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Художникът-иконописец Доринел Коман пред нарисувания от него 
портрет -икона “Мама”.                     Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ
Срещнали се двама банатски българи: г-жа Наталия Георгиева и г-н проф.Лука Велчов на 
Събора на преселението в Балчик 25-28 август 2021 г.

Премълчаната истина за 
Крайовската спогодба

Телеграма от жива икона 

- Falmis!*, рекох аз и ба-
натската кръв в мен наме-
ри пътя към очите ми. 
- Uvec falim!**, отвърна 
благо живата икона пред 
мен и ме прегърна ба-
щински. Достолепният 
професор ме хвана под 
ръка и застанахме на офи-
циалното откриване на 
седмия Форум „Българско 
наследство“, наречен тази 
година Събор на преселе-
нието – Съхранена бъл-
гарщина, който се про-
веде от 25 до 28 август в 
гр.Балчик, с продължение 
през пролетта в с.Дъбо-
вик. Вървяха приветстве-
ни слова на официални 
гости, чуваха се и лични 
обръщения към голе-
мия родолюбец до мен, 
а колосът стоеше кротко 
облегнат на ръката ми и 
ми шепнеше с болката на 
цялото си същество, от-
дадено на българщината: 
„Знаеш ли, отбелязваме 
80 години от преселение-
то на севернодобруджан-
ци, а това е едно от мно-
гото престъпления на 
дипломацията ни към 
българското население. 
Единствено подписване-
то на Крайовския дого-
вор измива част от срама 
с връщането на Южна 
Добруджа на България. 
Искам да го кажа така - 
че е престъпление, но не 
знам дали ще го разберат 
хората“. Успях да промъ-
лвя само „кажи го“. Какво 
друго можех да отвърна 
на титана, на живата ен-
циклопедия на българите 
в Румъния, отдал живота 
си за българската кауза. 
Проф. Лука Франциск 
Велчов е роден на 8 ок-
томври 1933, в село Дуде-
щи Веки, (Стар Бешенов), 
окръг Тимиш, Румъния, в 
родолюбиво българско се-
мейство на банатски бъл-
гари. Учи в родното село, 
след това в Тимишоара. 
Една година в престиж-
ния Колеж “Лога”, една 
година в Педагогическата 
гимназия, една година в 
6-та гимназия от Тимишо-
ара. В периода 1949-1953 
год. е в известното Бъл-
гарско педагогическо учи-
лище, в което и великият 
Ботев е учил българчета 
и което е носело името на 
българския революционер 
и поет. Този период по-

влиява из основи на мла-
дия банатски българин, 
дошъл да учи в голямата 
столица. 
„Днес честваме радост-
но преселението с този 
тържествен Форум. 80 
години от едно ПРЕСТЪ-
ПЛЕНИЕ!“, благият глас 
на проф. Лука Велчов, 
който вече говори на ми-
крофона, набира обвини-
телна октава и на думата 
„престъпление“ пълното 
с история хале на „Мел-
ницата“, в което са подре-
дени няколко исторически 
изложби, застина във вол-
това дъга. Протичащият 
ток през непроводимата 
среда на статичните фо-
тоси, документи и одежди 
от миналото, породи свет-
лина за миг. Светлина от 
истина, разредена от кон-
формизъм, изречена без 
щадяща перифраза, без 
страха от последствия. 
„Хиляди наши сънарод-
ници бяха принудени да 
оставят ВСИЧКО, как-
вото имат и да напуснат 
Северна Добруджа през 
1940 година!“, продължи 
професорът и като стова-
ри „всичко“ върху всички, 
които присъствахме, усе-
тих сянката като част от 
несъзнателната психика, 
съдържаща изтласканите 
мои недостатъци, слабо-
сти и инстинкти, да пре-
минава през мен: ако ня-
кой или нещо ме изтръгне 
насила сега от всичко, ко-
ето имам, от близките ми, 
от дома, който съграждам 
с години, сигурно първо 
ще извадя нож. Справед-
ливите укори към българ-
ската дипломация продъл-
жиха в словото на проф. 
Лука Велчов, а и във 
всичките му изяви в сед-
мото издание на Форума 
„Българско наследство“: 
„Нашенци винаги от-
стъпват. Защо? Ей туй не 
мога да разбера“, сподели 
с болка и възмущение ро-
долюбивият флагман на 
истината, когато говореше 
за несправедливото раз-
пределение на часовете 
майчин език в българския 
лицей „Христо Ботев“ в 
Букурещ, спрямо часовете 
по румънски език в лицея 
„Михай Еминеску“ в Со-
фия. Училищата са осно-
вани преди малко повече 
от 20 години на базата на 

Международна спогодба 
между България и Румъ-
ния в областта на култу-
рата и образованието. В 
България обаче, се учи 18 
часа седмично румънски 
език, докато в Румънското 
учебно заведение българ-
ският звучи едва 3 часа в 
седмицата. Откритото в 
края на 90-те години бъл-
гарско училище в Буку-
рещ е все пак една сбъд-
ната мечта на доайена на 
българщината в Румъния, 
който е работил пет го-
дини безвъзмездно като 
педагог в неговия пред-
шественик - Българското 
педагогическо училище, 
преди закриването му. Са-
мият той е възпитаник на 
закритото педагогическо 
училище и по-специално 
на легендарния Пирин 
Бояджиев. Веднага щом 
научил, че се открива 
такова училище, той на-
рамва всичко, което има и 
напуска Тимишоара, за да 
продължи образованието 
си на езика на предците 
си. Малко след като го 
завършва обаче, учили-
щето е закрито, докато 
проф. Велчов е директор 
и учител в родното си 
село Дудещи Веки по него 
време. „Върнах се да от-
крия наново българското 
училище, но не успях – 
такива бяха времената“, 
разказа съвременният 
възрожденец, доживял 
философската мъдрост 
на стореното добро, ко-
ето се хвърля в морето 
без отплата. „Дядо иска-
ше да стана свещеник, а 
аз станах учител, както 
родителите ми желаеха“, 
така сподели личната си 
история проф. Лука Вел-
чов в началото на своя 
доклад, посветен на при-
носа на Силистра в педа-
гогическото възпитание 
на българската младеж в 
Букурещ. С изключение 
на Първата световна вой-
на, Силистра е била под 
румънска власт в периода 
1913-1940 година. 
През 30-те години на ми-
налия век градът дава 
значителен брой българ-
ски педагози и учители, 
един от които Лефтер Бо-
яджиев. Синът му Пирин 
Бояджиев завършва в Бу-
курещ история и румън-
ски език, а по-късно е учи-

тел на проф. Лука Велчов. 
Професорът говори с бла-
гоговение за приноса на 
Пирин Бояджиев, който 
освен изключителен пе-
дагог, е и автор, преводач 
и инициатор на учебни-
ците по всички предмети 
на български език от това 
време. След като завършва 
висшето си образование 
проф. Велчов се включва 
също като автор и съавтор 
на учебници на български 
език, но местата, където 
се преподава на нашия 
език в Румъния, са много 
малко и главно в Банат. В 
доклада си, той изтъкна 
и приноса на семейство 
Господинови и лично на 
Атанас Господинов за 
българското образование 
в Румъния и не само в Бу-
курещ. Много силни думи 
се казаха не само от по-
четния председател на Де-
мократичния съюз на бъл-
гарите в Румъния – проф. 
Лука Франциск Велчов, а 
и от много други участни-
ци в конференциите и из-
ложбите на Форума, както 
във всяко негово издание. 
Степенувах ги по искре-
ност и умножих по чо-
вечност, поставих върху 
знаменателя българщина 
и избрах да препратя на 
нашите оглушели поли-
тици с телеграма болката 
на професора: „Говоря за 
несправедливостите на 
българската дипломация 
спрямо българското насе-
ление от години, от мно-
го години. Ама няма на 
кого!“ 

Натали НИКОЛ 
* Falmis или на кирилица 
„Фалмис”, е поздрав при 
среща на банатските бъл-
гари 
** Uvec falim! - „Увекь 
фалим!” е отговорът на 
поздрава Етимологията 
на двата израза води към 
католическия поздрав 
“Laudetur Jesus Christus!” 
– „Хвален да бъде Исус 
Христос!”, като Falmis 
идва от съкращение на 
този поздрав. Отговорът 
„Laudetur semper!” – “Ви-
наги да бъде хвален!” за 
банатските българи зву-
чи като „Uvec falim!” – 
“Увекь фалим!” /източник 
проф. Стойко Стойков, 
„Банатският говор” (БАН, 
1967) и falmis.org/

Художникът-иконописец Доринел Коман пред нарисувания от него 
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Проф.Лука Велчов стана символ на родолюбието и борбеността 
по време на Събора на преселението, организиран по проект на 
МИГ “Балчик-Ген.Тошево” от Сдружение “Българско наследство” 
Балчик, България.                               Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

„Говори се повече за фойер-
верките, за радостта от 
връщането на Южна До-
бруджа. А Северна Добру-
джа?“ Реторичният въпрос 
на Директора на Междуна-
родния форум „Българско 
наследство“ – г-жа Маруся 
Костова, зададен при откри-
ване на първата изложба от 
Събора на преселението – 
Съхранена българщина, ме 
сенсибилизира да се взирам 
между редовете на изло-
жените фотодокументи и в 
изопнатите черти на хората 
от снимките. 
«Изпълненият дълг към 
премълчаната истина» е 
фотодокументална изложба 
на Държавен архив Сили-
стра, посветена на 80-тата 
годишнина от Крайовския 
договор. Експозицията 
носи името на паметната 
среща на много автори на 
изследвания, научни разра-
ботки и художествени че-
тива, посветили перото си 
на спогодбата от 1940 год., 
проведена миналата година 
през м. септември. Именно 
по повод на тази среща на 
творци от област Силистра, 
издали книги за съдбата на 
Добруджа и за борбата за 
освобождението ѝ от румън-
ска окупация е създадена 
и изложбата. Представи я 
Йордан Георгиев, пиар на 
Областна управа Силистра. 
„Показан е преди всичко ен-
тусиазма на местното насе-
ление при посрещането на 
войските“, потвърди и той. 
Силистра е последно осво-
бодена от южнодобруджан-
ските градове, но празнува 

три дни с еуфория. Българ-
ските войски навлизат в 
освободения град на 1 ок-
томври, 1940 год., предвож-
дани от генерал-лейтенант 
Георги Попов – Командир 
на ІІІ Българска армия и ге-
нерал-управител на Южна 
Добруджа. 
Фотоси от изложбата по-
казват специално постро-
ената за посрещането арка 
в центъра на града, както 
и срещата на първия кмет 
на освободената Силистра 
- инж. Петър Иванчев, ро-
дом от Ловеч, с местното 
население. В следващ фотос 
хористи от дружество „Се-
дянка“, което съществува 
и до ден днешен, пеят въз-
торжено марша „О, Добру-
джански край“, написан 
през 1917 година /стихове 
Любомир Бобевски, музика 
Александър Кръстев/. 
След активната асимила-
ционна политика на румън-
ската власт в предходния 
четвърт век, на 2 октомври 
1940 год., за пръв път е от-
служена тържествена ли-
тургия на български език 
в църквата „Св. Св. равно-
апостоли Петър и Павел“. 
Молебенът е сторен от 
Доростоло – Червенския 
митрополит Михаил. На 
следващия ден - 3 октом-
ври 1940 год. в Силистра, 
за първи път, тържествено 
се отбелязва и Денят на въз-
шествието на цар Борис ІІІ 
на българския престол, от-
белязан с парад на военните 
части от гарнизона в града. 
Изложбата показва още и 
документи от дейността на 

общогражданския комитет 
за стопанско и културно 
повдигане на Силистра в 
дните между 15 и 20 сеп-
тември 1940 г. По негово 
решение е сформиран и 
Силистренският временен 
комитет “Ад – хок”. 
Хронологично експозици-
ята представя и тържествата 
в града, по случай първата 
годишнина от освобожда-
ването на Силистра или 
една година по-късно, ко-
гато е честван 50-годишния 
юбилей на Силистренското 
педагогическо училище и е 
открит бюст-паметника на 
Стефан Караджа. 
Тръгналият да дири премъл-
чаната истина между всич-
ки тези радостни събития, 
я намира. В изложения 
списък със „задигнатия 
инвентар от румънците от 
държавните сгради, заети 
от митницата“. В повери-
телния доклад на кмета 
на с.Сокол до околийския 
управител в Тутракан за 
възникналите конфликти 
между местното население 
и преселниците от Северна 
Добруджа от 28 октомври, 
1941 година. В изнесения 
списък на интелектуалците 
от Силистра, които жела-
ят да заемат чиновнически 
длъжности. Списъкът е от 
ноември, 1940 година и в 
него фигурират близо 65 чо-
века с имена и образование. 
Най-високият образовате-
лен ценз, който радуващите 
да станат чиновници показ-
ват, е „средно българско“ 
образование. 

Натали НИКОЛ


