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но, дошлите от Добрич и 
Тутракан: г- н Симеонов 
и г- н Бойчев, където се 
намират най- големите 
войнишки гробища в 
България, ни разказаха 
за жертвите в голямата 
война през 1916- 1918 
г. от българска страна.
Научихме повече за кръ-
вопролитните сражения 
срещу румънци, руснаци 
и сърби, постигайки за-
бележителни победи над 
противника. Тези бълга-
ри, водени от ген. Сте-
фан Тошев , под звуците 
на „ О, Добруджански 
край“, поправят истори-
ческата грешка, когато 
„румънските кокошкари 

С още повече патри-
отизъм и гордост се из-
пълнихме всички, които 
бяхме дошли в камен-
ната зала на Д К И К Ц 
„Двореца“- Балчик, по 
покана на г-жа Жени 
Михайлова, директор и 
Р R г-жа Галя Георгиева, 
на  презентацията на 
книгата „Добруджа във 
войните за национално 
обединение“, написана 
от г-н Петър Бойчев- 
директор на Р И М гр. 
Тутракан и г-н Радослав 
Симеонов от Р И М- 
гр. Добрич, автори и на 
книгата „ Те загинаха за 
Добруджа“. 
Увлекателно и подроб-

правят пладнешки обир“ 
на България през 1913г./
според написаните отзи-
ви от английската преса/. 
Г-н Бойчев и г-н Си-

меонов са издирили за 
10 години имената на 
15 468 български ге-
рои, паднали за обеди-
нението на Родината. 
Много наши сънарод-
ници търсят следите на 
своите деди и прадеди, 
пазейки още документи 
и пожълтели снимки. 
Двамата  родолюбиви 
добруджанци обикалят 
над 150 населени места в 
Румъния, където румън-
ската администрация, 
особено след 1920 г.,че 

и досега, старателно и 
съзнателно изтрива спо-
мените и паметниците 
на българските войни на 
румънска земя, която до 
1877 г. е била българска 
територия. Един при-
мер: в гробището „РRO 
РATRIA“в столицата Бу-
курещ са погребани 162 
български войници и 
офицери, сега христи-
янските кръстове са 70. 
Над някои паметници е 
извършено кощунство. 
На оригинални българ-
ски монументи после са 
поставени други имена и 
се представят, че са в па-
мет на румънските вой-
ници. Почти потънали в 
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забрава са войнишките 
гробове и паметници в 
Бабадаг, с. Питулаци и 
с. Батоглу- Браилско, с. 
Мирча вода, с. Аджигьол 
и с. Яйла- Тулчанско, с. 
Кьорчешме- Меджидий-
ско, кариерата Пиатра 
рошу, с. Черна, църквата 
в гр. Мачин..... На много 
от тях имената са изпи-
сани на румънски език, 
а отдолу бледо се личат 
българските букви. 
И днес, сто години 

след епичните победи 
и скъпите жертви, да-
дени из цяла Добруджа 
през Първата световна 
война, народната памет 
е съхранена, не само 
в Тутракан , Добрич, 
Търговище, Балчик и 
другаде. Тя е в словото 
на народния поет Иван 
Вазов, който прави ве-
нец на героите в стихо-
творението си „ Новото 
гробище при Сливница” 
и целия поетичен цикъл 
„Сливница”. За паметта 
на народа е изградена 
Костницата в София от 
Първата световна война.  
Само да припомня, че за 
превземането на румън-
ския Вердюн-Тутракан, 
превзет за 36 часа, са 
участвали 45 000 румън-
ски военнослужещи, от 
тях са пленени 27 830 
войници, 450 вражески 
офицери, 150 оръдия. 
Оттатък Дунава са успе-
ли да избягат малцина.

Българските загуби са: 
53 офицери, 2 493 подо-
фицери и войници. Ране-
ни - 169 офицери, 7 623 
войници, ала в архивите 
не са записани изчезна-
лите. При битката край 
Кубадин  са пленени 75 
вражески офицери и 6 
693 войници. Незабра-
вими и обвеяни от слава 
ще останат и подвизите 
на българските  войни, 
водени от ген. Пантелей 
Киселов и „бащата на 
българската конница” 
ген. Иван Колев. След 
падането на румънската 
столица на 6 декември 
1916 г., на 23 декември 
се освобождава и гр. 
Тулча и се отхвърлят 
набезите на 3-а Донска 
казашка дивизия, която 
се спасява с бягство от-
въд р. Дунав. 
На 5 януари 1917 г. 

ген. Нерезов докладва на 
ген. Жеков: „Днес цялата 
Добруджа до устието на 
Дунав/“Св. Георгиевски 
ръкав/ е очистена от вра-
жески крак!“

 В Тутракан са изпи-
сани имената на 2 546 
герои. Във  фонда на 
Военното гробище в До-
брич се съхранява напи-
саното от кавалериста 
Симеон М. Дреновски от 
с. Бреница, общ. Кнежа, 
който е видял и разбрал 
как край Добрич се по-
гребват над 3 000 войни- 
наши и чужди. Страшна 

била картината край с. 
Ловчанци, Козлодуйци, 
днешния квартал „Рил-
ци“ на Добрич- полетата 
са били осеяни с чо-
вешки трупове, раници, 
оръжия....
Потресаващи са спо-

мените на журналиста 
Вл. Бобошевски, който 
като военен кореспон-
дент е бил на фронта, 
при обоза, в болниците, 
на разрушените крепо-
сти, оцелелите църкви, 
гробища....Ето част от 
написаното от него:”...
Отминавам .  Насреща 
ми идват деца с цветя, 
те бързат за юнашките 
гробища....Майки, гро-
бовете на вашите деца 
не са забравени- над тех 
кандилото не угасва и 
цветята не увехват.“ 
Затова и идващите по-

коления трябва да съх-
ранят нашето славно ми-
нало и помнят, че за да 
живеят свободно нашата 
земя е напоена с много 
човешка кръв, че за на-
шето Отечество те  са за-
гинали, жертвайки себе 
си- своя едничък живот 
- в името на България, 
а ние до края си да им 
бъдем признателни, не-
забравяйки и почитайки 
чутовните им подвизи 
и саможертва, казвайки 
високо и отчетливо: „ 
Юнаци вечна да е слава-
та ви и спете в мир!“

Георги ЙОВЧЕВ
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Признателни думи за войните, паднали в 

Добруджа през Първата световна война

Памет за Св.Св.Константин и Елена
Елена носи градушка 
в ръкава си и зато-
ва на този ден не се 
работи на полето и в 
къщи. Традицията по-
велява  на този хрис-
тиянски празник да 
се изпълняват нести-
нарски танци, а в жа-
равата да играят само 
призваните и посвете-
ните в този ритуал. Те 
носят иконата в ръка-
в тези, в които се е 
вселил духа на све-
тците. Естествено по 
този начин се вярва, 
че влизат в контакт с 
Константин и Елена. 
В храма бяха до-

шли и гости-миряни 
от Англия и Русия, а 
този път денят бе ус-
михнат, изпълнен от 
любов, благоухание 
и светлина. Мъдри 
думи, пълни с христи-
янска кротост, искре-
ност и умиление се 
носеха в балчишката 

На 21 май нашата 
православна църква 
почита паметта на 
Св. Св. Константин и 
Елена. По този повод 
тържествена литур-
гия се проведе в „ 
гръцката“ църква в 
нашия град от свеще-
ноиконом Стратия и 
протоерей Павел от 
шабленската църква 
„Свмчк Гавраил“ със 
своя църковен хор, 
начело с маестра Сил-
вия Вангелова.
Константин се смя-

та за първия христи-
янски император, а 
според преданията: 
неговата майка-цари-
ца Елена, отива  на 
поклонение по места-
та, където е живял и 
проповядвал Божието 
слово нашият млад 
Бог Христос, дори е 
открила кръста , на 
който е разпнат. А 
според поверията Св. 

църква „ Св. Св. Кон-
стантин и Елена”, за-
едно с църковния хор 
на маестра Силвия 
Вангелова/ дъщеря на 
добричкия диригент 
Димитър Вангелов/.
Отново се свърза-

ха вдъхновението с 
християнската добро-
детел на българина. 
Като на преден план 
изпъква неговият фи-
зически и морален 
ръст, с точен и уста-
новен гравитационен 
център, който ни е 
свързал завинаги със 
земята ни. В своята 
цялост и синтез, като 
предназначение и не-
обходимост. Според 
притчата този ден има 
и едно единствено 
цветно  измерение-
букет божури, като 
предзнамение за из-
обилие от празници!

   Георги ЙОВЧЕВ


