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ДА СИ „У ДОМА“ В ТРИ ДЪРЖАВИ 
 

Светлана Караджова 
Председател на Дружеството на банатските българи в България 

 
Пространството и мястото са със странни измерения за една малка и доста странна 
група българи. Банатските българи живеят на територията на три държави – Румъния, 
Сърбия и България. Католици, заселили се в областта Банат на някогашната Австро-
Унгарска империя след погрома на Чипровското въстание през 1688 г. и съумели да 
запазят до днес българското в особения му нюанс на красива плетеница от стабилна 
основа и екзотични нишки вследствие на съвместния живот с други етноси. 
Католическата църква предвожда преселението и майчински пази малкото „стадо“, 
грижи се за уреждането на живота им на новите места, за материалното им 
благосъстояние и най-вече за културния и духовен напредък, за да може да 
просъществува през вековете един интересен експеримент – какво ще стане, ако си 
българин, католик, преселник, после възвръщенец в България и как всичко това може 
да функционира десетилетия и столетия, за да държи самосъзнанието будно, да крепи 
общността и да дава плодове. Местейки се в пространството, създавайки на всяко ново 
място поредния вариант на останалото зад гърба родно място, човек изгражда особен 
поглед за нещата и усещане за „дом“1. 
Разселването на банатските българи на територията на три държави в компактни маси в 
няколко села създава мрежа от селища, които са варианти на първите две – Стар 
Бешенов и Винга в Румънски Банат. За наблюдателя приликите са повече от очевидни – 
обикновено там пътят свършва, което определя затворения характер на общността, а 
това гарантира и оцеляването на специфичната култура, обичаи, традиции. Всеки един 
банатски българин, независимо къде е роден, чувства вътрешно привличане към 
„старото гнездо“, към люлката на общността – Стар Бешенов, най-голямото и най-
запазеното село на българи в Румънски Банат, или към процъфтяващата някога красива 
Винга, ако е потомък на преселниците от Чипровско. 
Духовната връзка и постоянните контакти между банатските българи създават 
усещането, че общността е единна въпреки разстоянието, различните езици на 
държавите и границите. За да се случва това, се грижат отдадени на каузата хора, които 
бранят езика, паметта, миналото, настоящето и бъдещето.  
В Румъния Съюзът на българите в Банат полага неимоверни грижи с филиалите си в 
различните селища, най-вече с помощта на румънската държава, да изгражда 
материална база, да създава условия за дейност във всички направления, за да може 
съзнанието за принадлежност към общността да не се гради само на произход, но и 
като резултат от съзнателен избор чрез различните начини за включване в общностния 
живот. 
За банатските българи в Румъния „домът“ има две измерения. Първото е старата Майка 
България, от която са тръгнали предците ни, а мисълта за нея ражда онази тъжна 
усмивка през сълзи за загубеното някога родно. Настоящият им дом в Банат, Румъния, 
пък е мястото, което им дава подслон и хляб вече повече от три столетия и което са 
напоявали с потта си по нивите, мястото, помнещо плача на стотици деца, стъпките на 
млади и стари и стоновете на стотици умиращи. 
От първите поселища Стар Бешенов и Винга се нарояват още села в търсене на земя за 
обработване, нужна за прехраната на все по-растящата общност. Така пътят на 
преселението не свършва – семейства тръгват да търсят земя и да основават нови села 

                                                        
1 Илюстрациите към статията са публикувани като приложение след нея. Бел. ред. 
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така, както са го правели всички заселници по света. За онези, пътуващите, 
разстоянията се измерват с опънати родствени връзки, оставени завинаги родители и 
роднини заради надеждата за по-добър живот някъде там. Носталгията изгражда 
поредното селце, което е вариант на родното, в което изтерзаните души да намерят 
опора, за да продължат да се борят за живота на децата си. 
В Сърбия, въпреки неимоверните трудности, през които преминаха през годините двете 
дружества в селата Иваново и Бело блато, малцината оцелели водачи не спират да се 
трудят за събуждането, обединяването и запазването на българското. Като се надяват, 
че трудът им няма да бъде изгубен, и макар все по-малобройни, вярват, че традицията 
ще се запази и ще продължи да носи през времето завещаното от предците. 
Преселили се в сегашните предели на Сърбия по времето на Австро-Унгария 
вследствие на търсенето на земя за обработване, банатските българи там живеят в села 
с други народности – унгарци, словаци, сърби. Макар да са от първите заселници, 
българите не успяват да удържат селата само за себе си, вероятно поради 
малобройността си, а вероятно и поради особено пъстрата смесица в Сръбски Банат. За 
тях родното място вече добива три измерения, а пътят се е разтеглил още повече – от 
Майка България, през „старото гнездо“ в сегашна Румъния, та до малките селца в 
днешна Сърбия. 
В България банатските българи имат най-интересния статут, защото носят 
самосъзнание на преселници, които са затворили кръга – предците им са успели да се 
завърнат в Майката Родина след Освобождението на България. Обособени 
първоначално в пет села, от които най-запазеното и голямо е Бърдарски геран, област 
Враца, което събира преселници от Румънския и Сръбски Банат. Село Асеново, община 
Никопол, пък е основано от преселници от Винга и това е единственото село, създадено 
от винганите. 
За „българските“ банатски българи в пълна степен важи определението, че са „у дома 
си в три държави“. Те копнеят за всяко едно от обживените през столетията места, 
защото кръвта помни, паметта се пази в приказките, разказвани привечер, в песните и 
танците, в красивия говор и в онази разкъсваща сърцето болка, че си оставил капки 
кръв по целия изминат път от България до България в рамките на повече от три 
столетия. 
Дружеството на банатските българи в България със седалище в София има нелеката 
задача да обединява радетелите на каузата, да пази и популяризира банатската 
българска общност в нейната цялост, да бъде знак и да свидетелства за това как се 
оцелява и как се гради памет. Сайтът на Дружеството – www.falmis.org, е мястото, 
което събира постиженията и плановете за бъдещата дейност. 
Родното място е „толкова близо и толкова далече“ за банатските българи, в чието 
самосъзнание то функционира с изумяваща сложност. Като пример, че пътищата, 
паметта, културата, родното битуват в едно друго измерение, което е разпънато по 
вертикала и хоризонтала, за да даде пресечната точка, в която истински и пълнокръвно 
живее общността. 
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BEING “HOME” IN THREE COUNTRIES 
 

Svetlana Karadzhova 
Chairperson of the Association of Banat Bulgarians in Bulgaria 

Abstract 
 
The Banat Bulgarians are a small catholic community that with the suppression of the 
uprising in Chiprovtsi in 1688 moved to the district of Banat, formerly part of the Austro-
Hungarian Empire.  
Nowadays there are descendants in Serbia, Romania and Bulgaria who zealously preserve the 
historical and cultural heritage of their ancestors under the patronage of the Catholic Church. 
Over the years despite scattered over three countries, the community stays united for the sake 
not only of the past, but also of the future of their intrepidity to create a sublime relationship 
that to them means “home”. 
 
 

Приложение 
 

 
 

 
Ил. 1. Женска носия от Бърдарски геран 
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Ил. 2. Лазарка от Стар Бешенов 
 



 99 

 
 

Ил. 3. Църквата в Стар Бешенов 
 

 
 

Ил. 4. Църквата във Винга 


