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ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ
Тази биографична книга е ценна със своята информация за живота
и дейността на журналистката Мария Великсар, за нейните контакти с
известни личности от Бесарабия.
Работих над биографията на Мария Великсар с огромно удоволствие, защото имах възможността да се срещам лично с нея и заедно да
подредим материала с хронологична точност.
По време на разговорите с Мария Великсар се потопих в нейните
спомени на журналист, анализирайки историята, в нейните откровения
за живота. Забелязах как г-жа Великсар с любов и трепет говори за своите родители, за някои направени от нея интервюта с интелекуалци от
български произход в Бесарабия. Чрез своите телевизионни предавания
тя е една от първите, които говори за българската култура, за нейната самобитност и ценност. Винаги е обичала своите зрители. Оставя след себе
си едно успешно предаване на канал 1 на Молдовската телевизия „На
Бужакска вълна” (1974–2004), което предаде на бъдещите поколения.
Този труд открива раздел „От съставителя”, следват „Уводни статии”, „Биографични данни”, авторите на които са – д-р Елена Рацева и
Анжела Олэреску.
Книгата състои от пет глави: Първа глава: Мария Великсар за себе
си (включва историята на семейство Великсар, нейните турнета, конкурси, национални и международни фестивали). Втора глава: Създаване на
редакцията за националните малцинства „Комунитате” („Съдружество”), включва (нейната дейност като журналист в Молдовската телевизия 1 (1974–2004). Трета глава: Среща с моите бесарабски съседи (колегите на Мария Великсар). Четвърта глава: Мария Великсар в очите на
своите съвременници. Пета глава: Спомогателни индекси (на имената
и географичен) и Глава шеста: Мигове от живота (снимки от епохата).
Този труд ще е полезен за всички, които се интересуват от живота и
дейността на културния деец Мария Великсар, от нейния принос за възкресяването на ценностите на българската култура в общността.
Анжела Олэреску
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УВОДНИ СТАТИИ

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ЕДНА
БЕСАРАБСКА БЪЛГАРКА
Тази книга разказва за една българка от бесарабската диаспора, за
човека, когото познават и обичат и в диаспората, и в метрополията. Чието име - Мария Петровна Великсар - винаги се посреща с топла усмивка
и съпричастие, с чийто глас се асоциират български език, хубави песни,
интересни истории и сюжети. Която говори с всеки и за всеки с любов и
добронамереност. Прекрасна е идеята в една книга да се съберат нейните
разкази за себе си и за другите значими личности от българската общност
в Република Молдова, както и отзиви за Мария Петровна от тези, които я
познават. Тези части се допълват взаимно и, като пъзел, изграждат образа
на нашата героиня и на света, в който тя толкова задружно живее заедно с другите. «Стана ми интересно и го помолих да ми разкаже подробно
своята история, защото ще е интересно за нашите сънародници» - този
цитат от спомена за Петър Недов представя Мария Петровна. Тя винаги
с интерес и внимание възприема събеседника си и, като истински журналист, постоянно мисли за предстоящото общуване със своите телезрители
– бесарабски българи. Повечето от нейните спомени имат ценност на историко-антропологически свидетелства и практически всичките й разкази издават активно и същевременно изключително деликатно личностно
присътствие на разказвача – сърдечен, добронамерен и благодарен. Димитър Пейчев в своето стихотворение „На Мария Великсар”успя да загатне
именно топлината и родолюбието като основното качество на енергията,
която постоянно излъчва Мария Петровна:
Пали, пали, огънче,
нека да гори,
с аленото въгленче
някого стопли! …
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Пали, пали, огънче,
за чужди и за свои,
за прости и герои!
Наистина, кръгът на нейните хора не са само с българи, той е многонационален, както и репертоарът на нейните песни. Това личи и от
книгата, където наред с българските, звучат гласовете на представители
от други етнокултурни общности, които обаче съвпадат в основните си
твърдения, образувайки колективното Похвално слово за уважаемата и
любима Мария Великсар.
Накрая на въведението изразявам възхищение от прекрасните
снимки, които илюстрират житейския път на Мария Петровна, и от
факта, че след пенсионирането Мария Петровна ползотворно работи в
женския клуб «Снежана» в рамките на библиотека «Христо Ботев», така
че можем да твърдим, че не само телевизията, но културно-просветното
дело е нейният живот.
д-р. Елена РАЦЕЕВА, доцент

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т

МАРИЯ ВЕЛИКСАР – ЖУРНАЛИСТ,
ИЗВЕСТЕН В ЦЯЛА МОЛДОВА
Житейската история на Мария Великсар, журналистка с национална известност, трябва да се знае, защото е част от едно звездно поколение бесарабски българи, които са допринесли за развитието на българските културни ценности в Република Молдова. Нейният живот обхваща повратни периоди в историята на Бесарабия: Втората световна
война (1939 – 1945), гладът (1946 – 1947), колективизацията (1949) и
депортациите (1949).
Мария Великсар (5 август 1936 г.) е родена в буджакските степи на
Бесарабия. Тя е първото от четирите деца в семейството. Този род дава
много известни имена на културния елит на Молдова. Пропагандира
историята и културата на бесарабските българи. Животът на един човек се измерва с неговите дела. Този на Мария Великсар е очертан от
много международни турнета, повече от хиляда предавания на първа
молдовска телевизионна програма.
Изследвайки дейността на Мария Великсар, забелязах, че е позната
на всички в обществото чрез своята професия на журналист. Заобиколена винаги от хора с големи сърца: интелектуалци, ръководители,
работници и винаги нейни съмишленици. Мария Великсар притежава
чувствителна душа, усмихната, отдадена на семейството и професията.
Тя е човек, който винаги е знаел как хармонично да се впише в своя
работен екип.
1974–2004 г. спомогна за разкриването на историята и културата
на народа. Била е очаквана всяка вечер от зрителите във всеки дом,
защото е имала способността да организира много интересни дискусии със своите гости: лекари, историци, художници, селскостопански
работници, учители, писатели, ръководители на народни ансамбли.
Всеки, поканен в нейното студио, помни ясно способността ѝ да ус-
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покои, да предразположи към откровеност. Журналистиката е професия да сътрудничиш и да комуникираш с най-различни хора. Творческият подход, скромността на Мария Великсар спомагат нейният
труд да пусне дълбоки корени и да даде буйни цветове. Това донася
многобройни награди: ордени и медали от Молдова и България.
Мария Великсар живее днес с чувството за изпълнен дълг, защото
е оставила след себе си във филмотеката на телевизията много ценни
предавания с голям резонанс сред зрителите.
Плодотворната дейност на журналистката Мария Великсар е отразена в енциклопедията Станчев, Михаил. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Т. 2. – Харьков, 2016. – с. 89-90.,
в книгата Бакалов, Тодор. Антология-2 на българските фолклорни
изпълнители : [рецензия на Мария Великсар с названието „Българските
славейчета от Молдова”], 2007; Перонков, Петр. Славим тебя, край
родной. Память : [статия „Семья Великсар. Места нет роднее на
свете”], 2008.
Животът и дейността на М. Великсар е описна с много подробности и от пресата, статия: Склярова, Валентина. На сердечной волне :
[засяга дейността на г-жа Великсар в предаването на „Буджакска вълна” // Независимая Молдова, 2007; Великсар, Мария. Успях повече, отколкото планирах, но по-малко, отколкото исках : [за творчеството на
Мария Великсар] // Забунов, Иван. Българите в Република Молдова.
– София, 2011. – С. 83-87; Olărescu, Angela. Maria Velicsar – promotor al
valorilor culturale (Мария Великсар – пропагандатор на културните ценности) // BiblioPolis, 2017; Андрейчук, Татьяна. Слово о замечательном
Человеке [творческият път на Мария Великсар]. Ел. адрес https://tinyurl.
com/2p89nfav; Советская Молдавия, Молодежь Молдавии, Новинки
телеэкрана, Вечерний Кишинев, Култура, Роден край (Одеса), Родно
слово и др.
Бог е надарил г-жа Мария Великсар със силен, приятен, феноменален глас. Била е ръководител на народния ансамбъл „Cebanaş” от град
Кахул (1957–1982), наставлявайки лично всеки член на формацията.
Знаела е да събира фолклор, стари песни от недрата на народа, от хората които познава. Често сама пее на сбирките в библиотека „Христо
Ботев” на български, румънски, гагаузки и украински. Пропагандира
народната песен на Буджака.
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Разказва за детството си със сълзи на очи, защото е работила от
много крехка възраст, но се радва безкрайно, че днес децата имат щастливо детство.
Уважавана, ценена от всички, енергична и весела, пълна с живот,
тя сее уважение, обич между хората. Мария Великсар не измерва живота с материални блага. Нейната съдба е съпътствана от успеха на големите дела. Тя днес не е забравена. Достигнала преклонна възраст, се
радва на вниманието и уважението на хората. Можем само да ѝ пожелаем много здраве, за да общуваме и в бъдеще с нея.
Анджела ОЛЭРЕСКУ,
директор на Българската библиотека „Христо Ботев”, гр. Кишинев;
член на Управителния съвет на НДБ в РМ
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DATE BIOGRAFICE
1936, 5 august – Se naște la Bulgariica, raionul Bolgrad din regiunea Odesa
(Ucraina), fiica lui Petru și Anastasia Velicsar, fiind primul copil în familie, avându-i pe frații și sora mai mici: Ivan, Dmitrii și Nadejda.
1944-1950 – Își face studiile la școala medie din satul natal, Bulgariica.
1950-1954 – Absolvește 10 clase la școala-internat din or. Bolgrad.
Grație aptitudinilor muzicale deosebite, participă, în ipostaza de interpretă
de muzică ușoară la diferite concursuri și manifestări de profil muzical.
1954-1956 – Își începe activitatea de muncă în calitate de învățător de limba și
literatura rusă și instructor de pioneri la școala medie № 1 din or. Vulcănești.
1955-1957 – Urmează studiile la Tehnicumul de bibliotecari din Soroca, Facultatea de Cultură și Educație al Activităților Culturale, specialitatea
regizură, muzică.
1957 – Se căsătorește cu Alexandr Tuzov, militar (or. Cahul).
1957-1958 – Activează în calitate de metodist organizator al activităților culturale la Casa de Cultură din or. Cahul.
1958-1960 – șef al sălii de lectură la biblioteca orășenească № 3 din or. Cahul.
1960 – Participă împreună cu Ansamblul de orchestră „Cebanaș” la Decada
culturii RSS Moldovenești la Moscova.
Decorată cu Medalia „Pentru vitejie în Muncă” pentru organizarea programului și participării active în Decada culturii și literaturii la Moscova.
Câștigător al „Antenei de Aur” – pentru cea mai bună transmisie, evidențiind coloritul multietnic a țării noastre.
În familia lui Alexandru și a Mariei Tuzov se naște fiul Vladimir (or.
Cahul).
1960-1962 – Activează în calitate de șef al bibliotecii orășenești № 3 din or.
Cahul.
Participă în turnee Ucraina, Belorusia, Estonia, Lituania ș.a. împreună
cu Ansamblul de orchestră „Cebanaș” interpretând cântece în limba bulgară, găgăuză, română, rusă.
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1962-1965 – Se transferă cu serviciul și activează în calitate de instructor de
pioneri și învățător de muzică la școala medie № 10 din or. Chișinău.
1962-1968 – Urmează studiile la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea
de filologie (fără fregvență), cu teza de licență „Creația scriitorului bulgar Elin Pelin”, specialitatea profesor de limba și literatura rusă.
1965-1969 –Studentă fiind, este angajată la Comitetul Central al Comsomolului din Moldova ca șef instructor în secția promovării activităților culturale din republică.
1968 – Cursuri de jurnalism de un an la Kiev, Moscova.
9 octombrie – ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКСАР Мария, инструктор ЦК ЛКСМ
Молдавии, награждается за активное участие в организации обслуживания делегатов IX-го Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Унгены.
12 noiembrie – LAUREAT Se conferă doamnei Velicsar Maria participantă la Festivalul II al tineretului și studenților din Moldova Sovietică
„50 de ani ai Comsomolului Leninist” pentru înalta măiestrie demonstrată la festival.
1969-1973 – Activează la Ministerul de Cultură în calitate de șef secție la promovarea filmelor republicane din Cinemateca de stat.
1972 – DIPLOMĂ de Onoare din partea Prezidiumului Sovietului Suprem al
Moldovei în legătură cu împlinirea a „50 de ani a Învățământului public”
și Medalia Jubiliară-100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin.
Performanțe, în continuare, împreună cu Ansamblul de orchestră „Cebanaș” la Festivaluri și concursuri, ediții de rând (Premiul I și Premiul
special).
1973, 20 ianuarie – Șef al cabinetului metodic cinematografic al Comitetului
de Stat al Moldovei.
20 februarie – Director adjunct la Centrul Republican al Tineretului „Iu.
A. Gagarin”, responsabilă de organizarea activităților culturale.
1975 – DIPLOM de Merit Maria Velicsar pentru cea mai bună Emisiune radio-televiziune „Образ советского воина в фильмах VIII-го
Всесщюзного кинофестиваля”, 12 iunie 1975.
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1983 – Devine Membru al Uniunii jurnaliștilor din URSS.
1986, 22 februarie – Organizator la inaugurarea Emisiunii Radio „Megdan”
(Moldova 1), în limba bulgară, aprobând candidatura lui Gheorghi Barbarov în funcția de redactor șef.
Interviu cu redactorul șef al Emisiunii Radio „Megdan” (Moldova 1) Gh.
Barbarov în Emisiunea „На Буджакской вълне” cu referire la imensa
activitate a bulgarilor basarabeni, promovând valorile spirituale ale poporului bulgar în Republica Moldova.
1989 – Membru al Societății bulgare „Възраждане” din Moldova.
Președinte interimar al Societății bulgare „Възраждане”.
1989, 14 noiembrie – se naște nepoțica Elena Tuzova.
1990 – A înființat redacția „Comunitate”
Redactor șef al redacției „Comunitate” în limbile minorităților naționale
din Moldova (bulgară, găgăuză, rusă, ucraineană, evreiască, țigănească)
întitulate la Televiziune și Radiodifuziune.
1993 – Diplom de Merit M. Velicsar, șef de secție pentru realizări în activitatea
de creație și organizatorică cu ocazia aniversării a 35-a de la fondarea
TVN, 28 aprilie, 1993.
1994 – Redactor-șef, autor al Emisiunii „На Буджакской волне” (în limba bulgară, 1994-2005) în promovarea folclorului bulgar, obiceiurile, tradițiile, ritualurile compatrioților noștri din Moldova, în această perioadă realizează
un număr impunător de emisiuni cu participarea celor mai mari personalități descoperind istorii de succes din viața oamenilor din diferite domenii:
medici, istorici, muzicologi, artiști ș.a. din Moldova și de peste hotare.
Redactor-șef al redacției, șef a programelor de film și a studiilor cinematografice ale Televiziunii de Stat și Radiodifuziunii de Stat din Moldova.
Redactor-șef al redacției minorităților naționale din Republica Moldova.
1995 – Interviu cu cercetătorul științific Petar Nedov al Institutului de Cercetare pentru Viticultură și Oenologie de la Academia de Științe din Moldova, în Emisiunea „Unda Bugeacului”, cu referire la noile soiuri de viță
de vie în Moldova.
2000 – Cursuri de perfecționare la Universitatea din Sofia, facultatea de filologie (Bulgaria)
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2000, 6 martie – Diplomă Se decernează dnei Maria VELICSAR, președinte al
Societății a femeilor bulgare din Republica Moldova pentru contribuția
la renașterea culturilor, tradițiilor și obiceiurilor minorităților naționale,
armonizarea relațiilor interetnice.
august – Delegată la Congresul al II-lea al Forului Organizațiilor de Femei din Republica Moldova.
2001 – Interviu cu academicianul Petr Nedov în Emisiunea „На Буджакской
вълне” cu referire la imensa sa activitate, dezvăluind informație despre
realizările sale științifice în domeniul viticulturii.
2003 – Premiul I cu „Insigna onorifică a președintelui Republicii Bulgaria” Gheorghi Pârvanov pentru merite deosebite în consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Bulgaria și Republica Moldova și pentru dezvoltarea culturală a comunității bulgare din Moldova.
Decorată cu PREMIUL mare la Festivalul Internațional a amatorilor de
Filme din or. Șumen (Bulgaria) pentru filmul „Българска Буджакска
сватба” și filmul „От сердца к сердцу” despre prima vizită a președintelui Republicii Bulgare în Moldova Gheorghi Pârvanov. Filmul a fost
foarte apreciat de telespectatori și jurnaliști și a fost remarcat în presă.
mai – Decorată cu ORDINUL Gloria Muncii. Pentru marcarea a 45 de
ani a Televiziunii, pentru merite speciale în dezvoltarea televiziunii naționale, contribuție semnificativă la promovarea valorilor spirituale și
morale și a profesionalismului înalt.
Decorați cu DISTINCȚIA „Отец Паисий Хилендарский” Maria Velicsar împreună cu Ansamblul „Cebanaș” pentru participare activă la concerte și concursuri în raioanele din Sudul Moldovei.
2004, noiembrie – DIPLOMĂ Se decernează dnei Maria VELICSAR pentru
contribuție considerabilă la dezvoltarea și promovarea culturii naționale
bulgare, armonizarea relațiilor interetnice în Republica Moldova.
2005-2011 – Înființează și desfășoară Clubul „Снежана” la Biblioteca „Hristo
Botev” din Chișinău.
2006, 22 februarie – DIPLOMĂ de Onoare Se decernează Doamnei VELICSAR Maria pentru colaborare fructuoasă la realizarea emisiunii „Pe
unda Bugeacului”.
Serată jubiliară la Biblioteca „Hristo Botev”
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5 august – DIPLOMĂ de Onoare 70 Se decernează doamnei VELIXAR
Maria pentru muncă conștiincioasă și îndelungată.
2008 – Decorată cu Premiul Mare la Festivalul Internațional al Amatorilor de
Filme din or. Șumen (Bulgaria), au fost prezentate 2 programe „Живая
традиция” a satului Tvardița (Moldova) și „Голос Буджака-Иван Басс”.
Autorul M. Velicsar a primit o invitație la Festivalul de Film din Macedonia.
2009, 20 septembrie – DIPLOMĂ Se decernează dnei Maria VELICSAR (Comunitatea Bulgară din Republica Moldova) pentru participare activă în
cadrul Festivalului etniilor, ediția a IX-a, consacrat sărbătorii a 650 de
ani de la întemeierea Statului Moldovenesc.
DIPLOMĂ din partea prim-ministrului Republicii Bulgaria dl Serghei
Stanișev pentru buna activitate a Clubului „Снежана” la Biblioteca
„Hristo Botev”.
2010 – Se pensionează. Lăsând în Cinemateca de Stat rodul muncii sale.
2016, 5 august – DIPLOMĂ de Onoare 80 Se decernează doamnei Maria VELIXAR pentru activitate îndelungată la Televiziunea Națională.
O frumoasă serată jubiliară organizată de Biblioteca „Hristo Botev”
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БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
5 август 1936 – В село Българийка, район Болград, област Одеса (Украйна) се ражда Мария, дъщеря на Петър и Анастасия Великсар. Тя е
първото дете в семейството. Има двама братя Иван и Димитър и
сестра Надежда.
1944-1950 – Учи в средното училище в родното си село Българийка.
1950-1954 – Завършва десети клас в училище – интернат в град Болград.
Благодарение на своя изключителен, музикален талант участва в
различни конкурси и музикални програми като певица на естрадна
музика.
1954-1956 – Започва своята трудова дейност като учителка по руски
език и литература и като дружинен ръководител в средно училище
№ 1 в град Вулканещ.
1955-1957 – Учи в техникум по библиотечно дело в град Сорока – специалност „Организатор на културно-масови мероприятия”.
1957 – Омъжва се за Тузов Александър, военен.
1957-1958 – Работи като методист-организатор на културно-масови мероприятия към културния дом в град Кахул.
1958-1960 – Завеждаща на читалната зала в градската библиотека № 3 в
град Кахул.
1960 – Участва заедно с музикален ансамбъл „Чебанаш” в декадата на
културата на СССР.
Наградена е с медал „За старание в труда” за организирането на
програмата и за активно участие в декадата на културата и на литературата на СССР в Москва.
Победител в „Златната антена” за най-добро предаване, отразяващо многонационалния колорит на нашата страна.
В семейството на Александър и Мария Тузова се ражда син – Владимир.
1960-1962 – Работи като директор на градската библиотека № 3 в град
Кахул.
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Участва в турнета в Украйна, Белорусия, Естония, Литва и др. С
ансамбъл „Чебанаш”. Изпълнява песни на български, гагаузки, румънски и руски език.
1962-1965 – Преминава на работа като дружинен ръководител и като
учителка по музика в средно училище № 10 в град Кишинев.
1962-1968 – Следва в Държавния Педагогически Университет на Молдавия, филологически факултет. Защитава дипломна работа на тема
„Творчеството на българския писател Елин Пелин”.
1965-1969 – Като студентка работи като инструктор в отдел „Пропаганда на културно-масовата дейност в републиката”.
1968 – Завършва едногодишни курсове по журналистика в Киев и Москва.
9 октомври – ПОЧЕТНА ГРАМОТА НА ВЕЛИКСАР Мария, инструктор на ЦК ВЛКСМ на Молдавия, награждава се за активно
участие в организацията на обслужването на делегатите на IX-я
Световен фестивал на младежта и студентите в град Унгени.
12 ноември – ЛАУРЕАТ на Втория фестивал на младежта и студентите от социалистическа Молдавия „50 години на Ленинския
комсомол” за високо майсторство, показано по време на фестивала.
1969-1973 – Директор на отдел „Пропаганда на родното кино” в държавната филмотека.
1970 – ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ – 100 години от рождението на Вл. Ил. Ленин.
1972 – Почетна диплома от президиума на Върховния Съвет на Молдавия по случай на „50 години на народното образование”.
Продължава артистичната си дейност с ансамбъл „Чебанаш” във
фестивали и конкурси.
(Получава Първа награда и специална премия.)
1973, 20 януари – Директор на методичния филмотечен кабинет към
Държавния комитет на Молдавия.
20 февруари – Заместник-директор на Централния републикански
дом на младежта „Юрий Гагарин”, завеждаща организирането на
културно-масовата дейност.
1975 – Почетна грамота на Мария Великсар за най-добро радио-теле-

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т

визионно предаване „Образът на съветския воин във филмите на
VIII–я всесъюзен кинофестивал”, 12 юни 1975 г.
1983 – Член на Съюза на журналистите на СССР.
22 февруари 1986 – Организатор на откриването на радиопредаването
„Мегдан” (Молдова) на български език. Лично одобрява кандидатурата на Георги Барбаров за главен редактор.
Интервю с редактора на радиопредаването „Мегдан” (Молдова) в
предаването „На Буджакска вълна” за огромната работа по пропагандирането на духовните ценности на българския народ в Република Молдова.
1989 – Член на българското дружество „Възраждане” в Молдова. Заместник-председател на дружеството.
14 ноември – Ражда се нейната внучка Елена Тузова.
1990 – Главен редактор на редакция „Съдружество” в националното радио и телевизия на езиците на националните малцинства в Молдавия (български, гагаузки, руски, украински, еврейски, ромски).
1993 – Почетна диплома на М. Великсар директор на отдел, за добри резултати в организационната дейност и по повод на 35-ата годишнина от основаването на МТВ, 28 април 1993 г.
1994 – Главен редактор, автор на предаването „На Буджакска вълна” (на
български език 1994–2005), пропагандиращо българския фолклор,
традиции и обичаи на нашите сънародници в Молдова. През този
период е автор на голям брой предавания с участието на голям
брой известни личности от различни области, както от Молдова,
така и от чуждина: лекари, историци, артисти.
Главен редактор на редакция, директор на отдел „Филмови критики и програми” в държавната телевизия и радио на Молдавия.
Главен редактор на редакция „Национални малцинства в Република Молдова”
1995 – Интервю с научния работник Петър Недов в Научния Институт
по Лозарство и Винарство към Академията на Науките на МССР в
предаването „На Буджакска вълна” за новите сортове лози в Молдова.
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2000 – Курсове за повишаване на квалификацията в Софийския Университет, филологически факултет.
6 март – ДИПЛОМ на Мария Великсар, президент на Асоциацията на
българките в Република Молдова за принос във възраждането на
културата, традициите и обичаите на националните малцинства и
за подобряването на междуетническото общуване.
август – Делегат на II-я конгрес на Форума на женските организации в
Република Молдова.
2001 – Интервю с академик Петър Недов в предаването „На Буджакска
вълна”, посветено на неговите постижения в областта на науката и
лозарството.
2003 – Първа награда „Почетна значка на Президента на Република
България - Георги Първанов” за високи заслуги в укрепването на
двустранните отношения между Република България и Република
Молдова и за културното развитие на българската общност в Република Молдова.
Наградена с ГОЛЯМАТА НАГРАДА на Международния фествал на
любителите на киното, проведен в град Шумен за филма „Българска
Буджакска сватба” и за филма „От сърце към сърце”, посветен на
първата официална визита на президента на Република България Георги Първанов в Република Молдова.
Май 2003 – По случай 45-та годишнина на телевизията в Република
Молдова, за особени заслуги в развитието на националната телевизия, за значителен принос в пропагандирането на духовните и морални ценности и за висок професионализъм е наградена с ОРДЕН
„Трудова слава”.
Награждаване с награда „Отец Паисий Хилендарски” на Мария
Великсар и ансамбъл „Чебанаш” за активно участие в концерти и
конкурси, организирани в южна Молдова.
Ноември 2004 – Е наградена с ДИПЛОМ за значителен принос в развитието и пропагандирането на българската култура и за подобряването на междуетническите отношения в Република Молдова.
2005 - 2011 – Модератор на клуб „Снежана” в библиотека „Христо Ботев” в град Кишинев.
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22 февруари 2006 – ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ за плодотворно сътрудничество в създаването на предаването „На Буджакска вълна”.
Юбилейна вечер в библиотека „Христо Ботев”.
5 aвгуст – Почетен диплом по повод на 70-годишния юбилей на г-жа
Мария Великсар за дълголетна и плодотворна дейност.
2008 – Нагдадена с Голямата награда на Международния фестивал на
любителите на киното в град Шумен. Представени са две предавания „Живата традиция” на село Твардица (Молдова) и „Гласът на
Буджака – Ион Басс”.
20 септември 2009 – ДИПЛОМ (Българската община в Република МОлдова) за активно участие в IX-ия фестивал на етносите, посветен на
650-тата годишнина от създаването на Молдовската държава.
Диплом от Министър-председателя на Република България г-н
Сергей Станишев за активно участие в клуб „Снежана” в библиотека „Христо Ботев” в град Кишинев.
2010 – Пенсиониране. Оставя в държавната филмотека своята дългогодишна дейност.
5 август 2016 – ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ за дългогодишна дейност в Нациналната Телевизия.
Юбилейна вечер в библиотека „Христо Ботев” в град Кишинев.
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I. МАРИЯ ВЕЛИКСАР ЗА СЕБЕ СИ

СЕЛО БЪЛГАРИЙКА
Великсаров Димитър Петрович (1875–
1955), пристигнал в село Българийка със
семейството си - петима братя и две сестри.
От всички тях Димитър (Митю) бил
най-разбран, правел всичко нужно за голямото семейство. Имал много красив глас, пеел
чудесно и много обичал бонбони. Най-добрите ездачи в селото били Великсарите. Дошло време селската управа да изпрати хора
да воюват. По онова време Росия воювала с
Япония. Майка му ходила по канцелариите
да не изпращат никого от синовете ѝ на война. Но Митю казал: „Ако ме пратят в конната армия, отивам”. Участвал много активно,
биел се храбро. Но попаднал в обкръжение.
Там загубил десния си крак.
Така моят дядо Митю се върнал на село
и станал лозар. Имал хубаво лозе редом със
Дядото Дмитрий Великсар и неговата
своя по-голям брат Иван Петрович. Той
съпруга Прасковия, синът им Тудор,
също бил лозар. Но нямал деца. Винаги, кодошъл от Румъния, 1939 г.
гато срещнел Митю му казвал: „Къзъм, булъча ви чака на гости”. Иван Петрович Великсаров беше най-големият от
всичките братя и доживя до 104 години. Вече моят син Вова – Володя
ходеше при него да му занесе българско, домашно кисело мляко. Децата
много обичаха този свой дядо, Иван Петрович.
А Димитър Петрович, кавалеристът се ползвал с голямо внимание
от страна на българските девойки. Ходел на седенки в съседното село
– Кайраклия (Молдова). И в село Кубей (Украина), когато устройвали

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т

празници, го канели. Той си довел булка от село Кайраклия, добра домакиня, отлично готвела, от добро българско семейство с голямо лозе.
Освен него, имало и много дръвчета: круши, ябълки, череши и цветя.
Дядо Митю много обичаше своите внуци, помагаше им, както можеше. Той возеше колхозното мляко от нашето село в град Болград. Винаги,
когато идваше в града минаваше с млякото и край нашето общежитие. Аз
и моите приятелки вече го чакахме с алуминиеви чаши да ни даде по глътка мляко. Той ни беше като баща. Руснаците го репресираха. Върна се след
смъртта на Й. В. Сталин. Тогава аз бях в десети клас в Болградската (школа-интернат) – гимназия 1954–1955 година. Там попаднах благодарение на
директора на селското училище, Хаджиков Васил Дмитриевич.
В центъра на селото беше нашето училище. Ние много го обичахме.
Учителите бяха много интересни хора, много образовани, разбираха от
музика и изкуство.
Искам да отбележа своя пръв учител - Матвей Кирилович Сербинов. Беше родом от село Чийшия – Болградско, но завършил в Букурещ.
Говореше френски. Обичаше музиката, прекрасно рисуваше. Той беше
пчелар. Пръв в селото си купи велосипед. Момчетата го обожаваха. Учеше ги как да се грижат за пчелите, да карат кола. Децата, които нямаха
родители, ходеха да помагат на старите хора, които се нуждаеха от помощ.
На него дължа своето формиране като човек. Без неговите наставления нямаше да живея в град Кишинев. Ако някой от учениците не си
беше научил урока, го оставяше без обяд. Когато ходех на гости при него,
винаги намираше за мене чаша чай и едно парченце царевичен хляб. Печеше го неговата съпруга, също учителка в селото, Татяна Николаевна
– много обичана от нас.
Дори и днес, когато сме на село, ходим на гробищата, където почиват
най-обичаните от нас хора, българските учители от селото. Директор на
училището беше Васил Дмитриевич Хаджиков.
Няколко думи за моето родно село Българийка (Зализничное). Защо
селото се казва по-украински Зализничное? До негo е построен железен
път (железница по украински). Появява се през 1886 г. То е „украинско”
и се намира на красив хълм. Има три равни, перпендикулярни улици,
улички. Според разказите на възрастните хора, там се намира Троянов
вал (известен в историята на Европа). Първите български преселници
там, през XVII век, са получили по 40-60 хектара земя, за да устроят жи-
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Среща на абитуриентите
на зализничанското
училище с техните
учители, 1958 г.

вота си. Дали и на Петър Великсаров за петимата синове и двете дъщери.
Построил къща в центра на селото. Негови съседи били Начу Илиев царски офицер, учителите по история и Желю Димов, с петима синове
и две дъщери. Един от неговите синове Васил Константинович Димов
(роден 1896) бил грамотен, умеел да намери общ език с румънските съседи и с времето, станал кмет на село Българийка (1930–1939 г.). През 1940
година руснаците го депортираха в Сибир. Той и семейството му умряха
там. А неговите братя, които бяха овчари - Тодор, Иван и Павел, останаха. Хората ги уважаваха. Разказваха, че Иван дошъл в Бесарабия със
стадо овце от Крим и винаги разказваше вицове за Крим и Сибир.
Тези овчари имали две сестри, едната Калина, другата Настя - моята
майка. Тя почина на 90 години и отгледа четири деца. Баща ми Петър Димитров Великсар (1908 г.), българин, седем години беше в Сибир. Върна се
в Болград, когато умря Сталин И.В. Говореше добре български, гагаузски,
румънски, руски и украински. Беше служил в лазарета на своята част в
румънската армия в град Яш. Единият от братята на Петър Великсар, Фьодор Великсар замина със своето семейство в Румъния (град Рошиорий
де Веде) след Втората световна война. Тодор Великсар завършил своето
образование в Румъния. Станал известен готвач и ресторантьор. Докато
баща ми и майка ми бяха живи, идваше често да ги види. А роднините и
сега ходят на гости в Румъния в град Рошиорий де Веде и в град Букурещ.
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ЕДНА БЕСАРАБСКА БЪЛГАРКА
Аз съм родена на 5 август 1936 година в село
Българийка, Болградски район, Одеска област
(Украйна). Завърших седемкласното училище в
родното село и заминах в Болградската гимназияинтернат, която завърших през 1954 година.
Моите родители са: Петър Димитров Великсар
(1908 г.) и Анастасия Константиновна (1910 г.). Ние
бяхме четири деца, аз бях най-голямата: Мария,
по-малките - Иван, Дмитрий и Надежда Великсар.
Баща ми работеше като земеделец. През 1945 год
стана колхозник в колхоз „Украйна”, Болградски
район. Майка ми беше доярка в колхоза. Трудеше
се добросъвестно и затова беше наградена с медал Студентски години, 1957 г.
„Ветеран труда” за висок надой на мляко и добро
гледане на животните. През 1944 година постъпих в Зализничанското
училище, което завърших през 1946 г.

Родителите, Великсар Петър и Анастасия
Семейство Великсар, 1949 г.
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През 1946–1954 г. учих в Българската болградска гимназия. Сега тя
носи името на Георги Раковски. Гимназията е създадена на 22 юни 1858
година от трудолюбивите бесарабски българи. Те сами финансирали
гимназията. Плащали заплати на директора и на учителите, които дошли от поробена България. Някои от учениците на гимназията след това
завършили европейски и руски университети. Има защитили докторат.
Велики българи Георги Раковски, Любен Каравелов и Христо Ботев се
грижели и подкрепяли този български просветен храм в град Болград.
Нашите мъдри, трудолюбиви деди инвестират щедро в Болградската гимназия, а тя им се отплаща с много видни личности не само в
България, но и в Русия, в Румъния, и в Съветския съюз. Повече от 300
бесарабски българи завършили там, по-късно стават държавници, военни дейци, общественици, учени, лекари, инженери. Със своя труд и
интелект спомагат за създаването на нова България. Изминаха много години от тогава и аз като журналист от ТВ Молдова съм ви запознавала с
много абитуриенти и преподаватели от нашата родна Болградска гимназия в рубриката „Срещи за вас”. Мои гости са били известният математик Владимир Арнаутов, хирургът и уролог Афанасий Тетрадов, Георги
Бланар. И днес се гордея и се възхищавам на Греков Юрий Ф. който беше
пръв водещ на предаването „Клуб кинопутешественников” от Молдова
на централната телевизия в Москва.
През 1954 години работих в средното училище в град Вулканещ като
преподавател по руски език и като дружинен ръководител.
През 1957 година завърших Сорокския библиотечен техникум. Получих специалност методист по културно-масовота работа и дирижиране.
През 1957 г., бях разпределена от Министерството на културата на
Молдавия като методист по културно-масовота работа в град Кахул,
Молдова.
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ЖИВОТЪТ Е ПЕСЕН
Колкото се помня, винаги съм пяла хубавите народни песни на български, руски, гагаузски,
молдавски езици, защото аз раснах в Буджака. Там
се формирах като личност. Започнах да пея, когато при нас живееше една рускиня, т. Муся, съпруга
на летец, защото нашата къща беше близо до аеродрома в с. Българийка. Тя ми пееше:
„Утро, красит нежным светом,
стены древнего Кремля...”
Аз мълча, не ми хоресва! Не знам какво е това
„стены древнего Кремля”. Тя ми обясни. Ние започнахме да пеем нашите български песни. Тя
също не разбира, но в селското училище пеехме,
както можехме и каквото знаехме.
Мария Великсар в град Москва.
След години в Българската гимназия, учехме 1959 г.
руски и български, защото бяхме събрани деца от
селата на Измаилска област. Учехме се един от друг. По-късно, когато ме
изпратиха на работа във Вулканещ, ми помогнаха знанията по гагаузки,
получени от моите баба и дядо.
През 1955–57 завърших сорокския техникум, където изучавах музика и библиотекарство. През 1957 г. бях разпределена в гр. Кахул като
методист по културно-масовата работа.
В Кахул имаше педагогическо училище. „А. С. Макаренко”, където се
преподаваше музика.
Започнах да участвам в техните концерти, защото можех да чета
нотите. Руководител на ансамбъла беше Анжел Абрамович Банчик. Той
определяше репертуара. Започнах, освен основната ми работа, да пея в
ансамбъл „Чебанаш” своите песни - български, гагаузки, молдавски. За
мене си беше предизвикателство, защото те всички бяха опитни музиканти, а аз се учех от тях.
През 1960 година обявиха, че в Москва ще се проведе Декада на
молдавското изкуство и литература. Проведе се конкурс и комисия-
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Изпълнение на ансамбъл „Чебанаш” на конкурса през 1959 г.
Подготовка за декадата на молдавското изкуство в Москва.

Ансамбъл „Чебанаш”, Кахулски народен оркестър „Тараф”, рък.
Анжел Банчик, 1960 г., град Москва. До стената на московския
Кремъл

М А Р И Я В Е Л И КС А Р

та реши, че Великсар-Тузова
ще участва с оркестър „Чебанаш”. Вече бях омъжена за
Александр Иванович Тузов.
На 20 март 1960 г. родих сина
си Владимир. С двумесечно
бебе, заедно със супруга ми,
участвахме в Декадата на
молдавското изкуство и литература в Москва.
В подготовката на нашата програма много голяма
помощ оказа Тити Марин
– преподвател от Букурещ.
Той преподаваше в педагогическото училище „А. С.
Макаренко”. Имахме много
интересни концерти , защото излизахме на сцена заедно с ансамбъл „Жок” с ръководител народния артист
на СССР, Владимир Курбет.
На концерта присъстваше
Министърът на културата
Екатерина Фурцева. Тя ни
покани на прием заедно с
Мария Биешу, за да се опознаем по-добре.
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СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
От 1957 година живях в град Кахул. Омъжих се
за кахулчанина, военнослужещ Александр Иванович
Тузов, роден през 1930 г. Негови родители бяха майка Парасковя и баща - Иван Тузов. Баща му беше българин, а майка му - украинка. През 1960–1962 г. аз бях
завеждаща градската библиотека № 3 гр. Кахул. През
1960 г. на 20 март се роди синът ни Владимир. От 1962
година го възпитавах сама, с помощта на моите родители, в село Българийка и в Кишинев.
С мъжа си и с двумесечно бебе участвахме в Декадата на молдавското изкуство и литература в гр.
Москва, 1960 г. За да ме допуснат до участие, се проведе конкурс. Комисията реши, че Великсар-Тузова Съпруг Александър Тузов,
ще участва в програмата. Командирът на военната начальник на щаба вч 26418,
част, където служеше моят мъж, му даде разрешение 21.12.1973 г.
да дойде с нас. Моята свекърва беше против. Ние участвахме, получихме награда, лично от Министъра на
културата, г-жа Ек. Фурцева. Аз и ръководителят на
оркестра Анжел Банчик, преподавател в педагогическото училище, бяхме наградени с медали „За трудовую доблесть”, заедно с Мария Лукьяновна Биешу.
Моят свекър беше много горд и доволен. А на 18 юни
1960 години Мария Тузова-Великсар беше чествана в
Молдова.
През 1962 година, със сина ми, напуснахме Кахул
и се преместихме в гр. Кишинев.
Аз, от 1.11.1962 година, работих в средно училище № 10 като дружинен ръководител и преподавах
музика. Синът ми постъпи в училище-интернат в гр. Град Кахул, 1966 г.
Кишинев, а лятно време отиваше на село при моите
родители. По-късно получих едностаен апартамент в гр. Кишинев, недалеч от училище № 9. Там завърши седми клас моят син.
Синът ми завърши морското училище в Николаев, Украйна. Беше
мобилизиран, служи в Задкавказието. Неговата военна част беше дисло-
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цирана в Сибир, Тюмен. Там и остана, ожени се. Много обичаше животните: коне, кози. Създаде свое стопанство. Това му остана от нашето южно възпитание
– обичта към животните. Роди му се дъщеря Елена и
внуци Александър и Виктория. Най-напред работи в
конно-спортна фирма. Всяка събота ми се обажда по
телефона. Самостоятелен мъж е, знае какво му трябва.
През 1965–1969 г. – Инструктор в отдела за пропаганда, завеждаща сектор културно-масова работа в
републиката към ВЛКСМ.
През 1968 г. завърших Държавния Университет в
гр. Кишинев, с дипломна работа „Творчеството на българския писател Елин Пелин”. Работих в ЦК на комСъс сина си Владимир Тузов,
сомола
на Молдавия, завеждаща сектор.
1966 г.
1969 г. – Започнах работа в Госкино, началник на
отдела филморазпространение на Републиканското киноразпространение.
1973 год – Получих покана от Председателя на ТВ Молдова, Степан
Иванович Лозан, Телерадио Молдова - главен редактор на редакция киноматография на телевизията на Молдова. Автор съм на предаванието
на ТВ Молдова „На Буджакска вълна” и негова водеща (през 1994–2005
години).
През 1983 години бях приета за член на Съюза на журналистите на
СССР.
През месец май 1989 г. – член на дружество „Възраждане”, член на
учредителния комитет.
От 1990 г. – главен редактор в „Комунитате”, в редакция „ Езици на
националните малцинства в Молдова” (български, гагаузски, руски, украински, еврейски, ромски) титровани на ТВ Молдова и Радиовещание.
От 1994 года – лично водех предаването на български език: „На Буджакска вълна”, ТВ Молдова (субтитри на румънски). Постепено започнаха да се въвеждат нови рубрики в програмите „Страници от историята”, „Времена и съдби”, „Срещи за вас”, „Моето родно село”, „Извори”,
„Поетични мигове”. Телевизионото предаване „На Буджакска вълна”
много пъти беше отбелязвано като едно от най-интересните в пропагандирането на българския фолклор, обичаи, традиции, обреди на нашите
сънародници в Молдова.
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През 2003 г. в телевизионната
конкурсна програма „Антена де аур
– 2003” за програмата „Българска
Буджакска сватба” творческата група получи „Златна Антена” и парична премия. През същата година в
град Шумен (България), на Първия
международен фестивал на любителски филми „Българска Буджакска сватба” взе призово място и получи ценен сувенир. А предаването Работа на редакцията за кино в телевизията, 1990 г.
за първата визита в Молдова на президента на Република България Георги Първанов „От сърце към сърце”
беше високо оценено и от зрителите, и от цялата общност.
От 2005 година съм ръководител на клуба на българските жени „Снежана” към библиотека „Христо Ботев”. Той притежава няколко награди
„Златна антена” – за най-добро предаване, отразяващо етническия колорит на нашата страна – предаването „На Буджаска вълна” – „Българска
Буджакска свадба” и „От сърце към сърце”.
На 4 януари 2010 г. се пенсионирах, и вземах активно участие в
обществения живот, в библиотека
„Христо Ботев” – клуб „Снежана”;
обществото на българите „Възраждане”, и в управителния съвет
на дружество „Възраждане”. Всяка
година по повод на националните
празници на България – 3 март (Денят на Освобождението) и 24 май
(Деня на Светите братя Кирил и
Методий) посолството на България Мария Великсар с Анжела Олэреску през 2018
в Република Молдова ме канят на г. възлагане на цветя на паметника обелиск на
българските опълченци.
срещи с бесарабските българи, които
обогатяват българските културните цености.
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СЕМЕЙСТВО ВЕЛИКСАР ПРОДЪЛЖАВА СВОЯ РОД
В нашето семейство Великсар бяхме четири деца:
две сестри и двама братя. Аз съм най-голямата, имам
син Владимир. Брат ми Иван завърши Кишиневския
Селскостопански Университет, и работи в Тараклия
като инженер. Той има три деца: Юри, Петър и Марина. Дъщеря му Марина е педагог. Живее в Санкт Петербург, има семейство. Синът му Юри живее и работи в
Русия. Синът му Петър Великсар завърши Софийския
Университет в България и сега работи като преподавател в Тараклийския държавен университет „Григори
Цамблак”, преподава изкуството на България. Има свои
картини, картинни изложби и участва в предаването
Петър Великсар, град
на TВ Молдова – „На Буджакска вълна”. Аз се гордея с
Тараклия, преподавател
такъв племеник като Петър. Сполай ти, Петре!!!
по история на българското
По-малкият ми брат Дмитри, също има три деца
изкуство в Тараклийския
университет” Гр. Цамблак”
Света, Оля и Марина; а сестра ми Надежда – двама синове Игор и Петър. През тези години семейството се
разшири, децата получиха образование и заминаха в други страни. Там
създадоха свои семейства. Вече и внуците са пораснали.
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КЛУБ „СНЕЖАНА” В БИБЛИОТЕКА
„ХРИСТО БОТЕВ” ПРЕЗ 2004–2011 ГОДИНИ
Когато завърших своята дейност на
журналист в молдавската телевизия, започнах по-често да посещавам библиотека „Христо Ботев”. Директорката на библиотека Нели Мурашова ми предложи
да организирам там творчески женски
клуб „Снежана”. Аз се съгласих. Беше началото на септември 2004 година. Първата сбирка беше посветена на бележитата
българка от Молдова Анна Стрезева преподавател, музикант. Тя се вълнуваше. Ние я уверявахме, че ще бъде интересно, защото беше единствената изпълнителка на органна музика в Молдова по
онова време.
Имахме много интересни гости. От
България беше при нас професор Тодор
Бакалов, преподаваше музика в българския теоретически лицей „Васил Левски”,
като делегиран от България в Молдова. Събираха се много интересни
хора, писатели, поети.
Целта ми беше да обединим нашите жени, младежите, които обичат българската музика, пазят българските традиции. От общуването и
езикът ще стане по-добър. План съставяхме. Много ми помагаха преподавателите от България, които работеха тук - Райна Тотева, Кирилка
Демирева. Също така се включваха активно и Нико Стоянов, Елена Рацеева, Надежда Кара, Мария Червенкова, Георги Барбаров, Дмитър Пейчев, Николай Червенков, Иван Забунов, Надежда Димитрова. Имахме
много интересни творчески вечери– юбилеи на писатели, журналисти,
артисти. Стана много добра традиция да се събираме на Бъдни вечер,
с бесарабските български новогодишни традиции - баница с късмети,
викторини, песни.
А през месец април - хумор „Барбаризми”, юбилейни срещи, вечери
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Пристигане в Молдавия на Юрий Гагарин, 1960 г.

– Нико Стоянов, Иван Вълков, Георги Барбаров, Димитър Пейчев, Татяна Стоянова, Кирилка Демирева, Анна Пагур.
Отбелязахме 70 годишнината на Бурлак-Вълканов (2009), присъстваха много хора от българската диаспора в Молдова, посолството
на България често участваше в тези срещи.
Събираха ни Лазаровден, Бабинден. Организирахме тематична вечер „Създаден за небето, Юрий Гагарин”, (Гагарин посети Молдавия и
Кишинев). Предложих да съставим план за идващата година и да продължим тези срещи. За тази интересна работа Министър-председателят на
Република България, Сергей Станишев ни награди с грамота!
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МОИТЕ НАГРАДИ

Медал за трудова доблест, 1960 г.

Юбилеен медал по повод 100
годишния юбилей на Вл. Ил. Ленин.
1 декември 1972 г.

Връчване на орден „Глория Мунчий”, от
Молдавското Правителство. 2003 година
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Голямота Награда на Международен
фестивал за филма ”Българска Буджакска
сватба”, гр. Шумен (България). 5.10.2003

Награда от Президента на България –
Георги Първанов, за творчески работи.
2008 г.
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II. СЪЗДАВАНЕ НА РЕДАКЦИЯТА
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
„КОМУНИТАТЕ” („СЪДРУЖЕСТВО”)

Аз работех като главен Редактор на главната редакция на кинопрограмите и на предаванията за книги (1986). Често ме канеха на срещи
в Главната редакция на кинопрограмите в Москва. Там се стараех да
изуча репертуарите на редакциите на Естония, Литва, Украина, да взема нещичко за нашата българска програма. Имаше много интересни
предложения от Прибалтика. Те титрираха филмите, които купуваха от
републиканските националните студии, включително и от „Телефилм
Kишинэу”. Така взех идеята на българите за документални и детски филми. Като се върнах в Kишинев, отидох при ръководителите на телевизията Андриан Усатый и Иван Бусуйок и споделих впечатленията си. Бяха
заинтересувани и ни позволиха заедно с инженера от телецентъра да ходим да изучаваме чуждия опит.
Всички обичат киното. Книги за него - много, ала учени, който могат да разкажат неговата история - малко. Такъв ерудиран специалист в
ТВ Молдова беше Николай Михайлович Полюхов.
Заедно с техниците направихме план за работа и с една от колежките техници, пристигнахме в Талин. Приеха ни добре, дадоха ни техни
разработки и започнахме да титрираме филми: първо български, които ни даде посолството
на България: игралния филм „Капитан Петко войвода” – 9 серии,
и много мултфилми и музикални
филми (на руски). Аз използвах
естонския метод в работата. Технически и творчески беше много
сложно. Помогнаха ми колегите Николай М. Полюхов, киновед. Среща пред
от Телецентъра и нашите съна- телевизионните камери, 1981 г.
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10 години съдружество „Комунитате”. М. Великсар с колегите от редакцията.

родници. Трябваше да се организира едно голямо дело и в телевизията,
и в радиото. Имаше остра нужда от кадри, които да знаят своя език, техниката и с творческо отношение. Това, което създадохме тогава и днес
работи успешно в телевизията и в радиото.
Аз предложих названието на бъдещото българско предаване да бъде
свързано с името на Буджака, където някога хан Аспарух е имал държава в Онгъла, и откъдето е започнало тяхното преселване в земите на юг
от Дунав.
За да види бял свят тази програма, много ни помогнаха нашите бивши депутати в Парламента и местните ръководители в онези години.
През 1990 г. се създаде главна редакция „Съдружество” – „Комунитате”, на български, руски, украински, гагаузки, еврейски и ромски език
– переведени на руски и румънски в радиото и телевизията на Молдова. Нямахме кадри, но на български говореше Иван Г. Кавалов в телевизията, Георги Барбаров в радиото – на „Буджакска вълна”, „Русский
дом“ – Алла Шалимова, Светлана Потанина, Ира Коваль. „Буджан далгансънда” – Димитър Димчиогло, Николай Бабогло. Украински „Свiтанок” – Сергей Лисевич и Валери Дороган (радио). „На еврейской улице”
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– Борис Сандлер, радио – Серго
Бенгельсдорф, „Петало Романо” – Евдокия Негру, заслужена
артистка на Молдова. Всичките
знаеха езика, на който говореха
в предаванията. Искам да отбележа, че дните на излъчване
бяха съгласувани с ръководството на ЦК КП на Молдавия
и с Телерадио. Посолството на
Република България – Бранимир Радев и Елислав Иванов,
Лучезар Еленков, Петър Воденски, българското консулство
в Одеса, имаха график кога да
дават филми на български. Искам да отбележа програмите на
Георги Барбаров на български
език. Не мога да не отбележа
и много топлата и талантлива програма „Свитанок”, автор-редактор Галина Роговая.
Искам, да благодаря на всички
сътрудници, които помагаха, да
правим такива интересни, сърдечни и красиви познавателни
програми, за Вас уважаеми телезрители.
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Колеги на заслужилата артистка на ансамбъл „Жок”, Евдокия
Негру, водеща предаването „Петало Романо”, гл. редактор
на предаването „На Буджакска вълна” М. Великсар и
журналистката Алла Шалимова, 1970 г.

Алексеев, госкино, М. Великсар, Ю. Греков, поетът,
Н. Глушко, госкино, Москва гл. редактор на редакцията, 1984 г.
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III. СРЕЩА С МОИТЕ
БЕСАРАБСКИТЕ СЪСЕДИ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВИЧ НЕДОВ
(научен работник)
Аз работех като редактор в молдавската телевизия. Бяхме добър екип, и когато можех да им помогна
с нещо, никога не отказвах. Един ден ми се обадиха от
град Люберци, Подмосковие. Човекът познавал един от
нашите сътрудници от времето, когато работели заедно
в Сибир. Попита ме коя съм, говоря ли руски, молдованка ли съм? Казах му, че съм българка от Болград. Той
се зарадва и ме попита дали познавам Петър Николаевич Недов. Живели са заедно в Сибир и петчленен екип
го е оперирал и излекувал. Отговорих, че не съм чувала
да е живял в Сибир. Сега е учен човек в Кишинев. Познавам го и ще му предам поздрави. На следващия ден
се срещнах с г-н Недов и той ми разказа, че когато е бил в затвора, в Сибир, тези затворници лекари са го оперирали. Благодарение на тях днес
е жив и преподава в кишиневския селскостопански институт. Стана ми
интересно и го помолих да ми разкаже подробно своята история, защото
ще е интересно за нашите сънародници.
Много от нашите сънародници са родени в селата на Одеска област,
когато там е било румънско. През XVIII в. техните предци получили тази
земя от Екатерина Велика. Това били българи, които се спасявали от турците. Те обработвали земята, строели къщи. Техни потомци са Георги
Стрезев, Петър Кискин и Петър Недов, родени в селата на Одеска област.
За Петър Николаевич Недов, аз лично направих предаване. Той беше
виден учен, красив мъж, високо интелегентен, изключително порядъчен.
В родното му село Чийший (Огородне), централната улица, която някога
се казваше Карл Маркс, сега носи неговото име П. Н. Недов.
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Той тръгнал на училище заедно със своята по-голямата сестра и се
учил толкова добре, че неговият учител препоръчал на баща му да се
занимава сериозно с детето, за да се развият природните му дарби. Баща
му впрегнал конете, взел десетгодишния си син и го завел в град Измаил, в духовната семинария. Там той се учел много добре, но за малки
провинения го наказвали и му обещавали да го изпратят в манастир. А
в манастира редът е много строг , на всеки три часа – молитва. Момчето
всеки ден ходело на брега на Дунав и гледало как се гонят жабите, комарите. Така разбрал, че повече го интересуват животните и природата.
Втората световна война го намира в Акерман (Белгород Днестровски).
Румънците го съветвали да промени фамилията си, но за Недов, то било
неприемливо. Известно време учил в Букурещ, а след това в София помагал на антифашистите, по времето на окупацията.
След войната се връща в Кишинев и постъпва в биологическия факултет. Но в четвърти курс за неговите смели изказвания и независимо
поведение е написан донос. Той е арестуван, и присъдата е „разстрел”.
След време разстрела заменили на 25 години лагери в Тюмен. От тях
лежи седем. Всичките тези седем години той се завивал с майчиния юрган. С него се върнал у дома. И в суровите условия на Сибир, не се предал пред обстоятелствата и тежките условия. Там завършил курсове за
геолози. Най-напред работил в мина за въглища като миньор, независимо че е бил вече геолог. Веднъж се случило нещо страшно в работата.
Срутила се шахтата. Неговите другари били засипани. Той ръководил
спасителната работа. Лично е пробивал път към затрупаните миньори.
Спасявали хората една седмица. Недов бил толкова обезсилен, че когато
излязъл горе, паднал в снега и заспал. Тогава се разболял от страшен
плеврит. Животът му е бил в опасност. Не е ставало и дума за квалифицирана медицинска помощ.
Неговите другари решили да го спасят. Нажежили парчета проводник и с тези „инструменти” проникнали в гръдния кош на Недов. Премахнали поразените участъци бял дроб и с това го спасили.
Петър Николаевич Недов минал през такава школа на живота, че
ежедневните проблеми за него не бяха съществени. След завръщането
решил да възстанови обучението си в биологическия факултет на селскостопанския институт в Кишинев. Но вече е студент със съмнителна
биография. Бил е нежелан. Приемат го, но му се създават много проблеми. Затова заминава в Одеса и там завършва университет.
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Най-верен приятел е била неговата жена Анна Григориевна Ребеза.
За техния живот ми разказа техният син Николай, – талантлив художник и фотограф, много интересен човек. Българската общественост погреба Петър Недов с големи почести на централното гробище в град Кишинев. Лека му пръст!
На 19 февруари 2009 година, на 82 година почина този несломим българин, бесарабец!!! Престана да бие сърцето на професор, доктор Петър
Недов, почетен член на Академията на науките на Републики Молдова.
С него човек можеше да общува на много езици: български, румънски,
руски, френски и човешки.

ГЕОРГИ ДМИТРИЕВИЧ СТРЕЗЕВ
(музикант)
Завършвах техникума „Елена Сърбу” в град Сорока. Предстояха ни
зрелостните изпити и много се вълнувахме. Пристигнаха гости от Кишинев и директорът ни ги представи. Имаше един висок, красив мъж с
очила, който попита дали сред нас има българи. Директорът подтвърди,
че има едно момиче от село Българийка, Болградски район. Този красив
мъж се казваше Г. Д. Стрезев. Той поговори с мене и ми предложи да
отида на работа в село Копчак (район Тараклия). Отказах, защото съм от
Българийка и това е друга работа.
Минаха години. Вече работех в телевизията, когато ме срещна режисьорката на музикалната редакция и поиска да ме запознае със семейство Стрезеви. Отговорих, че съм силно притеснена, защото съм ги
виждала само на екрана на телевизора.
Главата на семейството - Георгий Дмитриевич Стрезев е роден в
село Главан (Болградски район). Той имал братя, които заминали на
гурбет, а Георги останал с майка си. Понякога ходели до немските села
да спечелят поне обяд. Не винаги успявали и се връщали в силната жега
пеш. Семейството имало седем деца. Той със сестра си Настя ходели в
черквата да пеят, когато има служба. Селяните много го обичали заради
хубавия глас. Те събрали средства за обучението на Георги. С тези пари
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отишъл в град Измаил да учи на румънски език църковно пеене.
След това с един дървен куфар постъпил в Кишиневската консерватория. Той разказваше, че съдбата му подарила един прекрасен педагог
Анна Дмитриевна Юшкевич. В гладната година тя го хранила, обличала
го и го водила на музикални концерти.
Когато за пръв път чул шестата симфония на Чайковски в изпълнение
на симфоничен оркестър, бил толкова трогнат, че плакал по време на целия
концерт. Анна Дмитриевна му дала кърпичка да си изтрие сълзите и строго
му казала: „Стрезев, прекрати”. Неговата наставница му помогнала да стане
голям музикант и известен диригент на хор. Двадесет години е работил като
главен диригент на хора в оперния театър. Когато Стрезев заставал пред
хора, се вдъхновявал, и неговите селски ръце ставали красиви, а лицето му
светело. Тогава всички се сливали с музиката. Познаваше много добре Владимир Минин – друг велик диригент от Москва. Бяха колеги и приятели.
Той така се сливал със своята работа, че понякога вечер, когато
заспивал, командвал „Тенора выше” („Тенори, по-високо”). Никога не
закъснявал в театъра. Обичал дисциплината.
Неговата съпруга Ирина Петровна е родена в Москва. През целия му
живот е била винаги до него като първи критик и любима съпруга. Имат
две деца – Анна и Юри. Анна преподава музика в музикалното училище
„Сергей Рахманинов” в Кишинев. Юри живее в Прибалтика и преподава
класическа музика. Съдбата на тези хора беше много трудна, но те успяха да постигнат високо положение в обществото.

ЙОН БОРИСОВИЧ БАСС
(музикант)
Йон Басс беше един от най-обичаните изпълнители на българска народна музика, народен
артист на Република Молдова, той е роден в село
Кирсово, Комратски район. Нашата българската
общност винаги отбелязваше неговите юбилейни дати, а ние журналистите винаги искахме да
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го слушат нашите телезрители. Всеки искаше да чуе неговия красив глас.
Във фонда на радио Молдова са запазени повече от 300 песни в негово
изпълнение.
Йон Басс беше истински народен певец, обичан от стари и млади, от
българи и гагаузи, от молдовци и украинци. Неговият кадифен тенор,
оригинален маниер на изпълнение възхищаваха слушателите, очароваха
нашите сънародници.
Йон Басс най-напред пеел в самодейни колективи. По-късно постъпил в кишиневското музикално училище „Штефан Няга”. Ученик е
на Николай Киосе, Анна Рошкован. Изучава две специалности – хорово дирижиране и солово изпълние. Започнал своя творчески път в оркестър „Флуераш”, с художествен ръководител невероятният виртуоз
- цигулар Сергей Лункевич - народен артист на Република Молдова и
СССР. След това той пя в джазовия ансамбъл „Букурия” с ръководител
Шико Аранов.
Възрастното поколение в Молдова го помнят и днес и го обичат!
В родното му село е основа музей на Иван Басс. Открит е негов
памитник.
Йон расте в многодетно семейство. Рано остава без баща. Оцелява
в следвоенния глад. Детството му преминава в детските домове в Белц,
Комрат. Постъпва в селскостопански техникум. Завършва любимата си
специалност пчеларство.
Йон Басс започва своя творчески път в ансамбъл за народна музика
„Флуераш”. Ние помним неговите популярни песни „Молдавские ночи”,
„Подай ми ръка”, „Аурика, моя Аурика” автор и руководител Шико Аранов. Много са неговите песни, обичани от публиката. Прелистваме страниците на неговия живот. Виждаме, че повече от половината, е отдал
на културата и изкуството! До ден днешен творчеството на Йон Басс е
единственото професионално достижение на българската народна музика в Молдова. Аз, като изпълнител, мога да го подтвърдя.
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ЮРИ ФЬОДОРОВИЧ ГРЕКОВ
(журналист)
Завърших средно образование в Болградското училище (сега българска гимназия, която
носи името на Георги Раковски). Гимназията е
създадена на 22 июни 1858 года от трудолюбивите бесарабски българи. Те осигурили невероятно високо финансиране на училището. Намерили директор и учители, родени в поробена
България. Някои от неговите ученици са учили
се в европейски и руски университети дори защитили докторски дисертации. Великите българи, Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо
Ботев, са се трудели и милеели за този български просветен храм в град Болград.
Гимназията съществува вече 180 години. Аз, като журналист на TВ
Молдова, ви запознавах с много абитуриенти и преподаватели на родната Болградска гимназия в рубриката „Срещи за Вас”. Това бяха известни
личности: математикът Влад Арнаутов, хирургът В. И. Янков, хирургът
уролог Афанасий Тетрадов, Юрий Греков. Бих искала тук да се спря на
личността на Юри Фьодорович Греков (1938–2013) - поет, журналист,
главен редактор на списание „Кодры”.
Юрий Греков е роден в град Кахул през 1938 година, в много интелигентно семейство. Майка му Елена Дм. Грекова - Натовска, родена в село
Кальчевка, е завършила Пражския университет. Баща му е електроинженер и директор на техническото училище – Фьодор Ильич Греков.
Юрий Фьодорович Греков обогати нашата детската литература.
Беше и поет. Като журналист беше редактор на списание „Кодры”. Той
силно обичаше природата, земята. Редакцията на радиото в Москва му
предложи да води програма със същото название, но той отказа. Имаше крехко здраве от времето, когато е учил в Питерския университет
и не можеше да му помогне даже европейската медицина. За мене той
беше много интересна личност, трудолюбив, обичаше семейството си.
Замина на лечение в Германия. Когато се върна, ми се обади и ми каза:
„Да не се лъжеш да ходиш да се лекуваш в чужбина. Само вкъщи се
лекува душата”.
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В библиотека „Христо Ботев” има негови книги. Той много обичаше
нашия Буджак!
В списание „Кодры” беше публикувана една от най-хубавите му
книги „Чуваш ли как кука кукувичката?”.
Аз видях в продажба тази и други книги с името на моя съученик,
сънародник и дълбоко уважаван човек.

ПЕТЪР БОРИСОВИЧ БУРЛАК–ВЪЛКАНОВ
(поет)
Петър Бурлак-Вълканов е основоположник на българската литература в Бесарабията. Петър Бурлак-Вълканов е роден на 18 януари 1939 години в село Бабата
(съвремено - Островное), Одеска област, Украйна. Бурлак е фамилията на баща му, Вълканов – на майка му.
Петър Бурлак-Вълканов е член на Союза на писателите на Украйна и на Молдова. Той е автор на десетки книги – поезия, проза и переводи. Награден е с Орден „Мадарски конник”, втора степен за литературна
и просветителска дейност, и за изключително големия
му принос за популяризацията на българската култура
в Молдова и в Украйна. Първата стихосбирка на Петър Бурлак-Вълканов
е „Моя южная равнина” и излиза от печат през 1967 година в Кишинев.
По-късно се появяват „Вярност”, „Години”, „Пътуваме към май”, „Далечни извори”, „Земя на моите деди”, „Стара Планина”, „Корени” и други.
На 18 януари 2002 година творчеството на Бурлак-Вълканов беше
представено в библиотека „Христо Ботев” от журналиста Георги Барбаров и от преподавателката Кирилка Демирева, делегирана от България.
В творческата вечер участваха и учениците от теоретичен лицей „Васил
Левски”, град Кишинев. Присъстваха много наши сънародници в знак на
голяма обич и уважение, към творбите на Петър Бурлак-Вълканов.
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ДИМИТЪР ПЕТРОВИЧ ПЕЙЧЕВ
(поет, живописец)
Димитър Пейчев е роден на 19 май 1943 година в
българското село Бургуджи (сега се казва Виноградовка), Украйна. Живее в град Кишинев. Пейчев е завършил кишиневското художествено училище „И. Е. Репин” (1967 г.) и специалност „Графика на книгата” в
Московския полиграфически институт, през 1975 години. Пейчев е ученик на известния живописец Михаил Греку.
Димитър Пейчев е също така и поет. Автор е на
стихосбирките „Завръщане” (2004), „Светят спомените” (2005). „Питайте вятъра” (2011) е неговата трета
книга, която представя поезията му от последните години.
Димитър Пейчев е един от най-активните българи в дружество
„Възраждане”. Взема активно участие в творческите срещи в библиотека
„Христо Ботев”. Там, той е една от най-колоритните личности.
„Димитър Пейчев е живописец и поет. С четката рисува пейзажи,
портрети. Негово произведение е портретът на Христо Ботев, чието име
носи българската библиотека в град Кишинев, културния център на българите в Кишинев. Димитър Пейчев е уникален не само, защото съчетава таланта на художник и поет, но свързва и багрите с думите.
Поезията на Димитър Пейчев е едновременно народна и елитарна.
Тя просвещава и буди, дава вяра и упование, но навлиза и в дълбоки
психологически бездни. Тя не само изобразява картини от родния Буджак, но ги съчетава с интимното и мъката. Неговите думи охраняват българското, страдат за него и го благославят.
Димитър Пейчев е от рода на несъгласните. Той е автор „рана” в
българската поезия, защото неговите стихотворения са отвъд народното,
против лесното ритмуване и лакиранство. Те са дълбоко изстрадани и
затова са истински.
Поезията на Д. Пейчев е дълбоко скрита на дъното на кладеница,
до животворната вода. В безводна Бесарабия това е подвиг!” (Димитър
Михайлов, български поет).
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А за мене той беше голяма подкрепа в работата ми в молдовската
телевизия. С него можех да споделя моите виждания за проблемите в
работата с нашите българисти. Аз му благодаря, че ми е посветил стих
„На Мария Великсар”
Пали, пали, огънче,
нега да гори,
с аленото въгленче
някого стопли! …

ГЕОРГИ ТЕОДОСОВИЧ БАРБАРОВ
(поет, журналист)
Интересно беше времето, когато се зараждаха
повечето български структури в републиката: българското културно дружество „Възраждане”, чийто
„мозък” беше Иван Забунов; първите олимпиади по
български език и литература, създаден беше отдел
„Българистика” в Академията на Науките.
Известна е точната дата на първото радиопредаване на български и гагаузски език – 22 февруари
1986 година с времетраене 45 минути – половината
на българите и втората - на гагаузите. Предаването
се излъчваше един път в три месеца. След известно
време станах главен редактор на тази редакция и тъй
като добре познавах Георги Барбаров, му предложих
да работи в радиото.
Георги Барбаров е от селото Кортен. Много трудолюбиво и интересно село, с богато добро стопанство, където се правеха много срещи с
гости, включително и с писатели от България, от Молдова – Петър Бурлак-Вълканов, Петър Недов, Стефан Стоянов и други деятели на българската диаспора. Георги Барбаров правеше много интересни предавания,
аз лично го поддържах. Той сътрудничеше с одеския вестник „Роден
край” и много стихове отпечата там. Много ми харесваше стихотворе-
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нието „Писмото за мама”. Предлагам Ви негов стих, посветен на известния българин Иван Забунов, „Молба”:
Велика и малка,
моя и недостъпна,
държава на толкова скитници,
Българийо,
не в твоите небеса
искам да летя,
не твоите треви
искам да газя,
а сън спокоен да заслужа
в земята ти.
И върху камък,
оплакан от прадядовците,
името си да оставя
И да ти се присъня!
Георги Барбаров – бесарабски български поет, публицист, преводач,
журналист. Член на Съюза на писателите на Молдова, на България и на
бившия Съветски Съюз, член на дружество „Възраждане” в Молдова.
Активно се занимава с преводи от български на руски и румънски език.
Работи в молдовската компания „Телерадио - Молдова”. Оглавява
редакция „Съдружество”. Води седмично тридесет минутно радиопредаване „Мегдан”.
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ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ КАВАЛОВ
(тележурналист)
Иван Георгиев Кавалов, журналист в редакция
„Комунитате” на молдовската телевизия.
Аз се познах с Иван Г. Кавалов, когато работех
като главен редактор на редакция кино, а Иван Г.
Кавалов беше заместник-редактор по пропагандата
в телевизията на Молдова.
Запознахме се по-тясно, когато зае поста главен редактор на сценарната колегия на телестудио
„Телефилм-Кишинэу”. Студиото даваше поръчка за
готови филми, а моята роля беше да направим реклама и да разпространим тяхното призводство.
Знаех, че Кавалов е българин. Казвахме си някоя дума на български.
Той беше изключително интелигентен, тактичен човек, който не
обичаше много да говори. Когато започнахме да правим български предавания, аз се обърнах към него. Казах на ръководството, че Кавалов
говори добре български език. Първите предавания водеше Иван Георгиев Кавалов. По-късно се създаде главна редакция на националните малцинства, и българските програми възложихме на него.
Искам да отбележа, че Иван Г. Кавалов е един от най-подготвените българи журналисти в Молдова. Той прекрасно говори български,
руски, румънски, гагаузски език. Социалните и културните проблеми
на обществото в Молдова му бяха близки. Имаше невероятно чувство
за отговорност и изумителна трудоспособност. В неговите сценарии се
чувстваше авторски почерк, стил, знание на темата, мъдри сентенции за
живота.
Още от първите програми, той заяви своите благородни намерения
– всестранно да отразява живота, на тогава още, съветските българи в
Молдова.
Всички бяха удивени, че звучи съвременен български език от телевизионния екран. Негови герои бяха нашите писатели, поети – Петър Бурлак-Вълканов, Нико Стоянов, Георги Барбаров, музикални дейци Степан
и Петър Стоянови. Не пропускаше да говори за българската литература и
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нейните автори: Иван Вазов, Йордан Йовков, Христо Ботев, Елин Пелин
и за младите ѝ автори. Ние първи публикувахме устава и програмата на
дружество „Възраждане”, указа за откриването на българския теоретичен
лицей „Васил Левски” в българския вестник „Дума”. Той е много добре запознат с традициите и обичаите на българите. Неговото семейство, е много
известно в село Кирсово (побратим на град Жеравна в България). Сътрудничи с български журналисти.

ИВАН ДАНИЛОВИЧ ЗАБУНОВ
(научен работник и общественник)
Стих на Нико Стоянов –
Бих, може би, проклел отдавна
и оня век, и оня ден.
когато прадядо ми бавно
подвигна своя бял остен.
Когато тръгна, заскрибуца,
през буците, от рът на рът,
с дечица пълната каруца –
печална песен, в дълъг път
Проклел бих неговото име.
ако бях днес уверен аз,
че щеше инак да ме има,
да мога да говоря с вас…
Напуснал свидните Балкани
не за да търси лек живот,
а българин да си остане
и да опази своя род!..
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На господин Иван Забунов, на неговия необикновен житейски път
са посветени творби: Петър Бурлак-Вълканов („Възраст” и „На Иван Забунов”), Нико Стоянов („А сутрин-пак…”), Георги Барбаров („Молба”),
Димитър Пейчев („На Иван Забунов”), Александър Милях („И. Д. Забунову к 60-летию”), Анжела Олэреску („Realizările vieţii” „Дейността на
един живот”).
На 30 март 1992 година Президентът на Република Молдова, Мирча
Снегур подписа Указ „О некоторых мерах по развитию болгарской национальной культуры” („За някои мерки за развитието на българската
национална култура”). Той предвиждаше създаване на административно-териториална единица в район Тараклия с компактно живеещи българи. Също така създаване на специална комплексна програма за развитие на българската национална култура, включаваща областта на културния обмен и връзките с България, подготовка на специалисти по български език, литература и култура във вузовете на България, откриване
на български театър, организиране на конкурси, изложби, фестивали и
други културни мероприятия; откриване в гр. Тараклия на многопрофилен лицей с обучение на български език, обучение на роден български език в детските градини, в училищата и висшите учебни заведения,
предоставяне във вузовете на републиката за абитуриенти българи определен брой места, помощ в осигуряването с българска литература, издаване на речници и книги, осигуряване на условия за изучаване наред с
родния и на държавния език.
Българската диаспора в Молдова избра за първи председател на дружество „Възраждане” бесарабския българин, учен д-р Иван Забунов. Негова главна задача беше да се съхранят и възкресят българските обичаи,
традиции на територията на Бесарабия, да се изследва местният диалект на българския език. Той беше истински син на своя народ. Приложи много сили и знание за възраждане и укрепване на българския дух,
на националното самосъзнание. Прояви смелост и мъдрост по време на
приднестровския конфликт. Защити българското село Паркани (Тираспол) с обръщение лично към Президентите на Молдова, Русия, Украйна
и Румъния. Неговият неуморен труд допринесе много за укрепване на отношенията между нашата майка България и втората ни родина Молдова.
Укрепиха са се културните и икономическите връзки между молдавските
и българските предприятия. Открито беше българското училище „Васил
Левски” в град Кишинев.
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Дружество „Възраждане” официално провъзгласи основополагащия си принцип, определящ политическата му позиция: Дружеството е
готово за сътрудничество и съюз с всеки, който проповядва мир и съгласие в обществото и никога няма да поддържа онези, които заемат позиция за борба срещу други народи.
Обществен деец
Участваше активно в дейността на българската библиотека „Христо
Ботев”. Той беше преподавател в медицинския университет, историк, с
добър български език и дълбоко познаване на историята.
Българската библиотека активно сътрудничеше не само с държавните
структури, по вопросите на културата, но и с учебните организации, където учеха българчета. Към библиотеката „Христо Ботев” беше открито
неделно училище по български език, с професионално подготвени учители по български език и литература. Един от най – активните деятели на
българската култура беше Иван Д. Забунов. Той организираше практика
за най-добре подготвените по български език деца в България. Осигуряваше им транспорт и храна. Много от днешните учители и младежи помнят тази голяма, родолюбива дейност.
Иван Забунов е един от най-заслужените дейци на българщината.
Него го помни цялата българска диаспора в Молдова. Иван Забунов работеше с всеотдайност, с цялата си душа. Това е една от причините за
ранната му смърт. Лека му пръст!

НИНА СТЕПАНОВНА ТОПАЛОВА
(финансист)
Една от най-видните активистки в Българската община в Молдова. Тя е родена на 23 октомври
1965 години в село Кайраклия, Тараклийски район,
Република Молдова. Средно образование завършва в родното си село, а през 1987 г. завършва кишиневския селскостопанския институт, специалност „Счетоводство”.
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Трудовата си дейност започва през 1992 години в коперативното
стопанство в село Кайраклия, където е счетоводител на фирмата. След
три години е назначена за главен счетоводител.
А от 1998 до 2000 година беше счетоводител на фирма „Кеlley Grains
Impex”, Тараклия. След това беше назначена за финансов директор на
Хънчешския млекопреработвателен завод. Там работи до 2003 года. От
2003 до 2013 година е главен счетоводител на фирма „Аcorex Wine Holding”, Кишинев. От 2008 година е секретар на Българската община в Република Молдова. (БОРМ - събор на българите по света, създаден през
1996 г. сайт (htt:/borm.md.org). През 2011 година беше избрана в Управителния Съвет на БОРМ.
През 2008 година тя беше включена в делегацията на Световния
събор на българите във Варна. Там беше създадена обществена организация „Асоциация на българите по света” / АБС (htt:/ assbule.com) и
беше формиран управляващ орган за българите по света. В световния
парламент на българите беше избрана за заместник- председател.
През 2013 година оглавяваше младежската делегация, която взе участие в проекта: „Прозорец към другата България”. Тя е много добре
подготвен счетоводител, владее компютерна грамотност и познава на
високо равнище всички финансови програми. Взема участие в подготовката на различни курсове за повишаване на квалификацията. Владее
руски, български, румънски. Има прекрасно семейство, две дъщери Юлия и Евгения. Супругът ѝ работи също като счетоводител. Има държавна награда - медал „За трудовую доблесть”, 1979 г.
За Нина Степановна може да се каже, че тя е в центъра на българското дружество „Възраждане”. Участва в творчески срещи с младежи,
спортува, взема участие в работата на българската библиотека в град
Кишинев, помага на теоретичен лицей „Васил Левски” в Кишинев, има
активна жизнена позиция. Помага на младежите от село Кайраклия (Тараклийский район) в организацията на творчески срещи.

55

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВНА КАССИР
(преподавател по български език)
Снежана Георгиевна Кассир, е родена на 1 януари 1973 година в град
Кишинев. Тук завърши училище. Беше
добра ученичка, участваше в много мероприятия на българската и молдавската общественост. Занимаваше се с
музика, обичаше поезията, често ходеше в библиотека „Христо Ботев” и идваше в телевизията. През 1989 година
беше приета за студентка в Кишиневския Държавен Университет. Тъй като
добре говореше български, често я
молехме да участва в предаването „На
30.12.1995, Снежана Кассир - Снежанка на
Буджакска вълна”. През 2002 година тя
детски празник, Мария Великсар
замина за България като докторант.
Завърши успешно. Защити дисертацията си и сега работи в България. Там създаде семейство. Има две деца.
Често се връща при родителите си. Много обича Кишинев. Докато учеше
в университета, често водеше младежските предавания.

Новогодишен празник
дружество „Възраждане”,
25.12.1994. Г. Барбаровдядо Мраз, Снежана
Кассир-Снежанка, Мария
Великсар
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НАШИТЕ БЕСАРАБСКИТЕ МУЗИКАНТИ
Бесарабските българи музиканти обичаха и съхраняваха свято
това, което е създадено тук при нас
в Молдова.
Братята Петър и Стефан Стоянови, заслужават нашето преклонение и обич, защото намираха загубени наши музикални произведения.
Събираха ги нота по нота, душа по
душа по селата. Те са родени в село
Чийшия (Огородне), Болградска
област. Тяхното трудолюбие смогна
да се върне, да оживее нашето му1977 г. Стефан Стоянов и Йон Басс, народни артисти
зикално творчество. Петър Стоянов
на МССР.
беше по-големият. Той ръководеше
Дома на творчеството и творческите колективи в Кишинев. Заедно със своя брат Стефан Стоянов създаде
колектив в колежа „Штефан Няга”. Резултатът беше чудесен.
Българската организация „Възраждане” го поддържа и те организираха ансамбъл „Приетения”. Често се провеждаха конкурси за изпълнители – солисти, акордеонисти и др.
Стефан Стоянов беше мой връстник и в името на старата ни дружба ми правеше аранжировка на песните от Болградския район. Те бяха
темата за нашите българи-творци, и за хората в село Огородное. А братята Стоянови често ходеха в Измаил и там събираха молдовски репертуар.
Стефан Стоянов е основател, през 1996 г. стана първият директор на
българския музикален колеж в село Твардица. Той беше директор на кишиневския музикален колеж „Штефан Няга”, и създаде към него група
за български фолклор. Стефан Ф. Стоянов е основател на професионалния ансамбъл „Приетения – Родолюбие” за български народни песни и
танци.
Започнаха да концертират с този ансамбъл в Украйна, Русия и Прибалтика. Аз бях солистка на български, гагаузски и молдовски песни.
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Имахме концерти в градове Домбас (Украйна), Белоруская Крепост
(Белорусия), Тарту, Талин (Естония), Рига (Литва). Имахме много интересни срещи. В Естония композиторът Вело Липанд, беше аранжирал,
една от моите песни „Хопа-Хопа”. Поради тази причина беше наш гост
в Молдавия. Участвала съм в много мероприятия в различни страни.
Едно от тях е Декадата на Молдавското творчество и култура (1960 г.) в
град Москва.
Степан Стоянов е основател през 1996 г. и пръв директор на българския музикален колеж „Штефан Няга” в Твардица и формира към
него групи за български фолклор. Той е и дългогодишен ръководител на
българския професионален ансамбъл за народни песни и танци „Родолюбие”, град Тараклия, 2003 г.
Много срещи с ансамбъл „Родолюбие” имаха нашите телезрители.
Те ги очакваха с голяма радост и обич в нашата програма „На Буджакска
вълна” – „Сполай Ви!”.
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СРЕЩИ ЗА ВАС
(обобщение)
През целия ми съзнателен
живот съм мислила за смисъла
на живота, за доброто и злото,
за своята съдба. Да правиш добро това значи да доказваш себе
си. Това дава на човека удовлетворение, че е уважаван от
другите. Колкото и богатство да
натрупаш, ако си сам, няма да си
щастлив.
Познай себе си такъв, какъвто си! Аз чрез своя живот говоря за нашето национално възраждане, за първите и най-добрите прояви на българския
дух, започвайки от Петър Недов, Георги Стрезев, Иван Забунов, Петър Бурлак-Вълканов,
Нико Стоянов, Георги Барбаров,
Юрий Греков, Федор Замфиров и
стотици други, за които съм ви
Юбилей 70 години в Библиотека „Христо Ботев”, 2006 г.
разказвала от синия екран. Вече
200 години българите в Молдова
пазят своя род, език, култура, бит и традиции.
И все пак, това, което се случи в нашия живот през последните 30
години, с право може да се нарече Национално възраждане. Бяха създадени български организации. Водят се телевизионни и радиопредавания
на български език. Обучават се стотици младежи в българските висши
и средни учебни заведения. В районите, където компактно живеят българи се изучават български език и литература, история. Разширяват се и
укрепват връзките с нашата прародина – България.

59

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т

IV. МАРИЯ ВЕЛИКСАР В ОЧИТЕ
НА СВОИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ

СЛОВО ЗА ЖУРНАЛИСТА

Когато аз, Иван Лозан бях директор на телевизията, Мария Великсар
беше завеждаща на редакция кинематография. Беше прекрасен специалист. Нейните предавания бяха много разнообразни и интересни. Изучаваше много подробно биографията на всеки един поканен от нея гост
и акцентираше на неговите успехи. Ако сравним тогавашните телевизионни предавания и днешните, ще видим голяма разлика. Тя се състои в
достъпа ни до информация. Днес възможностите са много по-големи.
Тогава се обаждахме по телефона на колеги от другите републики Украйна, Литва, Латвия, Русия и др. Днес и техническото оборудване е много
по-модерно.
Мария Великсар имаше голяма, българска душа. Поддържаше постоянна връзка с диаспората. Тя винаги е ценяла трудовите успехи на човека. Беше голям оптимист. Пееше прекрасно. Беше уважавана и ценена
от своите колеги. Минала е през големи изпитания в своя живот. Тя предаде на младото поколение в телевизията своя огромен професионален и
жизнен опит. И сега е активна, пълна с енергия и уважавана.
Иван ЛОЗАН, бивш президент
на Държавния комитет за Радио и Телевизия
(пенсионер)
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***
Мария Великсар се отнася към плеадата бесарабски българи, които
със своя талант и труд са прославили Молдова. Много от тях са били
герои на нейните репортажи. Преди всичко ще подчертая своя баща Георги Дмитриевич Стрезев – изключителен хормайстор, Петър Христофорович Кискин и Петър Николаевич Недов – уникални учени биолози,
Юлия Мироновна Аджийская – педагог от Бога, Анатолий Иванович
Стрезев – прекрасен кларнетист. Мария Великсар е гостувала у нас и
е взимала интервю от моите родители. Направи предаване за тях. Тя е
прекрасен професионалист, който се отличава с деликатност, доброжелателство и заинтересованост. Като голяма част от нашите българи
е изключително честна и искрена. Нашата многонационална страна се
обогатява с такива прекрасни, умни и предани хора. Многие, долгие и
благая лета на Мария Петровна Великсар!
Анна СТРЕЗЕВА, музиковед и органистка,
Народна Артистка на Република Молдова.

***
СКЪПА МАРИЯ ПЕТРОВНА!

В света има много прекрасни хора, отдадени изцяло на едно любимо
дело, сеещи само добро за всички около себе си. Вие сте от плеядата родолюбци и творци, които винаги са на точното място и се срещат с добри
и отзивчиви наши сънародници. Според мен, Вие сте най-лъчезарната и
най-великодушната, душевно и светло усмихната жена. Такава сте били
преди години, но и днес оставате същата— въодушевена и енергична.
Щастлив съм, че съдбата ме е срещнала с Вас, че съм имал възможността да Ви опозная по-отблизо и като човек, надарен с доброта и човечност, и като творческа личност, отдадена на телевизионната журналистика. А Вашето прословуто трудолюбие и обич към хората е знак
даден от Бога.
Много добре си спомням годините, когато ръководехте телевизионното предаване „На Буджакската вълна” на компания „Телерадио Мол-
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дова”. Този период бе и явление в съхраняването на всичко родно — словото и езика ни български, традициите и обичаите.
Вашите телевизионни предавания с мекия Ви и приятен глас, като
кореспондент и водеща, бяха изпълнени с душевност и топлота, с нови
режисьорски решения. Те останаха за поколенията като исторически и
културен документ. За нас, по-младите колеги и приятели, най-щастливите мигове бяха общуването с Вас, Мария Петровна, а спомените топлят душата от онова далечно-близко време.
Скъпа и мила Мария Петровна, най-сърдечно Ви поздравявам с почтената възраст, като Ви желая да оставате все така активна и енергична в
обществения живот, да възпитавате младото поколение в духа на родолюбие и човешки ценности.
Димитър БОРИМЕЧКОВ,
журналист, поет, издател и общественик.

***
Идеята да се състави книга за тази изключителна жена – Мария Петровна Великсар е прекрасна. Ще си позволя да коментирам заглавието
ѝ, тъй като познавам Мария Великсар от 80-те години на миналия век
– време на духовно и културно възраждане на българската диаспора в
Молдова. Мога да подтвърдя, че тя е душата на телевизионните предавания за бесарабските българи. В спомените от това време на вдъхновение и подем, сред многото други ентусиасти българи, образът на Мария
Великсар се явява пред мене със своята незабравима топлина в очите,
когато задаваше въпроси, на които трябваше да се отговаря пред камера.
И вълнението изчезваше някъде, и всичко ставаше чудесно... Направиха
се интересни, съдържателни репортажи за часовете по българска литература в педагогическия университет „Йон Крянга”. Записаха се уроци и
даже цели литературно-художествени постановки на цялата програма.
Мария Великсар много внимателно оглеждаше сюжетите за живота на
бесарабските българи и се стараеше да намери възможност да ги заснеме
и да ги покаже в „На Буджакска вълна”. Завинаги съм запомнила как след
едно мероприятие в българската библиотека „Христо Ботев”, по предложение на Мария Великсар, нашите студентки по българска филология
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повториха своя рецитал „Поети на демоничния дух” пред камера в интериора на къщата-музей Пушкин. Как за всяка от тях, тя заедно с режисьора, търсеха най-добрия ракурс и слушаше всяка от тях с неподражаем интерес и възторг. Освен, че в българската диаспора на Молдова чрез
нейното предаване на български език се приобщавахме към високата
поезия на Ботев, Байрон, Лермонтов, Еминеску и Петьофи, имаше и още
един чудодеен ефект от това нелеко за непрофесионалните артисти изпитание: по магически, тайнствен начин довчерашните провинциални
момичета вдигаха гордо глава и по-вдъхновено звучеше гласа им и ... се
повдигаше самочувствието им. Мария Великсар е майстор на искрените
комплименти. Аз пазя в сърцето си всички нейни мнения за моите уроци по българска литература в неделното училище в библиотека „Христо Ботев”. Тя не създава напрежение със своето присъствие, а напротив
вдъхновява. Нейните думи се запомнят и като чудесен мотиватор, а не
само, защото са приятни.
Ще се върна към заглавието „Мария Великсар – телевизията е моят
живот”. Вече много години Мария Петровна е пенсионерка, нейното
творчество в телевизията, уви е в миналото. Но тя остава обществен
деец. Вероятно е най-постоянният читател и активист в българската
библиотека „Христо Ботев”. Както и по-рано пее „Пътнико свиден, пътнико млад…” и „Къде си, вярна ти, любов народна”. И нейният глас, както винаги, е красив и млад. И както винаги на всички казва добри думи,
които се помнят.
Елена РАЦЕЕВА, доктор по история

***
СПОМЕНИ ЗА ДЕТСТВОТО ОТ ПРИЯТЕЛКИТЕ НА
МАРУСЯ ВЕЛИКСАР И ОТ ЛЕНА КИЛАФЛИ

Колко години минаха от чудесното време, което се нарича детство! За
приятелките Маруся Великсар и Лена Килафли то мина в малкото и много
красиво село Българийка. Самото име показва кой етнос живее там. Сега
това селце се нарича Зализничное (Болградски район, Украйна).
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Бяхме деца в трудните следвоенни години, но ние, не го чувствахме,
заобиколени от любовта на нашите родители, баби.
С Маруся бяхме съученички през цялото ни обучение в училище.
Завършихме седми клас в родното ни село.
С особена носталгия с Маруся си спомняме за училището в родното
ни село. Нямаше педагози по танци и пеене. Кръжоците се водеха от
нашите учители. Сами измисляхме танците, готвехме костюмите. Сами
си пеехме и танцувахме. А как пееше нашият хор! Ръководител на хора
беше моята майка – Олга Улянова-Килафли – учителка по френски език.
Най-хубаво от всички пееше Маруся със своя силен и прекрасен глас.
Мама много я пазеше да не си повреди гласа. Мама и Маруся останаха приятелки до нейната смърт. Това беше приятелство между учител и
ученик.
След това дойде ред на средно училище № 1 в Болград. Живеехме в
общежитието към училището. Бяхме събрани от различни села от района. Всяка събота си ходихме вкъщи, за да се изкъпем и най-важното да
напълним селските кошници с храна, основно хляб и млечни продукти.
Обратният път към града беше труден с пълните кошници. Ходехме
пеш повече от осем километра, уморявахме се, откачаха ни се ръцете.
Когато намирахме сенчесто място под някое дърво, постилахме месалите и кошницата олекваше. После следваше полугладна седмица, но товарът ставаше по-лек. Особено трудно беше през зимата. В снежните
зими преспите се разчистваха с танкове (в Болград се намираше танкова
девизия на съветската армия).
Никой не се интересуваше дали сме си написали домашните, от
оценките ни, но ние знаехме, че трябва да се учим добре, да получим
знания. Училището в Болград беше много силно с прекрасни учители.
Голяма част от абитуриентите влизаха във ВУЗ, а конкурсните изпити в
онези години бяха много сложни.
Разделихме се след завършване на училището. Всеки пое своя път в
живота, но останаха топлите отношения. Сега се срещаме и с носталгия
си спомняме нашата младост и онази далечна детска дружба.
Елена КИЛАФЛИ (МАТКАШ), старши учител,
отличник на народното образование на Молдова, пенсионер.
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***
Аз, Маргарита Александровна Делибалтова (Великсар) съм братовчедка на Мария Петровна. Тя е моя кръстница. Имаме много братовчеди и
братовчедки и ни свързва крепка дружба. Животът ни разпръсна по света. Детството на Мария Петровна не беше леко. Премина във военните и
следвоенните години. Но никога не съм я видяла отчаяна. Имаше огромно
желание да се изучи. Завърши училище в Болград. Първата си специалност получи в град Сорока. Там завърши културно-просветно училище
„Елена Сърбу”. Тя беше обожавана от целия род. Особено я обичаха нашите баба и дядо. Когато идваше при нас, не можеха да ѝ се нарадват. Не я
пускаха да си тръгне, докато не им изпее няколко песни. Тя ни служеше за
пример. Стараехме се да приличаме на нея. По нейна инициатива дойдох
да работя в село Викторовка, Кахулски район. Тук срещнах един прекрасен човек – Петър Делибалтов, своя съпруг.
Мария Петровна е добър, отзивчив, внимателен, трудолюбив човек.
Грижеше се за по-малките си брат и сестра Дмитрий и Надежда.
Желая ѝ много здраве, благополучие и морално удовлетворение от
общуването с нейните близки и роднини.
Маргарита ДЕЛИБАЛТОВА,
начална учителка, пенсионер.

***
Как бързо лети времето и ни остава само да си спомняме за миналото...
През месец май 1970 г. участвах като представител на ЦК на комсомола на Молдавия в тържествен пионерски сбор в средно училище № 10 в
град Кишинев. Той беше организиран от дружинния ръководител Мария
Великсар. Бях очарована от тази тъмнокоса девойка със сини очи! Впечатли ме нейната енергичност и умението да ръководи детски колектив.
От разговора с ръководството на училището разбрах, че Мария е истински педагог, обичащ своята работа. Не мина много време и я поканихме да работи в комитета на младежките организации към ЦК на Комсомола на Молдавия. Тук тя разкри своето умение да работи в колектив. Творчески да подхожда към решението на всякакви въпроси. Нейният девиз
беше „Длъжен си, значи можеш!”.
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Мария много бързо заслужи авторитет не само в апарата на ЦК на
Комсомола, но и в републиката. Пееше прекрасно и ни научи да пеем българската песен „Градил Илия килия”.
Тя много активно и творчески участваше в организирането и провеждането на конкурси, фестивали на
младежта. Не един път е представяла
нашата република в чужбина в състава на младежки музикални ансамбли.
Мария е много добър, отзивчив Раиса Осмокеску, Маша Шатохина, Лидия Соколенко
и внимателен човек. Затова край нея и Мария Великсар, 1984 г.
винаги се събират добри хора, които ценят нейното приятелство до днес. Цицерон е казал: „Няма нищо
по-добро и приятно от дружбата. Ако я махнеш от живота си, лишаваш
света от слънчева светлина.”
Мина се време и Мария премина на работа в Комитета по Радио и
Телевизия на републиката. И както винаги творчески, вдъхновено. Тя
беше един от инициаторите на създаването на предаването „На Буджакска вълна”. Беше дългогодишен негов редактор.
След това, вече бях работник на Министерството на културата, дълго време си сътрудничехме. Превеждахме много интересни телевизионни предавания за работата на фолклорните колективи и културните
домове в южна Молдавия.
Искам да подчертая, че независимо от това къде сме работили, винаги сме били заедно и сме си помагали.
Дори и днес, когато моята приятелка е пенсионерка, тя е все така
активна, дарява на хората радост, добро настроение и винаги е готова да
се притече на помощ. Поетът Доризо е казал:
„Не будь смешным, не лезь из кожи,
Не притворяйся бодрячком,
И не старайся быть моложе
Будь молод в возрасте своем”.
Поздравявам те!!!
Раиса ОСМОКЕСКУ,
бивш Министър на културата на Република Молдова, пенсионeр.
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***
НЯКОЛКО ТОПЛИ ДУМИ ЗА ГОЛЕМИЯ
ПРИЯТЕЛ НА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ”

През 1992 г. градската библиотека № 11 беше преобразувана в библиотека за българска литература и култура „Христо Ботев”. Още от първите дни на създаването на това огнище на българската култура неин активен доброволец и читател стана Мария Петровна Великсар. Тогава тя
беше главен редактор на телевизионната програма „На Буджакска вълна” към Гостелерадио на Молдова, в която се разглеждаха всички важни
за републиката събития в българската диаспора. Активна и компетентна, невероятен специалист в своята област, горещ патриот на родния
край, това е краткото описание на тази многопластова личност – Мария
Великсар. Винаги е участвала с ентусиазъм и с голямо желание във всички конференции и празници в нашата библиотека. Много години беше
ръководител на женския клуб „Снежана”, където организираше срещи
с интересни хора от нашия град, запознаваше ни с народните българско-бесарабски празници и традиции.
Мария Петровна има чудесен глас и често мероприятията завършваха под звуците на народни песни в нейно изпълнение. Това внасяше в
атмосферата особена тържественост, особена духовност, колорит, подчертавайки връзката с многовековните традиции на българския етнос.
Може да се кажат много добри думи за Мария Петровна. Винаги доброжелателна, дипломатична и интелигентна, дори в трудни моменти спокойна и харизматична, е удоволствие да се общува с нея. За такива хора
казват „светъл човек” и това е истина!
За колектива ни е гордост, че г-жа Великсар е наш голям Приятел.
Това е чест за нас и винаги са приятни срещите ни. Дано да е така още
много години!
Лариса БАРАБАШ, библиотекар първа категория,
завеждаща отдел в библиотека „Христо Ботев”
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***
ЗА МАРИЯ ПЕТРОВНА ВЕЛИКСАР

Мария Петровна Великсар е една от тези ярки личности, които
стоят в началото на възраждането на националното самосъзнание на
българите в Молдова след разпадането на Съветския Съюз. Българите в Молдова са част на голямата общност на бесарабските българи,
живеещи също и на територията на Украйна. Мария Петровна е родена в Одеска област, но целия си трудов път и биография е свързала с
Молдова. От нейните спомени за детството ще разберем, че тя по индивидуалните си особености и по своите таланти е хуманитарий. Целият й съзнателен живот е свързан със словото, музиката, сцената и
публичността. Дори днес нейният абсолютен музикален слух и чаровният й глас завладяват вниманието на всички, които слушат пеенето на
Мария Петровна. Тя обича хората, обича да бъде с хората, разбира ги,
хората винаги са интересни за нея. В това се проявява нейният журналистически талант.
За пръв път аз се запознах с Мария Петровна Великсар, когато бях
ученичка в 6-ти клас в основно училище № 10, в град Кишинев. Мария
Петровна беше дружинен ръководител. Нейният звънлив весел глас се
чуваше на всички пионерски мероприятия в училището.
Нейната работа я задължаваше да познава всички деца от 3-ти до
8-ми клас, тоест всички пионерчета. Мария Петровна беше организатор,
добър, весел и изобретатален ръководител. Чувстваше се, че тя ни обича
нас, децата. Нея я познаваха и обичаха всички в училището. Оттогава
минаха около шестдесет години. Но аз зная, че тя запази приятелски отношения с някои преподаватели от нашето училище и до днес.
След като завърших училището и университета, аз неочаквано видях Мария Петровна в ролята на водеща на едно интересно предаване
на Молдовската телевизия – Киноклуб, където заедно с изкуствоведа
Полюхов Николай запознаваше зрителите с авангардното кино от средата
на 70-те години на XX век. Това беше добра журналистическа работа.
През 90-те години аз пак срещнах Мария Петровна – тя правеше предавания вече за българите от Молдова за телевизията. Темите,
сюжетите, героите, представянето на материала, текстов и визуален
– всичко беше интересно, актуално, професионално, талантливо. Все
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същият чаровен, силен глас, внимание към човека и заинтересован
разговор.
Мария Петровна – това е нашата душа и нашата песен. Ние винаги
очакваме нейните думи – думи на подкрепа, оценка, помощ.
Надежда КАРА, доктор по филология, доцент,
старши научен сътрудник, Институт за културно наследство;
член на Управителния съвет на НДБ в РМ

***
НЕЩО ЗА СПОМЕНИТЕ И НЕОПИТНО
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБОВ

Неотстъпващо е желанието да погледна назад – да зърна неща, които по различни причини не са привлекли моето внимание, не са оставили следа – не са ме наранили всъщност! – в забързаните тогаз часове.
Поглед назад… Откриване на болките, които са опустошили сърцето, но
са напълнили със смисъл живота ми, така и не изгубил наивността, че е
даден за късмет. Този наш неумиращ инат – да оставим бразди в пустинята. А може би и да не е напразно всичко, ставало с нас кога по наша
воля, а кога и без наше желание...
Неотстъпващо желание да успея да кажа за хубавите хора добри думи.
За колегите – поети, писатели, журналисти. Какви трябва да бъдат? Честни? Откровени? Или пък – заоблени, стерилизирани? Идеализирани с
други думи, готови да ги приеме по-голямата част на читателите, нали повечето не разполагат с информация за живота на дейците, познати са им
по книги и публикации, отразяващи само малка част от биографията им.
Това е справедливо от моя гледна точка. Няма нужда читателят от мръсното му бельо, от непоносимия му характер, от прекомерните му амбиции
и какви ли не още дреболии, пълнещи делника със смисъл и чувства. Показвай това, което те искат да видят! А и на повечето не им е интересно,
колко пъти и как се е напивал, колко любовници е имал, колко приятели
е продал за стотинки, а струва ли да оголваш човека само заради няколко
жадни за клюки личности? Ще се намери доброжелател, който ще ми под-
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скаже, че за да нарисуваш пълен портрет на една или друга личност, трябва да я разгледаш отвсякъде – и отрицателното да посочиш, и положителното да отбележиш. Сложи на везните ангелското и дяволското, за да
видим кое ще натежи. Важно е, какво е оставил творецът, а не през какво
е минал, за да стигне целта си – да остане в паметта на хората. Не малко са
въпросите, които се раждат, и нелепи са отговорите, които искат да видят
бял свят. Способен ли съм – по-точно – готов ли съм да взема върху себе
си отговорност, за да давам присъда, с няколко характеристики да явя
своето виждане върху портрета на човека, субективен, претендиращ за
истина в последна инстанция? А човека от оня свят не може да ти възрази,
не може да се защити с думи ли било, с юмруци ли, не може да се оправдае,
най-сетне. То спомените за себе си нямаш смелост да напишеш безпристрастно, а пък какво да говорим за другия, който в живота, може би, волно или неволно, ти е попречил с нещо, казал е някаква истина, не съвсем
лицеприятна. И тогаз, дочакал си момента да отмъстиш – удряш със слово. Тогаз, излиза, че за онези, които са били редом с тебе на жизнения път,
имаш право да пишеш само некролози, ако ги надживееш, разбира се – за
мъртвите само хубаво или нищо. Има и други варианти – твоите спомени
няма да бъдат интересни никому, хората ще си останат на своето мнение
за този или онзи, а написаното ще сметнат за закъснял донос до дядо Господ. И каква е ролята за решението му – не се знае, нали ако е в рая няма
да го изгонят от там, а пък ако е в ада - ще сметнат, че човек заслужава да
бъде преместен в рая. А може би спомените имат чисто човешка задача –
да разширят познанията, да помогнат да видиш личността, Човека, да ти
дадат възможност, за да се съотнесеш с него, своите грешки да сравняваш
с грешките на ония, които са правили и на теб път към по-добрия живот?
А никак не е задължително, ако си намислил да оставиш добър спомен
за човека, да търсиш кусури там, където е възможно да не ги забележиш,
да сипеш суперлативи там, където е достатъчна топла дума. Нали хората
са вървели редом с мене, помагали са ми да стана този, който съм – кой с
добри дела, кой – с лоши думи, кой пък с пълно безразличие към съдбата
ми, към творчеството ми. Повечето, несъмнено, са хора, за които си спомням с топлина, ако е било иначе – значи моя е вината, че съм се обкръжил
с лоши хора и не се знае каква характеристика заслужавам. За всекиго не
можеш каза едно и също, към всекиго и не струва да теглиш обща черта.
Те, многобройните спътници по живота, са такива различни, такива противоположни и такива достойни да не ги забравям. И със своите спомени
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да не позволя на други, които не ги познават така добре или не са ги познавали изобщо, да ги забравят. Спомените ще открият в мене до каква
степен съм способен да бъда благодарен за получените добрини, уроци.
Дошло е време да връщам, натрупал съм много години, има какво да кажа.
Преди сякаш бяха повече ония, на които исках да мъстя, сега, слава Богу,
радвам се, че са повече ония, на които искам да благодаря. Времето лекува,
годините изтриват случайното от поведението на приятелите и колегите,
което не е било тяхна същност, а неопитност, незнание на живота и какво
ли още не от арсенала на младостта.
За Мария Петровна Великсар не може да се пише без сърце, без топли чувства, без желание да й върнеш поне малка частица от топлината
и човещината, които ти е подарила. За кака Мария трябва да се пише от
душа. Аз знам съвсем малко за младите й години, но факта, че е пяла в
Кремълския дворец на конгресите казва много! Аз я познавам от времето, когато започнах да сътруднича с Радио Молдова. И тези повече
от 30 години ми дават право да кажа добри думи за нея. Заслужени добри думи! Най-първото нейно човешко качество – да направи крачки
към тебе, да ти протегне ръка, да реши въпроса така, че да има полза
за всички. С нейна помощ станах щатен сътрудник на радиото. Дълго
време водех предаването на обществени начала, а тя след като оглави
съвместната редакция на радиото и телевизията, веднага ме заведе при
директора Георге Дани и с решителното свое слово – Този човек върши
добра работа! – промени ситуацията в моя социален статут.
Второ качество – откритост за сътрудничество, готовност за
съвместни дела. А после следват и останалите й български качества –
неуморност, оптимизъм, вяра и любов към хората, тези селски хора, за
които в продължение на много години разказваше в своите телевизионни предавания. Хора, с които се запознаваше по време на обиколките на
българските села. Внушаваше им надежда, че никой не ги е забравил, не
ги е изоставил.
Ето исках много да кажа, и имам какво да кажа, а не знам защо –
притеснявам се от мисълта, че фалшиво ще излезе. Но мисля, че думите,
с които ще завърша изказването си, никому няма да направят впечатление, че са фалшиви– Мария Петровна, аз Ви обичам!
Георги БАРБАРОВ,
поет, журналист на TВ Молдова 1 „Радио Мегдан”
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***
За Мария Петровна Великсар трябва да се говори и да се говори
много, защото именно Мария Петровна първа стана най-желаната
гостенка в семействата на българите в Република Молдова. Трябва
да се знае, че Мария Петровна организира и много години беше главен редактор на любимото ни TV предаване „На Буджакска вълна”
на родния ни език. За мен и семейството ми това предаване стана
голяма и приятна изненада. Същата радост чувстваха и в другите
българи, с които съм общувала. В края на краищата чухме и видяхме
наша българка на екрана да говори (и не само) за нашите българи
от други села, с които имахме голямо желание да общуваме. Сигурно, че научавахме и за българите от прародината ни, към които и до
ден днешен пазим най-трайно чувство за род и родина… Времето
понякога отговаря на естествените ни желания да знаем за рода си
повече от това, което в момента е известно. От малка съм запомнила каруците с роднините ни от Кортен, Стояновка, Лека, Московей,
Кубей, Бесарабка и др. Баба ми Мария Шишкова знае как да събере
роднините на празниците.
Сега наша българка с името на баба ми чрез малкия екран ни даваше интересна информация за българите от другите села. Видяхме
много интересни празници Трифон Зарезан, сватби. Чухме гласът на
чудесната ни певица от Твардица. Анна Захаровна Билчивичина. Чудото стана и за нас - майка ми Жера Пейкова стана героиня на любимото
ни предаване с песните, запазени от баба Мария Шишкова. Телевизионният екип научи от пресата и за нашето „Въгленче”, създадено през
1988 години в села Плопи и Тараклия. За пръв път Мария Петровна
заедно с екипа от българското посолство начало с господин Елислав
Иванов пристигнаха в село Плопи и в Тараклия на Бабинден. Бабите
от „Въгленчето” – Мария Ивершин, Анна Тодорова и мама изведнъж
приеха Мария Петровна като родна душа. И от този момент, винаги
изпращаха „Многу здравии” на Мария Петровна, когато вече заминах
да живея в град Кишинев. И тук, в столицата на нашата република,
Мария Петровна винаги намираше време да участва във фолклорните
ни мероприятия като „Коледа”, „Лазар”, „Пеперуда”, „Бабинден”, „Запозни”, „Пиндикусти”, „Миши празници” и др. Винаги и с камера, и без,
срещите с Мария Петровна са пълни с творчески нагласи, интересни
реализации.
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Тук, в чуждия град с много противоречиви обстоятелства, общуването с Мария Петровна има за мене голямо значение – „Кажи ми, какяното!” – Знам, че ще съм разбрана вярно, защото и Мария Петровна
също чака това общуване.
Анна ПАГУР,
руководител на етнофолклорен ансамбъл „Въгленче”

***
ОБИЧАМ ВИ! СКЪПА МАРИЯ ПЕТРОВНА!

Господ ми преподнесе подарък, когато ми запозна с Вас!
Хубавата ми другарка Мария с чар и интелект, лъчезарна и усмихната, даваща сърце и душа за миналото на българите от Бесарабия. В
резултат на нейнея неуморен дух и вечно търсеща разнообразие душа,
в предаването „На Буджакска вълна” бяха поканени и българчетата от
Републикански музикален лицей „Сергей Рахманинов”. С чувство за
усет към красивото: български национални костюми от Иван Забунов
(„Възраждане”) български фолклорни и училищни песни, нашите деца
станаха очаквани в „На Буджакска вълна”.

Мария Великсар в
българското посолство в
Кишинев, 1995 г.
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Юлия Мироновна
Аджийска с учениците на
лицей „С. Рахманинов”,
гр. Кишинев - На
Комсомолското езеро,
1 септември 1993 г.

Мария в своята работа носеше силата на българския дух, дълбоката любов към родната българска планина. И до днес смятам, че за нея
нямаше нищо по-важно от предаването „На Буджакска вълна”. Нямам
думи, с коити да опиша мащаба на личността на Мария Великсар. 24 май
- празник посветен на българската писменост и култура. Учениците я
отрупват с цветя и изразяват признателност – за изживяването, което
сме направили на децата. Този ден беше уникален! Отворените очи, пълни със сълзи, излъчват мъдрост – неочаквана признателност и благодарност!
На нашата възраст моля Господ да Ви заобикалят добри хора, да живеете само за свое удоволствие със здрава и вкусна храна всеки ден. Нека
Ви се случват само хубави неща, мила моя учителко и другарко.
Няма да отлетят безследно, няма да заглъхнат топлите сърдечни
срещи в моята памет.
Юлия Аджийска, град Москва,
педагог - висша категория.
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ПОСВЕЩЕНИЕ - СТИХОВЕ ЗА МАРИЯ ВЕЛИКСАР
НА МАРИЯ ВЕЛИХАР

Посвещение на Мария Велихар
Пали, пали, огънче,
нека да гори,
с аленото въгленче
някого да стопли!
Пали, пали, огънче,
нека паметта ни буди
и връща отдалеч
овчицата изгубена!
Пали, пали, огънче,
душите ни съгрей,
та в тясното ми обръче
сърцето да запей!
Пали, пали, огънче,
за чужди и за свои,
за прости и герои!
За българите, тръгнали
из пътища далечни,
то в тъмното да светне!
Дошло е време вече
И пламъче да метне.
Димитър ПЕЙЧЕВ, Март 2008
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ЕДИНЫЙ ПЛАМЕНЬ
Марии Великсар посвящаю
К народу, что страдал веками
Под бусурманскою пятой,
Вольнолюбивыми стихами
Пробился Пушкин молодой.
Хотя давно поэт российский
Пал от дантесовой руки,
Он для Болгарии был близким,
Он был живым и дорогим.
… Под Плевною гремели пушки.
Судьба решалась – кто кого.
В тот год сюда явился Пушкин,
Но не поэт, а сын его.
Он был в поэзии не очень,
Зато в стратегии знал толк
И вел в бой сквозь дни и ночи
Тринадцатый гусарский полк
Ряды врага гусары рушили.
Осман-паша понес урон.
За доблесть золотым оружием
Был сын поэта награжден.
Когда же изгнан был противник
И люд повсюду ликовал,
У Пушкина „Святой Владимир”
На левом лацкане сиял.
О, Поколений единенье
И судеб их переплетенье!
Отец и сын – единый пламень –
В българских селах, городах
Несли освобожденья знамя:
Поэт – великими стихами,
Гусар – соружием в руках.
Л. Горовой, 1.04.1978, гр. Пицунда (Болгария)
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MARIA VELICSAR
În stepa Bugeacului, în trecut,
Multe personalităţi s-au născut,
Printre ei e şi o fiică
A poporului bulgar –
Maria Velicsar.
Cu dar de la Dumnezeu înzestrată,
Cu o voce de pasăre măiastră,
Cântă dorul şi dragostea poporului său
Cu Ansamblul „Cebanaș”
La concerte, festivale
Şi turnee peste hotare.
Pe Maria Velicsar
Am onoarea să o cunosc şi eu,
La TV Moldova a activat
Emisiunea „Comunitate” a fondat,
Este iubită şi apreciată
De toată comunitatea.
Angela OLĂRESCU, Chişinău, 2020
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V. СПОМОГАТЕЛНИ ИНДЕКСИ
ИНДЕКС НА ИМЕНАТА
Аджийска, Юлия 60, 73
Андрейчук, Татьяна 10
Аранов, Шико 44
Арнаутов, Владимир 26, 45
Бабогло, Николай 38
Байрон, Джорж 62
Бакалов, Тодор 10, 33
Банчик, Анжел 27, 29,
Барабаш, Лариса 66
Барбаров, Георги 33, 38, 39, 46, 48, 49,
50, 52, 58, 70
Басс, Ион 44
Бенгельсдорф, Серго 39
Биешу, Мария 28, 29,
Билчивичина, Анна 71
Бланар, Георги 26
Боримечков, Димитър 61
Ботев, Христо 31, 33, 45, 46, 47, 51, 53,
55, 61, 62, 66
Бурлак-Вълканов, Петър 34, 46, 48, 50,
52, 58
Бусуйок, Иван 37
Вазов, Иван 34, 51
Великсар, Анастасия (майка) 25
Великсар, Димитър Петър (брат) 25,
32, 64
Великсар, Иван Петър (брат) 25, 32
Великсар, Игор (племенник) 32
Великсар, Марина (племенница) 32
Великсар, Мария 7, 8, 9, 10, 11, 25, 28,
29, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Великсар, Надежда Петър (сестра) 25,
32, 64

Великсар, Оля (племенница) 32
Великсар, Петър Димитров (баща) 24,
25,
Великсар, Петър (племенник) 32
Великсар, Света (племенница) 32
Великсар, Тодор (брат, баща) 24
Великсар, Юри (племенник) 32
Великсаров, Димитър Петрович (дядо)
22, 23
Великсаров, Иван Петър (брат, дядо) 22
Вело, Липанд 57
Воденски, Петър 39
Вълков, Иван 33
Гагарин, Юри 34
Горовой, Л. 75
Греков, Федор 45
Греков, Юри 26, 45, 58
Грекова, Елена 45
Греку, Михаил 47
Дани, Георге 70
Делибалтов, Петър 64
Делибалтова, Маргарита 64
Демирева, Кирилка 33, 34, 46
Димитрова, Надежда 33
Димов, Анастасия 24
Димов, Васил 24
Димов, Желю 24
Димов, Иван 24
Димов, Калина 24
Димов, Павел 24
Димов, Тодор 24
Димчиогло, Димитър 38
Доризо, Николай 65
Дороган, Валери 38
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Екатерина Велика (императрица) 40
Еленков, Лучезар 39
Елин, Пелин 30, 51
Еминеску, Михай 62
Забунов, Иван 10, 33, 48, 49, 51, 52, 53,
58, 72
Замфиров, Федор 58
Иванов, Елислав 39, 71
Ивершин, Мария 71
Йовков, Йордан 51
Кавалов, Иван 38, 50
Кара, Надежда 33, 68
Каравелов, Любен 26, 45
Кассир, Снежана 55
Килафли, Елена 62, 63
Килафли, Олга 63
Киосе, Николай 44
Кирил (св.) 31
Кискин, Петър 40, 60
Коваль, Ира 38
Крянгэ, Ион 61
Курбет, Владимир 28
Левски, Васил 33, 46, 51, 52, 54
Лермонтов, Михаил 62
Лисевич, Сергей 38
Лозан, Иван 59
Лункевич, Сергей 44
Макаренко, Антон 27, 28
Маркс, Карл 40
Мефодий (св.) 31
Милях, Александр 52
Минин, Владимир 43
Михайлов, Димитър 47
Мурашова, Нели 33
Начу, Илиев 24
Негру, Евдокия 39
Недов, Николай 42
Недов, Петър 7, 40, 41, 42, 48, 58, 60
Няга, Штефан 44, 56
Олэреску, Анжела 10, 11, 52

Осмакеску, Раиса 65
Пагур, Анна 34, 72
Пейкова, Жера 71
Пейчев, Димитър 7, 33, 47, 52, 74
Перонков, Петр 10
Петьофи, Шандор 62
Полюхов, Николай 37, 67
Потанина, Светлана 38
Пушкин, Александр 62
Първанов, Георги 31
Радев, Бранимир 39
Раковски, Георги 26, 45
Рахманинов, Сергей 43, 72
Рацеева, Елена 8, 33, 62
Ребеза, Анна 42
Репин, И. 47
Роговая, Галина 39
Рошкован, Анна 44
Сандлер, Борис 39
Сербинов, Матвей 23
Склярова, Валентина 10
Снегур, Мирча 52
Сталин, Иосиф 23, 24
Станишев, Сергей 34
Станчев, Михаил 10
Стоянов, Нико 33, 50, 51, 52, 58
Стоянов, Петър 50,56
Стоянов, Стефан 48, 50, 56
Стоянова, Татяна 34
Стрезев, Анатолий 60
Стрезев, Георги 40, 42, 43, 58, 60
Стрезев, Юри 43
Стрезева, Анна 33, 43, 60
Стрезева, Ирина 43
Стрезева, Настя 42
Сырбу, Елена 42, 64
Тетрадов, Афанасий 26, 45
Тити, Марин 28
Тодорова, Анна 71
Топалова, Евгения 54
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Топалова, Нина 53, 54
Топалова, Юлия 54
Тотева, Райна 33
Тузов, Александр (внук) 30
Тузов, Александр (съпруг) 28, 29,
Тузова, Виктория (внучка) 30
Тузов, Владимир (син) 22, 28, 29
Тузова, Елена (внучка) 30
Тузов, Иван (свекър) 29
Тузова, Парасковия (свекърва) 29
Ужаков, Г. И. 34
Усатый, Андриан 37
Фурцева, Екатерина 28, 29,

Хаджиков, Васил 23
Хаджиков, Татьяна 23
Хан Аспарух 38
Христо, Ботев 8, 10, 26, 62
Цамблак, Григори 32
Чайковски, Петр 43
Червенков, Николай 33
Червенкова, Мария 33
Шалимова, Алла 38
Шишкова, Мария 71
Юшкевич, Анна 43
Янков, В. 45

ГЕОГРАФИЧЕН ИНДЕКС
Акерман (Белгород Днестровски) 41
Бабата, село (Одеска област, Украйна)
46
Белоруска крепост (Белорусия) 57
Белц, град 44
Бесарабия 9, 24, 47, 52, 72
Бесарабка, град 71
Болград, град 23, 24, 25, 26, 40, 45, 56,
63, 64
Буджак 10, 27, 38, 46, 47
Букурещ, град (Румъния) 23, 24, 28, 41
Бургуджи, село (Украйна) 47
Българийка, село (Болградски район,
Украйна) 23, 24, 25, 27, 29, 62
България 10, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 45,
48, 49, 52, 53, 55, 58
Варна, град (България) 54
Викторовка, село (Кантемирски район)
64
Виноградовка, село (Украйна) 47

Вулканещ, град 26, 27
Германия 45
Главан, село (Болградски район,
Украина) 42
Донбас 57
Европа 23
Естония 37, 57
Жеравна, град (България) 51
Зализничное, село (Болградски район,
Украйна) 23, 62
Измаил, град 27, 41, 43, 56
Кайраклия, село (Тараклийски район)
23, 53, 54
Калчево, село (Болградски район,
Украйна) 45
Кантемир, район 64, 71
Кахул, град 10, 26, 27, 29, 45
Кирсово, село (АТО Гагаузия) 43, 51
Кишинев, град 23, 29, 34, 37, 40, 41, 42,
43, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 64, 67, 71, 76
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Комрат (АТО Гагаузия) 44
Копчак, село (АТО Гагаузия) 42
Кортен, село (Тараклийски район) 48,
71
Крим 24
Кубей, село (Болградски район,
Украйна) 23, 71
Латвия 59
Лека, село (Кантемирски район) 71
Литва 37, 59
Люберци, град (Русия) 40
Молдова / Република Молдова 7, 9, 10,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71
Москва, град (Русия) 26, 27, 28, 29, 37,
43, 45, 57, 73
Московей, село (Кагулски район) 71
Николаев, град (Украйна) 29
Огородное, село (Болградска район,
Украйна) 40, 56
Одеса, град (Украйна) 39, 40, 41, 67
Онгъл 38
Островное, село (Одеска област,
Украйна) 46
Паркани, село (Слободзейски район) 52

Плопи, село (Кантемирски район) 71
Прибалтика 37, 43, 56
Рига (Латвия) 57
Русия 10, 22, 26, 32, 52, 56, 59
Рошиорий де Веде, град (Румъния) 24
Румъния 24, 26, 52
Санкт Петербург, град (Русия) 32
Сибир 24, 40, 41
Сороки, град 42, 64
София, град (България) 41
СССР 26, 28, 30, 49, 67
Стояновка, село (Кантемирски район)
71
Талин (Естония) 37, 57
Тараклия, град 32, 52, 54, 57, 71
Тарту (Естония) 57
Твардица, село (Тараклийски район) 56,
57, 71
Тюмен, град (Русия) 30, 41
Украйна 37, 46, 47, 52, 56, 59, 67
Хънчещ, град 54
Чийшия, село (Болградски район,
Украйна) 23, 56
Шумен, град (България) 31
Япония 22
Яш, град (Румъния) 24
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VI. МИГОВЕ ОТ ЖИВОТА
СНИМКИ НА СЕМЕЙСТВОТО

Баща Петър и майка Анастасия Великсар,
1931 година

1.05.1955, с брат ми Иван

Тудор Великсар пристига
от Румъния в родното
село Българийка при
своето семейство
Великсар, 1957 година
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1957 г. студентски години,
Мария Великсар и Евгения Вакарчук

Град Болград, 1958.
Тудор Великсар с Мария Великсар
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1970 г. експозиция на техническото творчество на
младежта на Молдавия, Владимир Тузов и Валери
Делински.

Град Николаев, Владимир Тузов – синът е студент.

Съпругът Владимир, командир на
военна част, 1973 година
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На клетвата в армията на сина Владимир Тузов

Сватбата на сина Владимир с Люба, 1980 година

По-малкият брат Дмитрий Великсар със съпругата
Зинаида и дъщеричката Светлана, 1974 година
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21.05.1981 година, Крим, в санаториума
„Холодное речко”

На гости при
сина Владимир в
град Тюмен, 1983
година

Със сина Владимир и съпругата Любов, град
Болград, 1981 година
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Рожден ден на мама Анастасия, 1985 година

Синът Владимир Тузов на сватбата на своята дъщеричка Елена
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Със сина Владимир в неговата оранжерия,
1987 година

Семейство Великсар, 1986 година

Синът Владимир на гости при майка си в град Кишинев,
1989 година
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Членовете на журито на Петия републикански
комсомолски сбор, 1989 година

Братята Иван, Дмитрий и сестрите Надежда и Мария Великсар,
племенниците Олга и Александър, 2000 година

Надежда Петру Гук - сестра,
1997 година
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Град Сургут (Русия) у сина
Владимир, декември 2006 година

Семейство Великсар – кишиневци, 2.09.2000 година

Мария Великсар,
2005 г.
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Мария Великсар на гробовете
на своите родители в село
Българийка (Украйна),
5.06.2007

Санатории „Nufărul Alb”,
г. Кахул, 2018 година
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СНИМКА ОТ ЕКСКУРЗИИ

Отличници в учението - Болградски район, град Одеса, 22.07.1950

Група сорокски
студентки, 1 май
1956 година

92

М А Р И Я В Е Л И КС А Р

Република Малта, музей на брега на морето

Република Малта, музей на брега на морето
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В Република Малта

На изложба, недалеч
от язовирната стена
- Белгия заедно
с Хенрих Бъчков
(ръководител на
делегацията на
СССР)
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ДОКУМЕНТИ
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СНИМКИ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА

Колежката Елена Мъндреску и Мария
Великсар, 1963 година

В кабинета на главния редактор на програмата „На
Буджакска вълна” Мария Великсар, 1994 г.

Евдокия Негру - заслужена артистка, водеща на предаването „Петало Романо”, гл. редактор на „На
Буджакска вълна” Мария Великсар и журналист Алла Шалимова, водеща на предаването „Русский
дом”, артисти от ансамбъл „Жок”, 1970 г.
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Алексеев- госкино, М. Великсар, Ю. Греков,
поет, Н. Глушко, госкино, Св. Мосова,
редактор в редакция, 1984 година

Заседание на редакция кино в
телевизията, 1990 година

Първото интервю на
времено управляващия
Посолството на
Република България в
Република Молдова,
Бранимир Радев, 1994
година
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Колеги - Зинаида Гурская - програма „Свитанок”, Евдокия
Негру - програма „Петало Романо”, Мария Великсар
- програма „На Буджакска вълна”, Мария Корниенко програма „Буджан Далгъсъндан”, 1996 година
10 години на редакция „Комунитате – TV”,
1996 година

Председател на Дружеството на гагаузите Фьодор
Ангели, с колегите от редакция „Комунитате” в
посолството на Република Турция в Република
Молдова, 1996 година
Голямота Награда на Международен фестивал за филма
”Българска Буджакска сватба”, гр. Шумен (България),
5.10.2003
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СНИМКИ НА НАГРАДИТЕ

Т Е Л Е В И З И Я ТА E M O Я Т Ж И В О Т
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Медал за трудова доблест,
1960 г.

1972, 1 декември – Юбилеен
медал по повод 100-годишния
юбилей на Вл. Ил. Ленин

2003 година – Връчване на орден
„Глория Мунчий”, от Молдавското
правителство
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СНИМКИ С ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ

1971 г., Съветско-български Младежки фестивал
в Киев, Украйна. Анатолий Островеров, Мария
Великсар, Димитър Стоянов, А. Степанов

Юни 1971 г., гр. Киев, фестивал на българската и
съветската младеж, в центъра българският певец
Бисер Киров

1984 г. Дворец на комсомола на Молдавия „Юрий Гагарин”, среща с космонавта Георгий Береговой
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Мултипликаторът Рейн Раамот от Естония, 1985 г.

Дворец на комсомола на Молдавия „Юрий Гагарин”,
Мария Великсар връчва цветя на летеца-космонавт
Виктор Горбатски, герой на СССР.

Посрещане в Молдавия на космонавта Ю. Гагарин, 1960 г.
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Фестивал „Розите на България”, поетесата Рената Вережану, експерт по български език и
литература Кирилка Демирева, ръководител на етнофоклорен ансамбъл „Въгленче” Анна Пагур,
журналистът Мария Великсар, 2018 г.

Ръководителят на
българското дружество
в село Паркани, Петър
Жеков, писателят Атанас
Стоев, ... и писателят
Нико Стоянов
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СНИМКИ НА АНСАМБЪЛ „ЧЕБАНАШ”

Статия за Мария Великсар в естонски вестник,
1959 г.

23.04.1971 гастроли в град Пловдив,
България

Ансамбл Чебанаш, Кахулски народен оркестър „Тараф”, рък. Анжел Банчик, 1960 г., град
Москва. До стените на московския Кремъл.
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СНИМКА НА ДРУЖЕСТВО „ВЪЗРАЖДАНЕ”
Иван Забунов, юбилей - 50 години, 1968.
Николай Червенков, Георги Барбаров и
Симеон Желяпов

Българско Общество
„Възраждане”, 1979 г., водещата
Мария Великсар на детски
новогодишен празник

Дружество „Възраждане”. Те са първите, 1989 г.
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Дружество ”Възраждане” празнува
Нова година, 25.12.1992

Дружество ”Възраждане, 1993 г. с
временно управляващ Посолството
на Република България в Република
Молдова, Бранимир Радев

1996 г. Среща в дружество
”Възраждане”
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Мария Великсар с Анжела Олэреску, 3 март 2018 г.
Възлагане на цветя на паметника обелиск на българските опълченци.

3 марта 2019 г. – До паметника обелиск на българските опълченци.
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СНИМКИ ОТ ЮБИЛЕИТЕ

Първо интервю
ШвидченкоВеликсар, 2006 г.

2006 г., юбилей
70 години в
библиотека
„Христо Ботев”.

2006 г., 70 години
на Мария Великсар
в библиотека
„Христо Ботев”
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Мария Великсар с
художника Димитър
Пейчев, 2016

80-годишен юбилей на Мария Великсар в Библиотеката
„Христо Ботев”, 2016
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СНИМКИ, СВЪРЗАНИ
С БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ”

Освещаването на
Библиотека „Христо
Ботев” от Протоерей
Георги Шарков. 1992 г.

Етнофолклорен
ансамбъл „Въгленче”,
рък. Анна Пагур.
1994 г.

Участие на
етнофолклорен
ансамбъл „Въгленче”,
рък. Анна Пагур в
дните на Библиотека
„Христо Ботев”. 1994 г.
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2017 г. „Taraba Serviciilor” в Градската Библиотека „Б.П. Хашдеу”, гр. Кишинев

1996, новогодишен празник в Библиотека „Христо Ботев”
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На мероприятията в Библиотеката „Христо Ботев”

Весели срещи с приятели в библиотеката
Среща с народната артистка Анна Стрезева.
Поздравява я българският композитор Тодор Бакалов

Мария Великсар на едно от мероприятията в
Библиотеката „Христо Ботев”

Анна Стрезева, Надежда Кара и Мария Великсар
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Нели Мурашова с гости от България, среща с
пианистката Анна Стрезева

Весели срещи с приятели в библиотеката

Мария Великсар присътства на събрание на
учителите по български език в Молдова, 2017 г.

Началото на изследванията за съставяне на книгата
за журналистката Мария Великсар. Анжела Олэреску
с Мария Великсар, лятото на 2020 г.

Мария Великсар и проф., др. хаб. Петър Недов

Мария Великсар и проф., др. хаб. Сергей Охрименко,
член на Научното Дружество на Българистите в РМ, 2017

