съм натрупал, извика едно момиче от 10 клас (тя беше
отличничка), и я помоли да се занимава с мене допълнително. Това момиче
се казваше Алсина Мелник (рускиня). Във втората четвърт вече нямах двойки. Ученето ми вървеше лесно, имах отлична памет. През 1954 г. завърших
седми клас. Имахме 7-8 изпита. Всичките ги взех и получих свидетелство за
завършен 7 клас.
Заедно с моя приятел Степан Гендов искахме да постъпим в селскостопанския техникум в град Леова. Но майка не ме пусна. Заедно със сваку3 Давид Домущи ме накараха да отида в колхоза на работа и пак да стана овчар.
Степан постъпи в техникума и стана агроном. След това завърши институт по
физкултура и работи в училището като преподавател.
Преди да почине, баща ми извика своя приятел Антон Мандажи и го помоли да ме вземе да уча дърводелство. Антон Мандажи (1920 г.) беше бригадир
на дърводелците и ковачите в колхоза.
На 2 април 1955 г. аз бях приет в колхоза за ученик на дърводелеца. Първите 6 месеца работих като чирак без заплата, а втората половина на годината ми даваха 35-40%. След една година работих вече самостоятелно. Моят
учител беше Степан Бардук, много способен човек и много добър специалист.
Естествено, че тогава нямаше никакви механизация и всичко правехме ръчно.
Правехме каруци, покриви, портички и много други работи.
В 1955 г. валя страшен порой. Реката преля и наводни всички дворове и
къщи, които бяха наблизо. Водата повлече всичко от дворовете: купите сла3
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ма, дървета. Пострада и нашата къща, която се намираше на долната улица
(къщата стои и днес, там живее Павел Бабин). След това наводнение всички
решиха да вземат дворове на горната улица. През 1957 г. рано напролет и ние
взехме там място за строеж. Можете да си представите – вдовица с три деца
(аз бях на 17 години , наводнение и строеж при пълна липса на пари.
Беше много трудно. През лятото работехме в колхоза 6 дни в седмицата, а в неделя се занимавахме със строежа на къщите си. Помагахме да се
построи и къщата на дядо Киро, който се беше върнал от Сибир. Къщата се
правеше от кирпич. Той се месеше от глина, която заливахме с вода. След това
газехме с два коня и ръсехме отгоре със слама, за да се може да се правят
тухли. Водата се возеше в бъчви с каруци. На един чамур отиваше около 5 тона
вода. Тогава строяха толкова много хора, че в кладенците не стигаше водата.
В събота замесваш кирпича, а в неделя слагаш стените. Нужни са не по-малко
от 25-30 души. Ако някой дойде на помощ, после когато ще прави кирпич, ти
отиваш да му помогнеш. С една дума – адски труд. Случвало се от жегата и
тежката работа хората да припадат. Нямаше много храна, за да имаме сили.
Нашата къща беше дълга 22 метра, широка със стените 5 м, стените дебели
50 см. Глината трябва да изкопаеш и да натовариш в каруцата. Да я стовариш
до къщата. Пръсницата беше на около 500 м, с една дума работа, работа и пак
работа. Сега мислим за йога, за фитнес или за други съвременни глупости. За
да вдигнеш стените на едната къща, трябват 5 чамура, още и основи, а и да го
таваносаш, и още 2 пъти да го измажеш.
През 1958 г. стените бяха вдигнати и изникна проблем откъде да вземем
дървен материал да покрием къщата. По това време аз вече три години бях
дърводелец. Бяха ме назначили завеждащ на дъскорезницата. Имаше предприимчиви хора, които събираха пари, за да пътуват в Русия да купят дървен
материал за строежите. С мене също работеше един, казваше се Степан Дерменжи (беше на около 40 години) - гагаузин. Аз уговорих мама да му дадем
пари. Тя се страхуваше, но все пак се реши. Поръчахме 8 м3дървен материал.
Този Дерменжи събра огромна сума за онова време и замина за Русия . Само
след месец докара един вагон материал около 50 м3 и ме помоли мене, моите
работници от дъскорезницата да разтоварят вагона и да го подредят. Аз имах
в подчинение 7 - 8 човека, трактор и машина, за да разтоварим и докараме
дървото от жп гара до колхоза. Аз се съгласих, но с условие, че веднага ще
взема дължимото ми. Моите хора разтовариха вагона и веднага пред него
измерих 8 м3 дървен материал. В същия ден го закарах на дъскорезницата,
нарязах го и след месец сам покрих къщата. А този Дерменжи разпредели останалия материал на близките си, събра още пари от хората, замина за Русия
и повече не се върна, и дърво не е изпращал. Нищо ново няма на този свят.
По време на строителството много ни помагаше дядо Киро. Той има 9
деца, а моята майка е най-голямата. Когато правехме кирпича, тази «армия»
заедно със зетьове и снахи, и още някои други роднини и комшии, работехме
по 7-8 часа, за да се справим с работата. Командваше целия процес дядо. Неговият авторитет и дума беше задължителни. Тогава той беше на 60 години.
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Деверът и зълвите на сватбата на братовчед ми Васил
Кассир, с. Московей (1 юли 1956 г.). На снимката отляво
надясно: Люба Стоянова, аз и Маруся Гавриленко

Деверът и зълвата на сватбата при
братовчед ми Николай Домусчи, с. Московей
(26 октомври 1958 г.). На снимката до мене
Маня Домусчи.

Дядо завърши своята къща през 1958 г. През пролета на 1959 г. аз сам направих дограмата (вратите и прозорците) на нашата къща. Поставих ги и през лятото измазахме къщата (груба мазилка), после я варосахме. И на 20 август
1959 г. се настанихме в новата къща. А старата, майка ми продаде през 1961 г.
за 1 200 рубли.
Ще направя малко отстъпление, за да опиша сватбената традиция на българите от Московей. От 1956 до 1960 г. аз четири пъти бях главен девер4 на
сватбите. За пръв път бях девер на 1 юли 1956 г. на сватбата на Васил Кассир
и Катя Николаева. Втори път (през 1957 г.) на вуйчо Райну Стоянов, който взе
булка от Кайраклия – Соня Грекова. Трети път ( през 1958 г.) на братовчед ми
Колю Домущи и булката му Гаша Арабаджи. За четвърти път бях девер у Николай Кочев (прякор „Чубата”). Булката му беше от молдовско село Урсоайя
Кахулски район. Бях поканен за девер и на 30 октомври 1960 г., но отказах,
понеже на 26 октомври заминах в казармата. С удоволствие ме канеха, защото аз прекрасно танцувах и намирах общ език с младежите. Изобщо деверът
4

Девер - обикновено това е брат на годеника. Ако годяника няма брат или братчедът му е
малък, за девер се избира някое момче, който е приятел на годеника. Деверът трябва да бъде
младо момче неженено.
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беше, по онова време, вторият по важност на сватбата след кума. Той ходеше да калесва5 хората за сватбата. В петък препасан с дълъг пешкир, с кана
(рус. графин) вино ходеше из селото, и казваше на поканените при кого и кога
трябва да отидат на сватба. В събота вечер отивахме при булката с музика да
ѝ занесем обувките и да вземем от нея ризата за годеника. Неделя сутринта
отивахме с музика да вземем кума, след това се връщахме при годеника. След
почерпка тръгвахме да вземем булката. Ако тя е от селото отивахме пеша и
целия път деверът със зълвите6 танцуваха отпред. Деверът в кутия завързана
с панделка носи булото на булката.
На вратника на двора в дома на булката ни посрещаха. В къщата за булката влизаха кумът и годеникът и 10-12 човека, деверът с 5-6 младежи и девойки. След церемонията на посрещане, кумата прибулва булката и след това
прибулена я извеждат в двора с музика и танцуват хоро. По време на хорото
майката на булката дарява по-близките сватбари. Деверът го даряват в събота
с пешкир, по обичая. В неделя същият девер у годеника го даряват с риза и
лента, а у булката - пак с риза. Според обичая командва сватбата кумът. Деверът ръководи музиката и танците в двора. Изпълнява и всичките нареждания
на кума кога, къде и какво да свирят музикантите. В края на деня, когато взимат булката и тръгват към дома на младоженеца, деверът е длъжен да откупи
чеиза на булката. Обикновено това се прави от братята и сестрите на булката
или от нейните най-близки приятелки. Започва пазарлък с девера от някаква
висока цена и след 10-20 минути се стига до някоя символична сума с подигравки и шеги. Деверът трябва да обясни защо дава толкова малко. Най-важният
мотив е, че «ние дойдохме за булката, а не за някакви парцали». Това се гледа
от сватбарите и всичките чакат кой кого ще надхитри. Свършва се с някаква
символична сума, например от 2 000 рубли се стига до 20 рубли. После с музика изнасят на двора чеиза на булката и жена го слага в каруцата. След прощаването на булката с родителите сватбата тръгва към къщата на младоженеца.
На следващия ден, рано сутринта кумът и деверът отиват при родителите на
булката с „червена ракия”, да им кажат, че тяхната дъщеря е била девствена.
След това всички заедно отиват в къщата на младоженеца и там продължават
веселието.
Моето участие като девер беше интересен опит в живота.
През есента 1958 г. аз постъпих в 8 клас на вечерното училище. Когато Завърших 9 клас през 1960 г., бях призован в армията. Тук трябва да отбележа,
че в армията трябваше да ме вземат през 1959 г. Понеже още строяхме къщата, майка ми ме накара да отида във военната комендатура и да помоля да ме
оставят една година, за да се оправим с къщата. И наистина тъй стана.

5
6

Диалектна дума означава «кани» (от науч.ред.).
Зълва – сестра на годеника. Могат да бъдат няколко зълви. Това са братовчедките на годеника
или комшиите, ако са млади.
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КАЗАРМАТА
Преди да замина в казармата, мене и още трима, четирима младежи ни
извикаха в кметството. Председателят Петър Колонжогло (българин) взе да
ни намира кусури защо не сме комсомолци. В такъв случай трябва да мълчиш.
Точно това направихме. Не знам какъв щеше да бъде резултатът, ако в този
момент не беше влязъл милиционерът на селото – старши лейтенент Матошин. Милиционерът, като разбра каква е работата, каза на кмета да ни остави на мира. Че «от тези, дето са станали комсомолци насила, почти никой не
ходил на събрания и нямало никаква полза от тези младежи». Това си беше
самата истина. В живота си не бях пионер, комсомолец или член на комунистическата партия. Не, че не възприемах строя или идеологията, просто у нас в
селото в този момент това не беше разпространено.
Преди да отида в казармата, през есента на 1959 г. по препоръка на военната комендатура, ме взеха в Кахул в ДОСААФ (Доброволно съдействие на
армия, авиация и флота) за два месеца и половина, да се уча за радиотелеграфист. Към ученето винаги съм
се отнасял сериозно, по приципа –
«Учението е светлина, а неучението
- тъмнина».
Когато заминах в армията,
мама събра най-близките роднини
(15-20 души) и ми направи изпращане. Помня една приказка на роднините в този ден: «Да слушаш и да се
стараеш». Мисля, че това е универсален български съвет.
Заминах в армията на 26 октомври 1960 г. в Белоруски военен окръг. Пристигнахме в град Бобруйск,
там ни и разпределиха. Аз попаднах
в град Борисов (примерно 50 км от
Минск). Там през 1812 г. Наполеон
Бонапарт е бил напълно разгромен
до р. Березино. Нашата военна част
се разполагаше в околностите на
град Борисов, във военното градче
Печи. Попаднах в мотострелкови
полк, в раззузнавателна рота. В това
Изпращане в казармата, с. Московей (25 октомври
военно градче беше разположена
1960 г.). На снимката отляво надясно: майка
учебна дивизия, която подготвяше
ми Надежда, аз, сестра ми Тудора, брат Иван и
сержанти от всички военни специалбратовчеда Васил Кассир.
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В казармата, гр. Борисов,
Белорусия (1960 г.)

Младши сержант, гр. Полоцк,
Белорусия (1962 г.)

ности за белоруския военен окръг. Като разузнавач служих до края на 1960 г.
Един ден, мене и още 10 души, ни заведоха в учебен батальон за свързочници.
Тук станах курсант във воинска част № 68559. Положих клетва на 25 декември
1960 г. Учих за радиотелеграфист една година и завърших школата за курсанти
през декември 1961 г. с квалификация радиотелеграфист 3 клас. През декемри 1961 г. ме назначиха да служа в г. Полоцк, село Баравуха-1, воинска част №
12706 в танков полк. Тук станах началник на радиостанцията. Осъществявах
връзката между командира на полка и командира на дивизията. Служих отлично, защото на 31 октомври 1962 г. бях награден с право да бъда сниман до
развяното знаме на воинска част № 12706. Личната снимка до знамето, беше
голяма идеологическа награда. На 7 ноември получих домашна отпуска за 10
дена. През тази година аз замествах командира на взвода. Нямаше офицер и
със заповед аз изпълнявах тези задължения повече от една година и получавах допълнително за офицерската длъжност 12 рубли. Общо получавах 35 рубли, което не беше малко. Редникът получаваше около 4 рубли. Бях си събрал
пари и по време на отпуската в Московей си купих костюм - първи в живота
ми. През същата 1962 г. ме извикаха в политическия отдел на полка и ми предложиха да стана член на партията, за да оглавя комсомолската организация
на воинската част, но аз вежливо отказах. Казах, че не съм достоен за такава
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работа. Така се откачих от комсомола и партията. През октомври 1962 г. се
проведоха много големи военни учения. Беше задействан целият белоруски
военен окръг. На тези учения присъстваха наблюдатели от Генералния щаб на
армията на СССР. Нашият танков полк «отвоюва» на отлично. Когато се връщахме от полигона, командирът, полковник Иван Данилович Подобед (белорус), беше в отлично настроение и ме попита откъде съм. Аз му отговорих, че
съм от Молдавия. Той каза: «Значи си молдовец?». Аз отговорих, че съм българин. «Много интересно» – каза той, и продължи – «Моят дядо освобождаваше
България през 1877–1878 г. и аз през 1944 г. минах през България и воювах в
Югославия». Полковник Подобед произлизаше от военна династия. Попита ма
как моите предци са дошли в Молдавия и в кой край на България са живели
преди изселването. Аз вдигнах раменете и отговорих, че нямам представа. А
той ми каза: „Как можеш да не знаеш историята! Задължително научи историята и изобщо България е прекрасна страна!”. Ако се замисля за най-значителните моменти в живота ми, ще отбележа три фрагмента:
1. Когато по желание на баща ми отидох да се уча за дърводелец;
2. Когато ме взеха 1959 г. в ДОСААФ да се изуча за радиотелеграфист;
3. Разговорът и пожеланието на полковник И. Д. Подобед.
Тези три момента определиха смисъла на живота ми.
Още по време на службата в армията, особено третата година идваха представители на Кировския завод (гр. Ленинград) да търсят тези, които желаят да
заминат да работят в северната столица на СССР. Много от моите другари се
решиха да работят като шлосери, стругари, фрезисти и др., но не и аз.

РАБОТА В УЧИЛИЩЕ
На 26 октомври 1963 г. бях уволен в запас и се завърнах в родното си село.
След една седмица ме срещна директорът на училището и ме попита къде ще
работя. Казах му, че ще търся нещо по военната си специалност радист. Той
ми предложи да работя в училището като учител по трудово обучение със заплата 69 рубли. Отговорих, че ще помисля. И отидох в Кахул и Кишинев да
потърся работа на летищата като радист. Приемаха ме, но нямах адресна регистрация и жилище. Затова се върнах на село. Майка ми ми каза, че директорът на училището ме търси за работа. На 20 ноември 1963 г. започнах работа
като учител по трудово обучението. Получавах 69 рубли. Това беше малко и
директорът ми даде и длъжността на лаборант към кабинета по химия, която
се заплащаше с 25 рубли.
Едва започнах да работя и комсомолът пак се изправи пред мене. Секретарят на партийната организация на селото изпрати чистачката от управлението на колхоза да ми каже, че партийнят секретар ме вика. Това беше Петр
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Иванов Куралов (българин). Отидох и той ми предложи да стана секретар на
комсомолската организация. Отговорих, че аз не съм комсомолец. Той не
повярва, че: «Как, такъв хубав човек, и не е комсомолец». Тогава каза: „Виж,
вземи лист и напиши молба за приемане в партията. Тогава ще те приемат за
кандидат - член на партията, а като кандидат ще те изберат за секретар на комсомолската организация”. Аз деликатно му казах, че още не съм се определил
окончателно с работата, и че търся начин да работя като радист. Той беше
разочарован, но ми каза: „Ако останеш в селото, ще продължим разговора”.
Така пак избегнах комсомола. Помних думите на дядо ми Киро, който казваше „Никога не влизай в партията, лъжат и крадат!”.
Аз повече не ходих при Куралов. Само през 1992 г. отидох у тях, за да го
агитирам да стане председател на българската организацията на Московей.
Тогава, той ми напомни за нашия разговор от 1963 г. и ми каза: „Когато ми
трябваше за комсомола, ти не се съгласи. Сега аз не съм съгласен”. Жена му
го подкрепи. Каза ми, че той е пенсионер, нека младите да бягат из селото да
дразнят кучетата. Наистина, каквото си постелеш на това ще легнеш.
От 8 юни до 18 юли 1964 г. бях в гр. Кишинев на курсове по подготовка на учители по трудово обучение за 5-8 класове към Института за повишаване на квалификация на преподователите в Молдовската ССР. Нашата група беше 25 човека.
През май 1965 г. заминах на работа в Кишинев. Имаше две причини, които
ме накараха да напусна селото.
Първо: Майка ми каза, че ще трябва да строя нова къща, тъй като нашата
остава на по-малкия ми брат.
Второ: През 1965 г. в училището по учебен план намалиха часовете по трудово обучение, а ние бяхме двама учители по тази дисциплина - аз и Николай
Василевич Борщ. Директорът реши да остави мен като по-млад и по-перспективен. Но Николай Василевич беше набор на баща ми и те бяха приятели от
детските си години. Аз разказах на дядо Киро за ситуацията и той ме посъветва, че аз съм по-млад и трябва да напусна, защото Николай Василевич бил
учител още по румънско време и трябва да се пенсионира там.

В КИШИНЕВ
Заминах в Кишинев, където продължих образованието си. Както отбелязах по-горе, отидох в армията с деветкласно образование, а в 1964–1965 учебна година вечерно завърших десети клас. Но тогава десет класса във вечерно
училище не се считаха за средно образование. Затова през септември 1965 г.
аз записах единадесети клас във вечерното училище.
През юни 1965 г. разбрах, че в Професионално-техническо училище №1 на
гр. Кишинев има вечерна група по специалност радиоелектроника. Поинтересувах се дали мога да уча там. Отговориха ми, че групата учи вече два месеца
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т.е. от април. Когато казах, че служих в армията като началник на радиостанцията и съм радиотелеграфист 1 клас, директорът се съгласи да ме вземе. На 5
юни, занесох документите със справка за завършен десети клас. Като прегледа документите, ми каза, че съм готов специалист и ме записа в групата. Там
постъпих заедно с приятеля си Сева Караджов, който е от село Баймаклия. Той
е българин, а майка му - молдованка.
Така 1965 г. и 1966 г. учих във вечерно училище и профтехучилище. Занимавахме се пет дни в седмицата. През деня от 8 до 17 часа бях на работа, а
вечер от 18.30 до 22.30. на занятия. Както отбелязах по-горе, групата в Профтехучилище беше започнала обучение на 4 април. Понеже имах армейска подготовка, аз бързо се изравних по знания с най-добрите. Изучавахме около 10
предмета, аз ще изброя само най-основите: електроника, основи на електрониката, радиоприемници, телевизори, магнитофони и т. н.
През март 1966 г. получих диплома за завършено профтехучилище № 1
по специалност радиотелемеханик, само с една тройка. С не по-лоши оценки
през юни същата година завърших и средното училище. На 26 години получих
така наречения „Атестат зрелости”.
Ще отбележа, че докато учех и работех като дърводелец в Строително
управление № 8 към тръст „Промстрой”. Строяхме завод за битови хладилници в сектор Чекани, сега там е микрорайон Чекани. А тогава беше равно
поле, дори път нямаше. Нас ни возеха на работа със служебен транспорт. Като
квалифициран специалист получавах около 150 рубли, което не беше малко за
онова време, неквалифицираните работници получаваха от 70 до 100 рубли.
На какво се дължеше този успех? Мисля, че армията, училището и работата като учител по трудово обучение, добрата памет и българският съвет на
роднините, когато отивах в армията – „Да слушаш и да се стараеш”, ми дадоха здрави основи в живота. Тайната на всеки е – да се трудиш и да бъдеш
разбран и изпълнителен.
През късната есен на 1966 г. беше формирано ново Строително управление № 44, в което събраха всички дърводелци, бояджии, мазачи и др. от тръст
„Промстрой”. Започнаха да формират ръководещи, административни и общественни органи. Мене ме извика началникът на отдел кадри (беше една
много приятна и много красива рускиня) и ми каза, че са я избрали секретарка
на партийната организация. Затова трябва да създаде комсомолска организация. Предложи ми да се заема с това. Когато ѝ отговорих, че съм безпартиен
и не съм комсомолец, тя беше изненадена, после пак се повтори селският сценарий от 1963 г. Предложи да напиша молба да бъда приет за кандидат-член
на партията и като поръучение да оглавя и комсомолската организация. Както
и преди – отказах.
В октомври 1966 г. отбелязахме 500 години от основаването на Кишинев.
Беше организирана легкоатлетическа щафета, която стартираше от Академията на науките и финишираше до Дома на правителството. Аз участвах в нея,
като представих строителите на града. Моят етап беше 250 метра. На другия
ден, в неделя, съветският космонавт Юрий Гагарин беше гост в Молдова. В
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На площада на българските опълченци, в деня, когато Юрий Гагарин посади дърво
в гр. Кишинев (октомври 1966 г.). Отляво надясно: Председателят на Кагулския райсполком със
съпругата си, Сева Караджов и аз

сектор Ришкановка на Кишинев той посади дърво, до кино „Шипка” и Паметника на българските опълченци. Аз присъствах на това значимо събитие. Гагарин пристигна с кола „Волга” и съпроводен от ескорт мотоциклисти. Спря до
паметника на опълченците. Работниците от „Зеленстрой” донесоха дървета и
Гагарин посади дървото в предварително изкопана дупка. Посадиха дървета
и делегатите от всички союзни републики и райони на Молдова. Аз и Севата Караджов помогнахме на председателя от Кагулски райизпълком, от този
момент имам снимка. А Гагарин след 30 минути си замина. Едно ме впечатли
в него – прочутата гагаринска усмивка - светла и обаятелна, с чисто руска душевност.
Бях включен и в обществения живот. От лятото на 1966 г. и до май 1967 г.
у нас в общежитието на строителите, което се намираше по ул. «Кока» № 37,
създаваха оркестър и ме включиха в него. Тук свирех на кларнет. Участвах с
оркестъра на различни манифестации., С музиката приключих, когато отидох
да работя в завода. Вярно, е че нямах добър музикален слух. В последствие
се опитах да науча децата си – резултат повече скромен, отколкото успешен.
Щом не е дадено от Господ – няма да стане.
След завършване на профтехучилището имах възможност да работя по
специалността си на радио-телемеханик. Затова напуснах Строително управление № 44 и на 15 май 1967 г. бях приет в завод „Виброприбор”. Тук станах
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техник - асемблер в сборъчен цех №5. Макар по документи да имах трети разряд, ме приеха като първи, който беше по-нисък. Когато началникът на цеха
Вадим Семенович Сторожук (руснак, участник на войната 1941–1945 г.) беседваше с мен при приемането ми, той каза, че за трети разряд не мога да мисля,
защото не съм работил по специалността, и ако той види, че се справям добре,
постепенно ще стигна и до трети.
Ще отбележа, че завод „Виброприбор” беше създаден през декември
1958 г. Той беше първият приборостроителен завод в Молдова и ковачница за
технически кадри на републиката. През 1958–1960 г. Никита Хрущев съкрати
съветската армия с 2 милиона души. Затова на завода всички ръководители
бяха офицери от запаса. Заводът си е завод, със строга почти военна дисциплина в технически и режимен аспект. Моят майстор беше летец-изтребител,
майор от запаса Григорий Борисович Рябошапко, фронтовик, украинец. Контрольорът, след когото аз отстранявах дефектите на приборите, беше Константин Константинович Спаский – капитан от запаса, артилерист, воювал във
Втората световна война от първия ден до деня на победата, руснак от Рязанска област, а жена му българка от Болград. След войната служел в болградската дивизия и там се оженил. В цех №5 аз работих около 10 месеца и се
издигнах до втори разряд.
През април 1968 г. преминах да работя в радиовъзела и телефонната станция към цех №8 в завода. Тук вече бях с трети разряд. Началникът на радиовъзела беше Николай Сергеевич Босъй (бивш работник на КГБ в оставка), украинец от Кировоградска област на Украйна.
През 1969 г. по предложението на Николай Сергеевич Босъй бях избран в
профсъюзния комитет на цех № 8, където отговарях за спортния сектор.
През април 1970 г. по случай на 100-годишнината на В. И. Ленин получих
четвърти разряд. През същата година също по предложение на Босъй бях
избран народен заседател в Народен съд на Ленински район на гр. Кишинев.
Тази обществена длъжност заемах две години.
През януари 1972 г. аз заедно с колегата Петр Корецкий (поляк) бяхме
командировани от завода в гр. Одеса да получим специалност механик, по
ремонт на изчислителни перфорациони машини. Когато заминавах за Одеса,
моят началник Николай Сергеевич Босъй не искаше да ме пусне, тъй като ме
считаше съвестен и перспективен работник. Той помоли директора Юрий Михайлович Бизов да отмени заповедта. Но директорът каза, че аз съм определен от завода и ще уча за негова сметка. Тогава там работеха около 4 500
души и не беше лесно да кандидатстваш за обучение.
Одеса, голям град и по-скъп от Кишинев. Пътуването дотам струваше 3
рубли, живеехме в частни квартири и плащахме наем по 30 рубли на месец. А
сега сметнете 110 рубли, които получавахме от завода, не ни стигаха за нищо.
От януари до април 1972 г., ядях само хляб с чай. Хлябът в стола беше без пари,
а чаша чай струваше 2 копейки. Обядвах постна супа за 7-8 копейки. Само да
отбележа,че бях висок 176 сантиметра, а тежах 63 килограма. От април отидох
да живея на квартира при една позната на моята тъща. Казваше се Олга (фа-
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милията не ѝ помня). Тук плащах по-малко – 20 рубли. Тази «тетя Оля» имаше
зет Виктор Валяев и мой връстник. Работеше като заместик - началник на стоманолеярен цех. Попитах го дали има някаква работа за мене. Той подтвърди,
защото лятно време хората излизат в отпуска и не стигат работници. Стоманолеярният цех на този завод беше най-тежкото и вредно производство. От
месец април аз и още един мой съкурсник започнахме работа. Тежка и вредна
беше, но и парите бяха хубави, около 450 рубли.
Учихме в Одеския учебен комбинат до два и половина, а работех от четири следобед до полунощ - 6 дена в седмицата. Естествено, че с такава заплата
животът стана по-лек. Моят колега Кравчук издържа две седмици и един ден,
когато разливаше чугун във формите, припаднал от високата температура и
веднага го уволниха. Аз работих до края на обучението. Спечелих около 2500
рубли, които за онова време бяха доста пари. От тях, когато се върнах от Одеса, си купих телевизор „Рекорд”, перална машина „Аурика”, прахосмучка и
хладилник „Ока-3”. Завърших обучението си в Одеса с отличен успех. На зная
как издържах. Мисля, че отговорът се крие в следното:
а) добра физическа форма;
б) прекрасна памет;
в) достатъчно добра техническа подготовка, армия, техническо училище;
г) работа в завода;
д) упористост и целеустременост, за да достигнеш поставените цели и задачи.
В края на септември 1972 г. се върнах в Кишинев в завода, но вече в ИИЦ
(Информационно-изчислителен център) с пети разряд. Не след дълго време,
получих най-високия шести разряд (септември 1973 г.).
В края на октомври 1972 г. в ИИЦ беше създадена профсъюзна организация и главният счетоводител на завода Давид Израилевич Ланда на профсъюзно събрание ме предложи за неин председател в, защото съм завършил обучението си в Одеса с отличен успех. От 1972 г. до 2000 г. т.е. до излизането ми
в пенсия, бях председател на профсоюзната организация в ИИЦ.
По това време от 1978 – 2000 г. бях член и на жилищно-битовата комисия
към профсоюза. В завода имаше списък на нуждаещите се от жилище – около
1 000 души. Затова работата в тази комисия не беше лесна. Разбира се, че цялата профсоюзна дейност беше обществена и без никакви превилегии.
В ИИЦ работеха около 80 човека, от които 70 с висше образование и само
10 – с общо средно образувание. Първият ми руководител беше Алберто Мартинес, испанец. Неговият баша през 1938 г. воювал в гражданската война в Испания, а той още като дете беше прехвърлен в СССР, в гр. Иваново. Завършил
Московския държавен университет. Съпругата му беше също испанка. Децата
им завършаха средно образование в Кишинев. Семейство Мартинес се върна
в родината си през 1974 г.
Заедно с основната работа в завода, в периода 1976–1979 г. учих задочно
в Кишиневския финансово-икономически техникум, където защитих дипломната си работа с отличен успех .
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Нашият завод беше предприятие с общосъюзно значения и директно се
подчиняваше на Москва. През 1980 г. беше издадена заповед на Министерството на приборостроението на СССР «О мерах по закреплению кадров». Съгласно тази заповед, на най-добрите и перспективни специалисти се даваха
персонални повишени заплати. От нашия завод бяха включени около 20 човека, сред които и аз. Затова от 1980 г. аз получавах повишена заплата.
От юни 1991 г. и до 2000 г. в завода „Виброприбор” работех като електронен инженер. От 1972–2000 г. бях член на Доброволната пожарна дружина на
завода. През 1980–1982 г. бях избран във МТЕК (Медицинска трудова експертна комисия).
Моят труд не остана незабелязан от ръководството на предприятието.
През 1970 г. бях удостоен със звание „Ударник на комунистическия труд”, а
през 1993 г. – „Ветеран на труда”. Награден съм с грамота „Най-добър в профеcията”. Многократно съм изпращан от завода на курсове за повишаване на
квалификацията: Тельшяй, Литва (1975 г.), Киров, Русия (1975–1976 г.) г. Кишинев (1980 г.), Казан, Татарстан, Русия (1986 г.).
Работих в завода до 2000 г., т. е. на едно място 33 години.
Заводът ми даде много познания, например как да общувам с хората.
Ежемесечно у нас се провеждаха лекции на международни теми. Повечето
лектори бяха от Москва. Имаше много ветерани от Втората световна война
1941–1945 г. Имах възможността да общувам с тях.
Нашият ИИЦ от 1973 г. влизаше в СКТБ РТ (Специално конструкторско-технологично бюро по регистрираща техника). Ежедневният контакт с конструктори и технолози ми даваше високо самочувствие и гордост. В завода имаше
доста хора с научни степени – кандидати на техническите науки. Много колеги
бяха завършили престижни ВУЗове: Московски държавен институт по международни отношения, Московско висше техническо училище „Николай Бауман” и др. Приятно е да осъзнаваш, че си работил с хора, които не мислеха за
хитрини и кражби, а да създават и усъвершенстват техниката, осцилографи,
магнитографи. Оптическото производство беше единствено в Молдова и повечето изделия бяха за военно-промишления комплекс.
Нашият завод беше посещаван от много чужди делегации. Продукцията
се изнасяше в десетки държави и по целия Съветски Съюз. Заводът беше посетен от: космонавтите Алексей Леонов и Валентина Терешкова, световния
шампион по шах Анатолий Карпов. В нашето бюро работеше шампионката
на Молдова по шах Раиса Неведничая. Конструктор беше Вячеслав Пшеничников. По-късно стана втори секретар на ЦК на компартията в Молдова.
Атмосфера между хората, независимо от ранг, от възраст и образование,
от етническа и религиозна принадлежност, беше приятелска. Особено се поощряваше стремежът да учиш и да се реализираш като специалист и работник. Заводът имаше почивни бази в Вадул-луй-Вода и на морето в Коблево, повечето карти бяха безплатни или на символична цена. В Коблево детска карта
струваше 11 рубли за 12 дена. В нея влизаше храната и нощувките в стаи с две,
три легла, при средната заплата 200 рубли. Имахме своя медицинска служба.
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Всяка година трябваше да минат пълен преглед всички работници от завода,
през всички медицински специалности. Правеха ни всички имунизации там. Работниците получаваха ежедневно мляко или кефир за вреден труд. На хората
с ниски заплати даваха купони за безплатно хранене в столовата. Един обяд
струваше 50 коп. С една дума строихме комунизъм.
Тази ситуация беше до разпадането на Съветския Союз. След това животът тръгна в съвсем друга посока. Дойде демокрацията.
Никога не съм си взимал отпуска през лятото, а от 20 септември до 1 ноември. Отивах в Московей и там работех по цял месец в колхоза, защото по това
време се прибира гроздето и царевицата. Независимо от трудностите в живота
ми, не оставих майка си без помощ. Тя беше здрава и силна жена, уверена в себе
си, независима (нали баща ѝ е бил най-богатият в селото), опора за всички, спокойна. През 2001 г. аз се пенсионирах на 61 години. В същата година почина майка
ми (на 26 ноември) на възраст 86 години. Майка ми беше доста здрава и силна
жена, но на 1 март 2001 г. през нощта влезли младежи да крадат вино. Тя силно
се уплаши и се разболя. Когато почина, получих къщата като наследство и аз до
26 февруари 2006 г. живях в Московей на ул. «Сергей Лазо» № 36 (Баранчани7).
После я продадох за 2 500 евро. От тогава живея в апартамента си в Кишинев.

СЕМЕЕН ЖИВОТ
А сега няколко реда за моя семеен живот. Преди казармата строихме
къща и не можеше да стане дума за женене. След армията и разговора с майка
ми, че къщата ще остане на по-малкия ми брат, този въпрос пак остана на втори план. После заминах. Не познавах добре Кишинев, голям град. Като човек
от село, тук не се чувствах уютно. Искам да подчертая, че дойдох в Кишинев с
22 рубли в джоба. Това означаваше, че с толкова пари ще изкараш най-скромно 10-15 дена и затова нямах много време да избирам работа.
Естествено, че за флирт просто нямах време. На село аз познавах добре всички момичета, а тук в Кишинев… В Московей аз бях в своята стихия с българска
менталност, а в града нещата стояха по друг начин. С преминаването на работа в
завода се понижи заплатата от 150 рубли на строежа до 60-70 рубли в завода. Чак
през 1972 г. започнах да получавам същата заплата като в строителството. Другият важен за мене въпрос беше, че всички момичета, с които работех, бяха рускини, молдованки и от други националности, но не и българки. Аз бях сигурен, че
ще взема само българка. И в края на 1969 г. намерих. Казва се Мария Дмитриевна Маркова. Тя е от село Суворово (Шикирлик), Измаилски район. Има поговорка: „Господ не сее и не оре, а хора събира”. Произходът и съдбата на моята жена
са точно такива като моята. Нащите бащи са починали в една и съща 1953 г. Тя е
7

Баранчани – название произлиза от първия преселник от с. Байрамча Белгород-Днестровски
район (бележка на автора).
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завършила икономически факултет в Политехническия институт. Пенсионира се
в ювелирния завод „Giuvaer”. Ако трябва да обобщя съвместния ни живот след
50 години, мога кратко да кажа, че имам
много емоционална, неорганизирана и
ревнива жена, без логично и аналитично
мислене.
Нямахме апартамент и около две
години живяхме на квартира и плащахме наем 30 рубли месечно. Заедно
получавахме около 150 рубли. На 6 декември 1970 г. се роди първото ни дете
Кристина. През месец май 1971 г. получих от завода стая в семейно общежитие, която имаше 24 кв.м и обща кухня.
Намираше се в сектор Ботаника на ул.
«Краснодонская» №97. През зимата
1970–1971 г. детето сериозно се разболя
и не можа да оздравее. Кристина почина през ноември 1973 г .
Младостта си е младост. Тя може
да премине през всичко.
Заедно със съпругата Мария Дмитриевна,
На 1 януари 1973 г. се роди второто
гр. Кишинев (1970 г.)
ни дете, пак момиче и го нарекох Снежана. Това име не беше разпространено у нас. Случайно минавах покрай универмага „Йонел” и чух по радиото българска песен за някаква учителка Снежана. Мисля, че я изпълняваше Емил Димитров. На 6 декември 1976 г. се роди
третото ни дете - момче. Когато отидох в гражданското да го регистрирам и
казах, че детето ще се казва Стоян, служителката отговори че таково име не
знае. Аз ѝ казах,че дядо ми се казваше Стоян. Служителката отиде при директорката на гражданското, която беше родом от южните райони. Тя излезе от
своя кабинет и ме пита защо именно това име искам. Аз ѝ обясних, че това
име носеше моят дядо. Тя подтвърди, че у българите има таково име. В оново
време бяха на мода повече руските имена. Вкъщи с жена ми се препирахме за
името Стоян. Тя също не знаеше за него и искаше да е Стьопа.
След 1972–1973 г. животът се успокои.
Имаше само едно значимо събитие през есента на 1974 г. Молдова отбеляза 50-та годишнина на молдовската компартията и като гост на това тържество
дойде Л. И. Брежнев, генерален секретар на ЦК КПСС. Сътрудниците на нашия
завод бяхме подредени на булевард «Мира», за да го приветсваме. Лидерът на
СССР мина в кабриолет край нас на кръстовището «Мира» – «Белски» (сега бул.
«Дачия» – «Куза-Вода»). Това беше маршрутът му от летището до центъра. Стоеше и махаше с ръка на хората. Аз и Снежана имаме даже снимка от този момент.
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С децата Стоян и Снежана на демонстрация в
Деня на труда, гр. Кишинев (1 май 1980 г.)

Аз, синъ ми Стоян и майка ми Надежда,
гр. Кишинев (15 август 1986 г.)

На демонстрация, посветена на 50-годишнина на Компартията в Молдова, гр. Кишинев (12 октомври
1974 г.). Отляво надясно: Наталия Мануилова, аз, Нина Гълга, Михаил Кушнир и Ана Сергияну
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Места в детската градина за децата получих от завода. Снежана около три
години ходи в молдавска детска градина и отлично говореше молдовски език,
но през пролетта на 1979 г. я преместих в детска градина с руски език. Стоян
ходеше само на руска детска градина. През септември 1979 г. Снежана тръгна
в 1 клас, в училище № 54 на улица «Краснодонска».
През 1981 г. получих 3-стаен апартамент на бул. «Мира» (съвремено
бул. «Дачия») . От 1979 г. до 2000 г. най-големите радости бяха свързани
с успехите на децата. В началното училище Снежана учеше с мъка. Отрази
се смяната на детската градина от молдовски на руски език. Чак в 7 клас
тя взе да се нарежда сред най-добрите ученици. В 11 клас вече беше лидер с авторитет. Тя дори беше един ден директор на училището, когато се
позволи на гимназистите да се самоуправляват. Завърши средното си образование много добре. Имаше само две четворки. Тя седем години учи в
музикалното отделение на училището по изкуства „Алексей Стърча” в клас
по акордеон. Завърши го с много добър успех. Беше наградена с грамоти
за успехи, както в основното, така и в музикалното училище. Ходеше и на
различни курсове за шивачи. По характер е целеустремлена, настойчива, и
има мислене на стратег.
Стоян започна училището по-успешно от Снежана. Но от 8 клас до 11 клас
не му се учеше много. И той завърши музикална школа с клас акордеон. Но и
тук успехите му бяха посредствени. Ходи две години в кръжок по радиоконструиране и една година в кръжок по компютри към станцията „Юнъй техник”. Записахме го на плуване и на велоспорт към училището за олимпийски
резерви. По характер той не е толково настойчив и трудолюбив като Снежана.
Естествено нямаше и такива успехи. Не е самокритичен и не може да анализира своите грешки. Не умее да извлече изводи от постъпките си.
Снежана в гимназията имаше един ден в седмицата занятия в УПК (учебно-производствен комбинат). Бях я записал в специалност чертожник-конструктор, за да постъпи в технически университет. Мислех, че по-късно ще
дойде да работи в завода. У нас в СКБ имаше група, където повечето бяха
жени. Те можеха добре и в съгласно ГОСТ (госстандарт) да начертаят всякакъв детайл и механизъм. Една спокойна, чиста, хубаво платена и високо
интелектуална, работа. Според мене супермечта за всеки човек и особено
за жена. Чертожниците-конструктори работят и имат контакти само с конструктори и технолози, бих казал, с най-умните хора в завода. Беше много
престижна професия.
Но в март 1989 г. Снежана ми каза, че нейната приятелка Юля Захарова
чула, че в педагогическия университет ще има група по руска и българска филология. В края на март ще има ден на отворените врати. Отидохме двамата
в университета и там ни казаха, че действително за пръв път се въвежда специалност „руска и българска филология” и ще има една група. Реших, че щом
Снежана иска, нека да учи българска филология. Тогава аз не знаех, че Съветския Съюз ще се разпадне и ще се закрият заводите и няма да има нужда от
чертожници-конструктори.
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През септември 1989 г. Снежана
постъпи в Кишиневския педагогически
университет „Йон Крянга” в група руска и българска филология. Беше много добра студентка и комсомолски
секретар на групата. Защити дипломната си работа с отличен. Условията на
обучение бяха отлични. Винаги имаше
възможност да си почине и да учи в
уютна домашна обстановка, което не
е малко.
Завърши университета с отличие.
По време на следването си няколко пъти
беше Снежанка, а Жоро Барбаров беше
дядо Мраз на новогодишните празници, които се провеждаха в българското
дружество ,,Възраждане”.
Със Стоян нещата бяха по-сложни.
В 1993 г., когато той завърши средното
си образование, политическата ситуация беше силно радикализирана. Обществото стана радикално-националистично. Рускоезичните бяха отхвърляни от
всички ръководни длъжности. Много

Семейство Кассир на сватбата на Света Кара,
гр. Кагул (1990 г.). От ляво надясно: дъщеря ми
Снежана, синът ми Стоян, майка ми Надежда, аз
и съпругата ми Мария

Почивка след гроздобера в с. Московей (1995 г.). От ляво надясно: Валентин Соколов,
аз, майка ми Надежда, сестра ми Тудора (жена на Валентин) и Галя (снахата на Соколови)
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от тях принудени да заминат в Русия. В университетите съкращаваха руските
групи. Затова, Стоян не можа да постъпи в Кишиневския политехнически университет. Бяхме принудени да заминем в България, където се яви на изпити в
Габровския технически университет по специалност ЕКТТ (електроника, комуникациона техника и технология). Не се учеше добре и през 1996 г. го изключиха. Завърши през 2014 г. задочно Транспортна Академия в Кишинев.

ЗАПОЗНАВАНЕ С БЪЛГАРИЯ
Искам да разкажа за моето запознаване с България. Както писах по-горе,
още в казармата командирът на полка И. Д. Подобед ме попита за произхода
и историята. Естествено, че нямах понятие нито кои сме, нито и откъде сме се
оказали в Молдова.
Когато се върнах от казармата, питах майка ми. Тя също не знаеше. Питах
дядо Киро Стоянов (роден през 1897 г.) и той нищо не знаеше по този въпрос.
Каза само, че нашите предци са дошли в Московей от Исерлия (сега е село
Вольное) Тарутински район, Одеска област.
Чак когато пристигнах в Кишинев и живях в общежитието, се запознах с Василий Захарович Стоянов. Той беше завършил университет в Киев със специалност – промишлено и гражданско строителство. Беше достаточно интелигентен
и начетен човек, баща му българин, а майка му гагаузка. Роден е в Чадър-Лунга.
В годините на репресиите неговите родители са били депортирани в Казахстан.
Затова аз го попитах за историята на българите. Той също нищо не знаеше, но
ме посъветва да намеря енциклопедия и там може би ще науча нещо.
Отидох в градската библиотека и взех в ръце енциклопедията. Но там
имаше само данни за България, а за българите в Бесарабия – нищо. Чак през
1969 г. случайно видях в книжарницата книгата на Иван Мештерюк ,,Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828–1834 г.” (издадена в Кишинев през 1965
г.) и си я купих.
От тази книга за първи път се запознах с историята на преселването. Имаше и карта, коята показваше откъде са се изселили хората и в кои места са
били настанени. Аз и сега я пазя. По-късно купувах и други книги, но те бяха
по история на България. След 1980 г. се подписах за българското списание
,,Славяне”. По време на „перестройката”, в Кишинев от 1985 г., свободно се
продаваха български вестници ,,Работническо дело”, ,,Отечествен фронт”,
,,Народен спорт”, ,,Стършел” и други издания. Чрез редакцията на едно от
списанипта, по моя молба, бях получил самоучител за свирене на акордеон.
Много се интересувах от история и от прогресивното развитие на България.
През 1978 г. реших и отидох в Одеса в българското консулство. Разговарях с консула Никола Трънков (мисля, че той беше родом от Варна). Говорих с
него как мога да посетя с децата си България. Той ми каза: „Изчакай още мал-
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ко, защото след договореностите от Хелзинки от 1975 г. трябвало да настъпят
някакви промени”.
През лятото на същата 1978 г. разговарях в завода „Виброприбор” с колегата Виктор Дмитриевич Димов. Той е от Кулевча Белгород-Днестровски район. Беше началник на машинно-изчислителната станция. И както си приказвахме на български, един от пазачите ни спря и ни попита на български: „Откъде
сте?”. Той се казваше Георги Василевич Топалов и беше пред пенсия. Роден
беше в село Гюлмян (Яровое) Тарутински район, а там аз имах леля Ана Деде.
Тя е най-голямата сестра на баща ми, а и нашият род е от Гюлмян. Георги Топалов, живееше също в Кишинев на Мунчештска улица. След първата среща станахме приятели. Един път ми казва, че имал гостенин от България – един мъж.
Ако искам, може да ида у тях, да се запознаем.
На другия ден след работа, взех Снежана от молдавската детска градина, и с нея отидохме до Георги Топалов. Той живееше недалеч от детската
градина. По пътя купих две бутилки пшенична водка и влязох при него. Той
ме запозна с човека, който се казваше Петър Добрев от гр. Генерал-Тошево, Добричка област. От разговора с българския гост, разбрах, че е роден
през 1916 г. в село Гюлмян Тарутински район и затова още от дете познава
Топалов. По време на румънско 1918–1940 г. Добрев, като аргатин работил в
Дуранкулак. През 1940 г. България си връща южна Добруджа и Дуранкулак
влиза в нейната територия. Там се оженил и построил къща в Генерал-Тошево. Имал две дъщери и син. По време на Втората световна война България е
воювала на страната на Германия. Един ден по време на войната до тяхното
село се спрял ешалон със съветски военопленици. Когато местните жители
разбрали, че това са руснаци, те им занесли храна. Докогато жените отвличали вниманието на немската охрана, момчетата прехвърляли чували с храна през прозорците на влака. След войната тази акция е била оценена като
партизанска. Участниците ѝ получили превилегии. А Петър Добрев получил
правото да посещава СССР.
По времето на разговора ни, Петър Добрев ми предложи да ми направи
покана, ако искам да посетя България. Затова трябваще да донеса моите и на
жена ми. паспортни данни. Още на другия ден го направих. След нашия разговор мина доста време. През 1979 г. получих писмо от Гюлмян от някой си Топалов (братовчед на Георги Топалов). Той ми пишеше, че получил от България
писмо с две покани за неговата и за моята жена. Молеше ме да взема нашата
покана. Отидох в Гюлмян, намерих го. Беше много ядосан защо са дошли покани само за жените, а за мъжете - не.
Още в Кишинев с Петър Добрев се уговорихме в поканата да пише, че съм
му братовчед, защото КГБ не разрешаваше на приятели да гостуват по покана. И така, жена ми първа посети България. Не помня точно 1979 или 1980 г.
После дойде втора покана за мене и за Снежана. През август 1981 г. заедно
посетихме: Толбухин (Добрич), Варна, Пловдив, София, Плевен, Русе. В София
ни приюти Иван Дундаров, който също е от Гюлмян. Роден е на 15 май 1930 г.
Почина в София, през 2014 г. От 1974 г. живееше в България.
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Имахме покани за цялото семейство да посетим България и през 1986,
1987 г., но не ни разрешиха. Стигнах до заместник-министъра генерал-майор
Раилян. Той ми каза: «Много хороших мест по Советскому союзу есть, езжай
туда». Аз му доказвах, че съм българин и искам заедно със семейството си да
видя прародината си. А той пак казва: «Хочешь, чтобы дети увидели, что там
хорошо и чтобы здесь об этом рассказывали?». Така и не можах да го убедя.
През 1988 г. промених тактиката и помолих да изпратят покани само за мене
и двети ми деца. Този път разрешиха и през юни 1988 г. заминах с двете деца.
Този път бяхме в: Генерал-Тошево, Добрич, Варна, Бургас. В Бургас имах един
познат Петър Динев. Запознахме се случайно през 1969 г., когато беше на екскурзия в Кишинев. Търсеше аптека и ме спря. По акцента разбрах, че е българин и с удоволствие помогнах да намери необходимото лекарство. Петър
Динев имаше двама зетьове, които ни разходиха по цялото черноморие от
Балчик до Индже Воевода (Странджа). От Бургас отидохме в Ямбол и в село
Роза, след това в Пловдив, Пампорово, Смолян. В Смолян присътствахме на
репетицията на ансамбъл ,,Родопи”. Пак Пловдив, София и Благоевград. Там
слушахме ансамбъл ,,Пирин”. От София отидохме в Плевен и посетихме панорамата, посветена на освобождението на Плевен от турците през декември
1877 г. От Плевен с влак тръгнахме за Кишинев.

УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКОТО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Сега ще представя моето участие в Българското национално движение в
Бесарабия и в частност в Молдова. Но първо, искам да не бъда съден строго,
ако на някой няма да му хареса моя поглед върху тези събития. Пиша за нещата, на които бях свидетел и изпълнител, така както съм ги разбирал. Политиката е мръсна работа, още дядо Киро ми казваше, че всички партии във всички
времена използуват популизмът (лъжата), за да прокарат своите интереси.
Ако вземем предвид масонските игри и интриги на нашето време, мисля, че
който ще чете този материал няма да ми се сърди.
През 1985 г генералният секретар на ЦК КПСС Михаил Горбачев провъзгласи „перестройката”. Какво е перестройка? Това е реформа на държавата.
През лятото на 1986 г. при нас в завод „Виброприбор” се проведе лекция за
перестройката. Лектори бяха двама представители на молдавското КГБ. Те
обясняваха, че съгласно Всеобщата декларацията за правата човека (приета
от ООН още през 1948 г.) ще имаме повече демокрация и гласност. Ще се спазват правата на човека. За пръв път чух от кагебистите, че от същата година
ще се въведе изучаване на български и гагаузки езици в Молдова, отначало
факултативно, а после – задължително. През същата 1986 г. беше създаден ан-
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самбла за български песни и танци „Родолюбие” с ръководител Стефан Стоянов, който беше и директор на музикалното училище в Кишинев. Със Стоянов
се знаехме от времето преди „перестройката”, тъй като бяхме съседи. Първият концерт на ансамбла със състоя на 9 септември - Денят на освобождението
на България (1944 г.). Стоянов ме покани на този концерт, който се проведе в
Кишиневската фелармония. Залата беше пълна. Концертът мина много успешно. Беше времето на еуфорията.
През същата 1986 г. се запознах с историка-българист Николай Червенков.
Запозна ни Анатоли Миндов, братовчед на моята жена, който тогава работеше като заместник-директор по стопанската част в молдовската телевизия.
При срещата, Николай Червенков ми подари своя книга8 с автограф. Това
беше неговият дисертационен труд. Бях чул, че в Академията на науките има
учени-българи. За тях ми разказа Стефан Стоянов.
През зимата на 1988–1989 г. при нас в завода бяха дошли трима души от
интерфронта (рускоезично движение, което се бореше с молдовския национализъм) Владимир Солонарь, Иван Грек, третия не го помня. Впоследствие
той стана депутат във Върховния съвет СССР. Те говориха пред работниците
на завода. Единият от тях – Иван Грек, беше българин от Гюльмян. Имам неговата книга за Гюльмян9.
През есента на 1988 г. Иван Дундаров в Кишинев ме запозна с Нико Стоянов. Поет, който работеше в редакцията ,,Родно слово”. Главен редактор на
този весник беше Петър Делибалтов, по-късно Нико избута Делибалтов поради факта,че той не знаеше добре български език.
Рано напролет през 1989 г. политическата ситуация в Молдова рязко се радикализира. Започнаха митинги на народния фронт (молдованите)от едната
страна, а от другата – на интерфронта (рускоезичните). На един от митингите
на интерфронта, състоял се в Лекоатлетическия манеж, говори Нико Стоянов. След този митинг се срещнах с него. Около него стояха няколко българи.
Именно тогава се запознах с Иван Забунов, Танас Шишков, Иван Фъртунов.
Купихме бутилирано вино ,,Роз де маса”, мезе и доста емоционално дискутирахме за митинга и политическите проблеми. Както разбрах тогава, тази група
са се познавали от по-рано, а аз бях с тях за първи път.
След тази среща, аз вече почти всеки ден след работа ходех в редакцията
на ,,Родно слово” (намираше се на ул. „Пушкина”). Това място беше като щаб
на българската интелигенция. А вече вечерно време, после 18 часа, се събирахме в ателието на Иван Фъртунов. Там се чувствахме по-свободно, по-уютно. То се намираше по ул. „Садовая” (недалеч от съвременото американско
посолство) в един сутерен - доста просторно място. Там имаше софра, чаши и
чинии. Искам да подчертая, че бяхме само мъже, жени нямаше.

8

9

Червенков Н. Политические организации болгарского национально-освободительного
движения во второй половине 50-х – начале 60-е гг. XIX века. Кишинев, 1982 (бел. науч. ред.)
Грек И. Ф. Гюльмян-Дюльмен-Яровое (Очерки истории болгарского села в Бессарабии).
Кишинев, 2006 (бел. науч. ред.)
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Отчетен доклад на ревизионата комисия на Българско дружество „Възраждане”,
гр. Тараклия (12 декември 1992 г.). Снимка на Константин Гроздев

Среща в Българско дружество „Възраждане”, гр. Кишинев (16 март 1993 г.). Снимка на Константин
Гроздев. От ляво надясно, седнали: Георги Барбаров, Бранимир Радев (посланик на България в
Република Молдова), Яков Желяпов, Симеон Желяпов, Нико Стоянов. Прави: Георги Дорев (бизнесмен
от България), Григори Ужаков, Георги Кассир, Иван Забунов, Станимир Петков (консул на България в
Република Молдова), Танас Шишков, Иван Вълков, Петър Бурлак-Вълканов
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Тук се събираше цветът на българската възрожденска интелигенция.
По-компетентни от мен по въпроса за българската история бяха Иван Забунов (историк, кандидат на науките), Нико Стоянов и Петър Бурлак-Вълканов
(поети). Другите имаха доста примитивно понятие, но бяха идейно настроени
с висок български патриотичен дух. Лидер на тази група беше Иван Забунов.
Най-близък и компетентен негов помощник беше Нико Стоянов. Те въртяха
хорото. Бяха млади, образовани, и най-важното, по-информирани за това,
което ставаше. Тук се запознах и с Николай Тодоров от болградското дружество ,,Кирил и Методи”. През април 1989 г. с Николай Тодоров бях на митинг
в Чадър-Лунга. Там слушах изказването на гагаузите и за пръв път видях и чух
платформата на техните лидери, като: Петр Пашалъ, Деонис Танасоглу и Мария Маруневич.
През май 1989 г. българската група начело с Иван Забунов реши да създаде и регистрира официална българска организация. Устава и програмата ги
написа Иван Забунов. Естествено, че вечерно време в ателието, покрай софрата, в доста демократична и емоционална атмосфера, без регламент, обсъждахме устава и програмата. Софрата е символ на българското ,,Възраждане”
без президиум, без председател, без дневен ред, а само ,,възрожденски дух”.
Нямахме поп сред нас да ни благослови, иначе щяхме да бъдем край софрата
най - святата и благословена организация в човешката цивилизация.
В края на май 1989 г. имаше отпечатан образец на молбата за членство в
организацията. За названието на организацията имаше ралични мнения. Иван
Забунов настоя организация да се назовава Българско обществено културно
дружество (БОКД) ,,Възраждане”. Взехме да пишем молбите за членство,
първи Иван Забунов, втори Нико Стоянов, Шишков беше пети, аз - шести и т.н.
Разбира се повече и по- подробна информация има Иван Забунов. Аз пиша
по памет. Организационното събрание се състоя на 2 юли 1989 г. Беше слънчево и доста топло време. Събрахме се в сектор Ришкановка, до паметника на
българските опълченци и оттам отидохме в ателието на художника Димитър
Беседа с Иван Македонски
(председател на
Асоциациата на българите
в СССР), гр. Болград (22
август 1993 г.). Снимка на
Константин Гроздев
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Пейчев, на улица «Флорилор». Беше доста просторна стая. Минаха доста години от тогава.
Първото учредително събрание водеше Иван Забунов. Пуснаха един лист
по редовете да се записват. Аз бях последен в списъка. Затова точно помня, че
бяхме 33 души, толкова, на колкото години е бил Исус Христос. Единодушно
избрахме за председател Иван Забунов. Кои присъстваха на първото събрание? Списъкът трябва да е при Иван. Аз не познавах всички. Ще изброя, които
помня и лично познавах: Иван Забунов, Нико Стоянов, Петър Бурлак-Вълканов, Танас Шишков, Георги Барбаров, Иван Вълков, Иван Фъртунов, Димитър
Пейчев, Петър Недов, Степан Сербинов, Стефан Стоянов, Савелий Новаков,
Георги Кассир, Сарсаков, Федор Кюрпа. Другите не си спомням, защото имаше хора, които на учредителното събрание присъстваха, а после повече не
дойдоха. Имаше и такива, които на първото събрание не бяха, а после станаха
много активни. През 1990 г. бях избран за председател на ревизионата комисия на дружеството.
Помня, след събранието решихме да направим някаква значка на ,,Възраждането”. Праобраз за формата и размера стана съветската монета от три копейки. Работеха над създаването Иван Забунов, Нико Стоянов и художникът Иван
Фъртунов. Когато направиха чертежа и описанието на герба, документите взе
Иван Забунов. Подаде ми ги и каза: ,,Тези хартии, заедно с молбата, трябва да
са подпишат в Министерството на културата, в ЦК на профсъюза, в Министерството на финансите, в Министерството на вътрешните работи. Гледай да има
положително решение по въпроса”. За две седмици успях да събера подписите
и ги дадох на Забунов. Той поръча на един завод да направят тази значка в 6000
екземпляра. На значката беше изобразен лъв на фона на българското знаме,
което символизира българския ни произход и връзката ни с България.
През есента на 1989 г. си взех отпуска един месец от завода и реших да замина в България да работя. Заедно с мен замина Иван Дундаров, който беше
на гости в Кишинев. На гарата ни изпратиха Иван Забунов, Нико Стоянов, Танас Шишков и др. И тук, на 26 октомври 1989 г. Иван Забунов съобщи приятната новина, че на този ден официално е регистрирано нашето дружество
„Възраждане”.
Заминах за България с Дундаров и се настаних в Шумен. По това време,
както е известно, през 1989 г. от България бяха се изселели около 350 000
турци („голямата екскурзия”). Затова на 11 септември 1989 г. излезе постановление № 44 на министерски съвет на България ,,За развитието на населените
места, засегнати от миграция на населението”. В Шумен, Иван Дундоров се
срещна с чиновниците от окръжния съвет. Те му разказаха за ситуацията и
тогава Дундаров предложи да го съпровождавам, да видим реалната картина
в селата, засегнати от изселването на турците. В Шумен ни дадоха служебна
кола и аз, Иван Дундаров заедно с един чиновник обиколихме около 15 села.
Във всяко село кметът даваше данни колко къщи има празни и колко хора
им трябват. Цялата тази информация аз записвах и беше решено да организирам преселване на бесарабски българи в България. Не знам докъде щеше да
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стигне тази работа, ако на 10 ноември 1989 г. не бяха свалили Тодор Живков.
Всичко се промени и работата така и не стана. Аз тогава работих един месец,
от 28 октомври до 25 ноември 1989 г. във фирма ,,Китка” (завод за порцелан),
гр. Нови-Пазар.
През септември 1990 г. Иван Забунов поръча и плати сам един автобус
,,Икарус” с 40 места. Взе около 25 души най-активни членове на ,,Възраждане”
и направихме 15-дневна екскурзия из България. Ние посетихме Твърдица, Кортен, Кърджали, Равда, Толбухин (Добрич), Разград. Навсякаде имахме среща
с обществените организации. Обменяхме информация.
Когато се върнахме оттам, Забунов взе да събира и изпраща в България студенти. Той лично им плащаше задграничните паспорти и за свои пари
ги возеше в България. Сред тези първи студенти беше Ирина Бошкова от
Московей, която постъпи в Шуменския университет. Сега това е нещо обикновено, но тогаво ситуацията беше по-сложна. Аз ходих в Московей да агитирам хората да пускат децата да учат в България. Един ден ме срещна Гочо
Стойков, преподавател в Московейското училище и ми се скара защо съм
„баламутил на хората главите да учат в България, който иска и тук може да
се изучи”. Вярно е че, след три години, този същият Гочо Стойков ме молеше да помогна синът му да постъпи в България. През 1993 г. вече ситуацията
беше друга. Имаше много желаещи да учат в България. През 1991 г. аз чрез
Иван Забунов, само от Московей, изпратих да учат в България още 3 момичета: Света Кара, Оксана Павленко, Марина Демирова. Света и Марина в Шуменски университет, а Оксана – в Стара Загора в медицинския институт. А в
кишиневския университет «Йон Крянга», с моя помощ, от Московей постъпи
Женя Кимуржи. С моя помощ и препоръка в музикалното училище в Твардица от Московей постъпиха Ярослав Писароглов и Ирина Дончева.
На 3 март 1991 г. в деня на Освобождението на България от турско иго,
Иван Забунов, Нико Стоянов, Танас Шишков и аз, бяхме в Болград по покана
на Николай Тодоров от дружество ,,Кирил и Методи”. Ние, от Кишинев, бяхме доста уверени в себе си. Мероприятитето се състоя в дома на културата

Рожденният ден на
на Иван Забунов,
председателят на
Българското дружество
„Възраждане”, гр. Кишинев
(28 юни 1993 г.). Снимка
на Константин Гроздев. На
снимката от ляво надясно:
(?), Степан Стоянов, Пенев
(директора музикалното
училище в Котел), Степан
Сербинов и Георги Кассир
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На откриването на
Болградската гимназия
(22 август 1993 г.).
Снимка на Константин
Гроздев. От ляво
надясно: (?), Иван
Забунов, синът ми
Стоян и аз.

в Болград. Там присъстваше и първият секретар на Болградския райком на
партията Иван Македонски. С него беше началникът на милицията и историкът Михаил Дихан. Македонски, като разбра какви хора дойдоха от Кишинев,
и че ние активно поддържаме лидерите на ,,Кирил и Методи” (нас справедливо ни смятаха за националисти), каза на началника на Болградската милиция,
който също е българин: „Извикай един наряд милиция да изгони тези молдавски екстримисти”. Не знам как щяха да се развиват нещата, ако не беше се
обадил Михаил Дихан. Той силно се възмути и каза на Македонски: ,,Какви
екстримисти са тези хора. Те са апостоли на българския народ. Събуждат българина, а ти ги гониш! Ако ги изгониш и аз ще се махна”. Това беше казано тъй
категорично и силно, че покрай нас се събра цяла тълпа. Македонски омекна.
След този инцендент започна тържественото заседание. По-късно аз разбрах,
че Михаил Дихан беше почетен гост на празника, много добър познат на Иван
Забунов.
На срещата в Болград беше повдигнат въпросът да се създаде организация, която да представлява българите в СССР. Помня, че тогава, излезе голяма
караница между лидерите на ,,Кирил и Методи” и администрацията на Болград.
Едно решение беше прието - да се избере организационен комитет, който да
изработи устав и програма и да проведе конгрес на българите в СССР. Този
комитет трябваше да състои от 25 човека, 10 – от Молдова и 15 – от Украина.
От молдовската старна бяха избрани: аз, Иван Забунов, Петър Парликов, Иван
Грек, Петър Попов, Танас Шишков, Кюрпя и др. Аз отговарях за Кагулски район.
През април и май 1991 г. един ден в седмицата се събирахме в Болградския райком на партията. Председател на организационния комитет стана
Иван Македонски. Бяха представени четири проекта за бъдещата Асоциация
на българите в СССР, разработени от Иван Грек (който представи проекта от
името на Молдовската академия на науките), Иван Забунов, дружество ,,Ки-
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рил и Методи”, на райкома на партията. Проектите на Грек и Забунов, бяха
взети за основа, върху която изработихме общ проект на устава и програмата
на Асоциацията на българите в СССР.
На 19 май 1991 г. в Болградския дом на офицерите се проведе Първия конгрес на българите в СССР. Той беше организиран и проведен на много високо ниво. Имаше делегати от всичките български села, около 350 – 400 човека. От Кагулски район дойдох аз с 12 делегати. Имаше гости от България, от
молдавския парламент (Александр Арсени), от Одеския областен комитет на
партията и от Киев. По време на конгреса 8-10 човека от дружество ,,Кирил и
Методи” в знак протест демонстративно излязоха от зала. Мене ме избраха
за член на централния съвет на Асоциацията. В Бюрото от Молдова избраха
Иван Забунов, Петър Недов и др.
Асоциацията на българите в СССР беше зарегистрирана от Министерството на правосъдието на СССР на 8 юли 1991 г. под № 0185 (аз имам ксерокопия
на тези документи).
Ще отбележа още едно събитие от март 1991 г. Тогава в Тараклия се бяхме
събрали в разширен състав: активът на ,,Възраждане” и ръководителите на
българските села от Молдова. На срещата обсъждахме въпроса за ,,Всесъюзен референдум за съхраняване на СССР” (който трябваше да се проведе на 17
март 1991 г.). Решихме, че българите трябва да вземат участие в него, макар че
официалното молдавското правителство (както и прибалтийските републики)
го бойкотираха. Както е известно, 76% от населението на СССР се изказа ,,Да”
за съхранение на СССР, а в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан –около 95%.

Первия Конгрес на българите в СССР, гр. Болград (19 май 1991 г.). На преден план от ляво надясно:
Танас Шишков, Иван Забунов, а зад тях Савелий Новаков и аз. (Снимка на Константин Гроздев)
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На 27 авгут 1991 г. беше провозгласена независима Република Молдова. От
тогава живеем в нови политически условия.
На 21-22 ноември 1992 в гр. София в НДК се състоя заседание на МАБ (Международна ассоциация на българите), в която аз взех участие като един от делегатите от Молдова. Заедно с мене бяха Иван Забунов, Нико Стоянов, Танас
Шишков, Петър Недов, Симеон Желяпов и др. През август 1993 г. в състава на
молдавските българи бях със сина си Стоян в Болград на откриването на Болградската гимназия.
През 1994 г. активно участвах в създаването на българската община в Молдова. Първи председател стана Симеон Желяпов. След него беше Валентин
Кунев. Сега тази длъжност заема Фьодор Сабий. От 2000 г. и до момента, аз
съм председател на ревизионата комисия на общината. На 17 май 2008 г. в гр.
Тараклия се състоя отчетно-изборна конференция на българската община в
Молдова, на която аз бях делегат. Като председател на ревизионата комисия
направих отчетен доклад. Предишният председател Валентин Кунев са отказа
да оглави общината. Тогава за председател беше избран Фьодор Сабий. Кунев
стана почетен председател.
През 2012 г. беше създаден „Съюз на бесарабските българи” с председател Симеон Желяпов. Организационото заседание се проведе на 3 март същата година в Бюрото на междуетническите връзки. Присъстваше посланикът на
България в Република Молдова – Георги Панайотов. И тук станах председател
на ревизионата комисия.

На конгрес на Международната асоциация на българите, гр. София (22 ноември 1992 г.). Първи ред, от
ляво надясно, седнали: синът на Яшата Желяпов, (Снимка на Константин Гроздев). Степан Стоянов,
Игор Димитров, Минкова (?), Нико Стоянов, Петър Жеков. Прави: Яков Желяпов, Иван Коларь, Петър
Люленов, Петър Недов, Георги Кассир. Танас Шишков, Симеон Желяпов, Фьодор Кюрпя, Александър
Катев, Захари Язаджи, Петър Бурлак-Вълканов, Иван Забунов, Филип Шавриев, (?), Иван Бурлаков и
Петър Попов
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Възлагане на венци, от името на Българската община по случай
на 3 март – Денят на освобождението на България от турско робство.
Снимките са на Константин Гроздев
3 март 1998 г. На снимката, от
ляво надясно: Иван Фъртунов,
Валентин Кунев и Георги
Кассир.

3 март 2000 г. На снимката от
ляво надясно, на първи план:
Иван Урмоглов и Георги Кассир,
на заден план: секретаря на
общината Иван Шавриев и
председателя – Валентин Кунев.

Рядко се случва в три обществени организации един и същ човек да бъде
председател на ревизионната комиссия. Аз съм председател на ревизионните
комисии на Българското дружество ,,Възраждането”, Българската община в
Молдова и в „Съюза на бесарабските българи”.
По линията на Българското дружество „Възраждане” се запознах с Мария
Великсар, която работеше в централната телевизия. Тя на 21 ноември 1994 г.
засне репортаж за храмовия празник „Св. Михаил” в Московей.
Благодарение на участието си в българското национално движение аз
имах възможност да присътствувам на срещи с разни хора от правителствата
на Молдова и България.
Имал съм срещи по различни поводи и мероприятия с всички президенти на Република Молдова: Мирча Снегур, Петру Лучински, Владимир Воро-
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Българската общност по време на честване 120-годишнина от началото на Руско-турската
война 1877–1878 г. Площад набългарските опълченци в гр. Кишинев (11 април 1997 г.).
Снимка на Константин Гроздев

нин, премиер-министър Андрей Сангели, Дмитрий Брагиш, Василий Тарлев.
Помня, че предадох на дъщерята на Тарлев, Карина три стихосбирки с автограф, на българската поетеса Надежда Тарлева, която е от гр. Павел-Баня,
Старозагорско.
Участвал съм в срещи и разговори със съветника на президента на България Михаил Иванов, с министъра на външните работи на България Ивайло
Калфов, с министър-председателя Сергей Станишев. Няма да изброявам депутатите на парламентите на Молдова и България, посланиците от различни
държави. Наистина тези срещи и контакти дават добър политически опит и
знания.
През 2008 г. в периода 1-3 ноември във Варна се проведе Първия Събор на
българите по света. Аз бях един от делегатите. От Молдова присъстваха: Фьодор Сабий, Иван Забунов, Иван Кайряк, Иван Бурлаков, Нина Топалова, Нико
Стоянов, Николай Иванов и др. Участвах в различни обществени мероприятия,
свързани с историята и културата на българите в Молдова.
И така, приминавайки различни етапи на живота, достигнах до 2019 г. Затова реших да го опиша такъв, какъвто беше. Не съжалявам за нищо. Никога
не трябва да съжаляваш за това, което си направил. Ти си роден да живееш,
да бъдеш оптимист, да се развиваш и да помагаш на другите. Надявам се, тези
които ще прочетат тази книга да не ме съдят, а да използват този материал,
като един от историческите източници на нашето време. Написана от човек,
който е бил българин и е живял за българското!
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ГРАМОТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ
В ТРУДОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
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Устав и копие от регистрацията на
Асоциаацията на българите с СССР.
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ЧЛЕН В РАЗЛИЧНИ КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
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ЛИЧНИ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ
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