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Не стреляй срещу птичето! 

Дядо Христо Нико-
лов Григоров е бил 
15-годишен, когато 
насила преселват 
семейството му от 
Северна в Южна 
Добруджа през 1940 
г. , по силата на Кра-
йовската спогодба. 
Всички негови съсе-
ляни от Саръгьол са 
разпределени в три 
ешелона за Бълга-
рия. Двата ешелона 
от Бейдаут до Тут-
ракан, а единия до 
Балчик. Пътуват с 
трена до Добрич и 
оттам ги препращат 
към новите им до-
мове. „Какви къщя. 

Загубен край. Нищо. 
В Саръгьол имахме 
старо домакинство. 
С чичо ми Симеон 
Григоров имахме 
голям харман.Мама 
и тати са раждани в 
Саръгьол, но почи-
наха тук, в Балчик. 
Там останаха гро-
бовете на бабини и 
дядови, шест поко-
ления назад. Те са 
дошли от Беломори-
ето през 1825 г.”
Дядо Христо има 
един брат Георги 
и три сестри – Ма-
рия, Елена и Цвята. 

Всички са покойни-
ци, а той гони сто-
така. Дано да е жив 
и здрав, да ги стиг-
не и задмине, като 
преди него е Атанас 
Ив.Бобев, най-въз-
растният жив пре-
селник от Саръгьол, 
сега на 96 г. 
В Румъния Хрис-
то Николов учи до 
7 клас в румънско 
училище, където 
всеизвестните дас-
кали Стръмбяну 
и Паскал наказват 
всички, които гово-
рят родния си бъл-
гарски език. Цялото 
село е българско. С 

българско училище 
от 1846 г. и голяма 
българска църква 
от 1857 г. По-късно 
румънските власти 
забраняват образо-
ванието и църковни-
те служби на българ-
ски език. 
Късметът му за жена 
се пада в Доксано-
вия род от Саръгьол. 
Жени се в Балчик 
през 1950 г.за Стоя-
на Добрева Димова, 
която е три години 
по-млада от него, 
скопосна и управна. 
И сега го гледа като 
писано яйце, макар 
че и тя има нужда 

Дядо Христо със съпругата си в Балчик живеят от 80 години, след преселването си в Южна Добруджа. 
Фото: Маруся Костова

от грижи. „Тя ми е 

пристануша. Един 
мой братовчед ни 
беше сватовник. 
Едно време нямаше 
любов. Е, имаше 
малко допир -  смее 
се дядо Христо. В 
школото тайно гле-
дахме даскал Пас-
кал и любовницата 
му как се натискаха. 
Той, Паскал, умря 
през войната.”
Баща му има7 хекта-
ра земя, а на децата 
си дава по 4 хектара. 
Започват непосилен 
труд да се установят 
в Балчик . Започват 
от нулата. Много е 
трудно, защото след 
1945 г. всичко отива 

за Съветския съюз, 
защото там имало 
суша и глад. „А при 
нас какво беше- и 
при нас беше глад.
Вземаха зърно-
то даже неотвято, 
бункерно,не остава-
ха нищо. Чудехме 
се къде да скрием 
малко за децата и 
за животните. Уж 
Дядо Иван щеше да 
ни освободи, пък 
той ни ограби. Най-
бяхме доволни, че 
имаме крава. Много 
работехме, сами си 
направихме къща 
през 1957 г.  И та-
ман се давранди-
сахме и започнаха 
да ни изнудват да 
влезем в ТКЗС. Вля-
зохме през 1958 г. с 

последните. Аз бях 
шофьор, а жена ми- 
краварка. За десети-
на години събрахме 
пари и през 1966 
г.си купихме сива 
кола „Москвич”. 
Голяма радост 
беше. Всички саръ-
гьолци живеехме 
тук,  /кв.”Левски” 
Балчик/и работихме 
заедно в ТКЗС-то. 
Нашата кола беше 
първата./Гордост!/ 
След нас си купи 
агрономът Кольо 
Вълев. С колата 
обиколихме цяла 
Добруджа. Нали си 
беше наша.Брат на 
баща ми остана да 

живее в Кюстенджа 
/Констанца/, защото 
жена му беше ру-
мънка. Ходихме при 
роднините в Бей-
даут,  Хамамджий 
, Саръгьол, чак до 
Трансилвания. В на-
шето село нищо не 
беше се променило. 
Стояха къщите на 
Стръмбяну, на Пас-
кал, нашата къща. 
Църквата се пере-
ше, все тъй бяла и 
голяма. Гробищата 
ги нямаше. Всички 
гробове бяха потъ-
нали и върху тях –
троскот, колкото ис-
каш.”  
И макар да тъгуваха 
за Саръгьол, дядо 
Христо и баба Сто-
яна ми казаха, че 

са привързани вече 
към Балчик, към 
квартала,чийто жи-
тели отдавна са заб-
равили, че се е на-
ричал село Реджина 
Мария. Обичат къ-
щата и децата си 
Пенка и Кольо, вну-
ците и правнуците 
си. Кольо е роден на 
1 януари 1956 г. и 
Общинският съвет 
подарява на семей-
ството 200 лв., кое-
то е голяма сума за 
времето си.
Дядо Христо ме 
изпраща с една ру-
мънска поезийка, 
загнездена дъл-
боко в съзнание-

то му от дете: „  
Păsărică albă-n cioc 
/   Subțirică la mijloc 
/  Tragi cu pușca nu 
ia foc /  Păsărică cu 
noroc !” / NU TRAGE 
ÎN PĂSĂRICĂ !/
Превод на Иванка 
Енчева Унгуряну:
Не стреляй срещу 
птичето!
Птичка с бяла човка,
тънкичка във кръ-
ста,
стрелях с пушката,
тя няма огън,
Птичето е със къс-
мет!

Маруся КОСТОВА
Председател на 

Сдружение 
„Българско 

наследство” 
Балчик

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Сдружение „Българско наследство“Балчик, в Браила. Фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Румънските ни домакини, които ни посрещнаха с курбан в с.Саръгьол през месец 
май 2017 г. като наследници на стари саръгьолци, живяли в Северна Добруджа до 
1940 г. Фото: Маруся Костова 

Сдружение „Българско наследство“Балчик на посещение в Северна Добруджа. В очакване на ферибот за 
Галац. фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ 


