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Преселниците не погледнаха 
нито веднъж небето на криво

Всеки от своята кам-
банария може да казва 
„да” или „не” за живо-
та на другите. Както 
и за собствения. През 
последната година, 80 
години след трагичното 
насилствено преселване 
на българите от Северна 
Добруджа, техните на-
следници се върнаха в 
родовите спомени  към 
тези тежки събития през 
1940 г. и с право ги зак-
леймиха. Но и зададоха 
тежки въпроси, задавани 
и от техните родители, 
баби и дядовци. Защо ги 
изселват само за 24 часа, 
защо не могат да вземат 
златото и спестените си 
пари, защо ги натирват 
в шлепове, тренове и 
кораби, разделяйки се-
мействата, възможно ли 
е в една талига, мъжът 
да събере най-нужно-
то  от домакинството 
за оцеляването му и да 
потегли. 14-годишно-
то дете, момиче, поема 
калтърмите на коня, а 
бащата завардва овцете 
и кравата. Можете да 
си представите в нача-
лото на най-тежката за 
преселниците зима, как 
се пътува. По пътя уми-
рат животни и хора, а 
разстоянието като че ли 
става все по-голямо. До 
края на живота си Пенка 
държеше свити длани-
те си, като един вроден 
страх, че ако ги отпус-
не, всичко ще иде по 
дяволите. Така, със сви-
ти юмруци и с още по-
свито сърце отгледа две 
деца, които ми разказа-
ха това. Те ми обясниха 
и защо местните хора, 
също преселници, но 
по-ранни, от различни 
места в България, Тур-
ция, Гърция и Македо-
ния мразеха северодоб-
руджанци. Ревнуваха 
техния хъс да оцелеят, 
тяхното трудолюбие и 
радостта им от реколта-
та, колкото и малка да е 
тя. Бяха искрено благо-
дарни на Бога, за това, 
че са живи и здрави и 
че той е с тях в радост 
и мъка. Нито веднъж не 

погледнаха накриво не-
бето, а те, всяка минута 
след позорната Крайов-
ска спогодба, е трябвало 
да обвиняват Всевиш-
ния с въпроса: „Защо, 
Господи?”
А песните, които пееха? 
Те бяха стари и са ги съ-
пътствали от Одринска 
Тракия, от Лозенград-
ско, от Сливенско, Ко-
тел и Жеравна… В тях 
изливаха душата си: мъ-
ката по умрелите деца, 
по загиналия любим,  по 
повяхналата моминска 
китка, по чистата извор-
на вода, по изоставените 
гробове на дедите и по 
отдавна заровеното в пе-
пелта на паметта родно 
място. Добруджанските 
песни има още много да 
се изследват, да се въз-
торгват от тях младите и 
да ги запяват. Наскоро в 
едно интервю на светов-
ноизвестния млад бъл-
гарски диригент Йордан 
Камджалов чух как той 
казва, че докато ги има 
българските народни 
песни, наред с фолклора 
ще я има България. Ах, 
как ми стана драго, вед-
нага си представих как 
дирижира  български 
композиции да се изпъл-
няват от хърватския опе-
рен оркестър.
Баба ми Злата все тъ-
жеше за Ески Буба /
край Одрин/, баба Со-
фка Калинкова все спо-
менаваше Кара Насуф /
край Добрич/. Турска-
та топонимия да не Ви 
смущава – това са били 
изцяло български сели-
ща , със съвсем малко 
татари и преминаващи 
цигани. Може би ще 
си помислите, че за-
бравям да спомена на 
първо място, както в 
други мои писания, за 
Саръгьол, родното мяс-
то на моите родители и 
на всички преселени в 
Балчик. Селото е било 
голямо. Не са могли да 
намерят къщи и земя за 
всички в село Реджина 
Мария, наречено на ру-
мънската кралица, която 
през 1924 г. си изгражда 
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Преселници от Балчик и Сенокос на фестивал в Констанца. Пред Паметника на поета Михай Еми-
неску, който има български корени, както и авторът на текста на румънския химн - Панайот Черна

Преселниците от Саръгьол построяват веднага след заселването си в Бал-
чик църквата „Св.Петка Търновска“ и изповядват в нея своето православие

дворец, на юг, точно до 
морето. Не знам коя е 
причината селото да се 
преименува в квартал 
„Левски”, но споменът 
за Левски беше свеж 
в сърцата  на пресел-
ниците. Баба Злата все 
разправяше, че нейната 
майка баба Христа, се е 
изповядвала при дякон 
Васил в родното и село 
Еникьой. Днес  това ру-
мънско село се нарича 
Михаил Кугълничану. 
Наблизо е цивилното ле-
тище на град Констанца. 
По идея на д-р Костадин 
Костадинов, председа-
тел на ПП „Възраждане” 
и с финансови средства 
от д-р Милен Врабевски, 
председател на Фонда-
ция „Българска памет” 
на сградата на Здравна-
та служба е поставена 
паметна плоча барелеф 
на Васил Левски. Г-жа 
Иванка Унгуряну, от 
Българското сдружение 
в град Констанца, досе-
га е завела над 500 души 
българи, да се поклонят 
пред героичния Левски. 
Много малко хора могат 
да се ориентират къде е 
това, тъй като църквата 
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, където е служил 
като дякон Васил Лев-
ски, е съсухрена и само 
намеса от Българския 
синод и българското 
правителство, могат да 
я спасят от разрушение. 
Само за няколко години 
в с. Еникьой /дн.Михаил 
Кугълничану/ се изгради 
голяма църква. Тя е на 
главния път Констан-
ца-Тулча. Трябва да се 
отбиеш в напречната 
улица и точно зад църк-
вата да видиш Здравна-
та служба, която сграда 
е била школото, където 
е даскалувал Левски и 
където е поставен ба-
релефът му. Румънците 
не искат много-много 
да се знае, но българите 
трябва да знаят – отси-
ча българо-румънката  
Иванка Унгуряну, пър-
ва братовчедка на моя 
баща Никола, кръщел-
ница на дядо ми Георги 

Д.Енчев и емоционален 
гид от 2015 г. на нашето 
сдружение „Българско 
наследство”, когато по 
няколко пъти годишно, 
с различни фолклор-
ни групи посещавахме 
местата на Българското 
възраждане в Северна 
Добруджа, Търговище и 
Букурещ.
За нашите родители 
Добруджа е била цялата 
българска и ги е няма-
ло понятията Северна и 
Южна Добруджа. Тези 
географски имена се 
забождат в сърцата им 
след 1940 г., когато ги 
изселват от Северна в 
Южна Добруджа, а мно-
го от тях са се надявали, 
че ще има държава Доб-
руджа или най-малкото 
автономна област и ще 
останат да си живеят 
в тези места още веко-
ве. Но Великите сили,  
слабата ни дипломация, 
правителство и цар ни 
довеждат до този хал.
Затова, когато попиташ 
балчиклии защо не се 
радват на празника 21 
септември, освобожде-
нието от румънска оку-
пация, те ще Ви отгово-

рят, че това не е техният 
празник. Защото това е 
времето, когато научават 
за спогодбата на Бълга-
рия и Румъния и техните 
родители са изселени на-
сила от родния Саръгьол 
и заселени в Балчик. 
Веднъж оцелели след 
миграция от Тракия, 
участие в освободител-
ната руско-турска война 
1878 г. Първият освобо-
ден от турско робство  
български град е Ма-
чин.  Никой от младите 
в залата на читалището  
не можа да отговори на 
този въпрос на проф.д-
р  Пламен Павлов. След 
това българите, као по-

даници на Румъния са 
принудени да се бият 
със своите братя през 
Първата световна война 
и много са дезертирали. 
След  изселничеството 
в България , участват в 
двете фази на Втората 
световна война. След 
това им вземат земята – 
коопериране, животни-
те в ТКЗС. На някои са 
оставили по една крава, 
ако са имали повече. 
Това е спасило моята 
сестра, за храненето на 
която са разчитали само 
на кравето мляко. Тежки 
времена. Само гъдулката 
на Бай Велико от време 
на време, и най-вече на 

Бабинден, внасяше сан-
тимент и прилив на за-
дружност. В Балчик се 
преселиха и саръгьолци, 
заселени в Тутраканска 
околия, поради нена-
личие на къщи и земя в 
Балчик. Земя вече не им 
трябваше. Всичко беше в 
ТКЗС – то. Пари си бяха 
поспестили и отново 
построиха къщи. Моят 
свако Панайот е строил 
къща в Румъния, после 
в Антимово, Тутракан-
ско, после две къщи на 
дъщерите си в Балчик. 
Какъв по-ярък пример за 
българския бит и дух!

Маруся КОСТОВА     


