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Литературният критик г-н Драгомил Георгиев 
представя видните добруджански писатели и 

краеведи г-жа Рада Въртунинска и г-н Йордан Дачев

За културната естетическа 
история на Добруджа Йордан 
Дачев е йовковед от най-ви-
сока мяра, защото през целия 
си живот на изследовател, 
журналист, краевед, летопи-
сец той остава верен на своите 
учители икони-мълчаливеца 
от Жеравна, светицата за де-
цата и „чепатия” разказвач за 
събитията преди да се роди 
и след смъртта му. За тях той 
написа оратории, а над всичко 
винаги с обич и преклонение 
поставяше Добруджа с нейно-
то величие, красота и святост.
  Йордан Дачев( 1923-2009) е 
роден в село Стрелец в райо-
на на Крушари и Сухата река 
в семейство на  земеделци, с 
грижовна майка домакиня, за 
която той написа благи думи 
на словослов и пиетет към 
тази, която възпита в него 
чувството на твърдост пред 

трудностите в живота. Те не-
прекъснато ще го следват по-
късно, след като завършва кла-
сическия випуск на Мъжката 
добричка гимназия  и мечтае 
да учи българска филология 
в Университета в столицата. 
Много, но и напразни са опи-
тите му, защото литературата 
и историята са светлината му, 
но тогава най-важно е разре-
шението от местната орга-
низация на Оф, а такова той 
никога не получава. Пред него 
се отваря другият, дългият път 
на самообразованието с воля 
и упоритост, със задълбочена 
работа върху написаното до 
късно вечерта под лъчите на 
нощната лампа. През годи-
ните редакторът на местния 
вестник израства до мъдрец, 
когото Рада Въртунинска с 
обич нарича Сократе и в него 
вижда най-ерудирания и най-

честния журналист. 
   В духовното бяло братство 
на г-н Дачев членуват ува-
жаваните ерудити Данаил 
Бекяров, Маестро Захари 
Медникаров, художествени-
ят ръководител на Ансамбъл 
Добруджа Петър Крумов, д-р 
Петър Станчев, Ахил Кара-
музов, актьорите Калчо Ге-
оргиев и Добри Атанасов, 
поетите Борис Колев и Генчо 
Златев, Елка Няголова, Сашо 
Серафимов, а любими му съ-
беседници през годините са  
поетът и драматург  Драгни 
Драгнев и разказвачката Рада 
Въртунинска. Около него ви-
наги кръжат за съвет или то-
пла дума Йордан Кръчмаров, 
Иван Атанасов, Ангел Весе-
линов, Александър Белчев, 
Камелия Кондова, Красимир 
Бачков, Валентин Шалтев от 
Балчик, Валя Добринчева. 

Удоволствие е в този кръжец 
да слушаш разказите му за 
стария град Хаджиоглу Па-
зарджик, за нови факти около 
творчеството на любимите му 
творци на съседите- Борис 
Караджа, роден в Балчик, Па-
найот Станчев-Черна, автор 
на текста на румънския химн; 
Михаил Садовяну, Йон Крян-
га, Емануил Бакуца, Джордже 
Кошбук, Ливиу Ребряну, за-
щото за него бе време да се 
преодолее недоверието, за 
да се възстанови пак прия-
телството между двете кул-
тури, въпреки жестокостите 
на миналото. За по-младите 
бяха непознати страниците от 
съдбите на големите лично-
сти от близкото ни минало, на 
„премълчаните имена”. В по-
редица от вечери в Народно 
читалище ”Йордан Йовков” 
Добрич бяха изнесени сказки 

за Любен Станчев, Христо 
Капитанов, Яни х.Янев Ка-
лиакренски, Иван Кузманов, 
Печо Господинов. 
  В последните години от своя 
съзидателен творчески живот 
Йордан Дачев написа много 
книги, които обедини около  
трите колоса, които Добруджа 
дава на България и на света. В 
неговите сборници се откроя-
ва синовната му обич към 
благословената земя, която с 
признателност творците но-
сят като памет и радост, че са 
деца на трудов народ, който 
умее да се радва на плодове-
те, на роденото и отгледаното 
с толкова любов и грижи. В 
своите скътани дълбоко „Ис-
тини”, 2006, 86с. той поставя 
акцент върху силните мъжки 
характери и волевите натури, 
героите са земеделци, риба-
ри, кавалджии. За писателя на 
„Добруджа възпява себе си”, 
2002,70с. хората от равнина-
та са ценители на знанието, 

затова по времето на румън-
ското робство младежите 
тръгват за университетите на 
Австрия, Франция, Италия 
Румъния, за да са подготве-
ни и необходими на новата 
и свободна в бъдеще „край-
на земя.” За нашия мъдрец 
„Пристан на човеколюбието”, 
1995, 158 с. са книгите на ху-
маниста Йордан Йовков, от 
когото е добре цял живот да 
се учиш на любов от „извори-
те на античността” в книгите 
на Гай Салустий Крисп, Тит 
Ливий, Тацит, Плиний Мла-
ди, Плутарх, които са настол-
ните четива за младия учител 
от селата край границата.  
  Книгата с приносен  харак-
тер, която можем да опреде-
лим като творчески венец на 
изследователя, журналиста, 
летописеца, краеведа Йордан 
Дачев, е „Йовковиада”, 20023, 
130 с.,  тъй като в нея е вграде-
на обичта и признателността 
на изследователя върху тайни-

те в естетическия процес при 
великия автор на сб.”Вечери 
в Антимовския хан” чрез 
надникване в семейството 
като атмосфера на тишина и 
спокойствие за разгръщане 
на полета на фантазията и 
въображението на майстора 
на словото. Изповедта на дъ-
щерята Елка винаги вълнува 
с признателните ѝ слова:” той 
е мил, кротък и любящ”, а на 
всеки баща и днес ще потекат 
топли сълзи по мъжкото лице 
след чутото с такава обич. 
Пред нас израства образът на 
Деспина Йовкова, съпругата 
на писателя,  с нейната драма, 
която избира пътя на вярната 
Пенелопа, в името на голя-
мото и великото творчество, 
което ще превърне хуманиста 
в ценен влог в духовността ни.
   „Влоговете”1998, 142с. на 
този благ и добър, кротък и 
възпитан, ерудиран и хармо-
ничен творец,  пътуват уве-
рено към нас с написаното от 

Йовковиадата на Йордан Дачев

„Жената с белия шал”(Ивайло Балабанов) 
   Рада Въртунинска( 1932) е с 
богата житейска и творческа 
биография, с невероятен ли-
чен архив, със съкровищница 
от спомени, впечатления, с 
мъдри истории, които те обо-
гатят с опита, но над всичко 
е жената, която през годините 
винаги е пример за женстве-
ност, за излъчване и чар, за 
финес и стил на изказване и 
облекло, за доброта и уваже-
ние към събеседника. 
   Знам, че Господ я дарява с 
дълголетие, защото с всяка 
година при нея все повече се 
намалява зрението, трудно е 
чуването, но никой не може 
да я лиши от белия лист и от 
писането, което тя продъл-
жава да прави упорито всеки 
Божи ден. Около нея са се-
мейството на дъщеря ѝ с вну-
ци и правнуци, но тя държи 
на своята волност да работи 
и да се радва на живота чрез 
създаденото през последните 
години. Липсват ѝ все повече 

срещите и дългите разговори 
с приятелите, а там тя е цен-
търът на вниманието, защото 
има толкова много тайни, 
които иска да бъдат чути, за 
да не останат в паяжината на 
забравата и мълчанието.
  Детството ѝ е свързано със 
с. Приморци, родът Акъллий-
ски е стар и води към гениал-
ния Ботев. Тя всичко е записа-
ла от бабите и майка си, няма 
за нея неоткрита информация 
от Държавния архив, в който 
преди много години работи. 
Обича паметта и истината за 
предците си, архивира ценно-
то от живота на хората в Доб-
руджа, които тачат земята, 
труда, знанието и гостопри-
емството. Идват годините „с 
момчетата от нашата улица” 
в Добрич, за които разказва в 
най-новата си книга под печат 
„Есенни спомени за лято.” Тя 
е съученичка в гимназията с 
Грациела Бъчварова и двете 
се готвят за театралната сце-

на. Животът я предизвиква 
и предлага изненада, ранен 
брак и заминаване за най-ев-
ропейския град в България-
културния, демократичния, 
изящния Русчук от средата на 
миналия век. Тук семейството 
живее десетина години, къде-
то има търпеливо изградени 
музикални традиции, хората 
са с възпитаван във времето 
изящен естетически вкус. На 
сцената на аристократичния 
музикален център гостуват 
Елена Николой, Отто Либих 
и други светила.  Тя с обич 
носи в душата си носталгията 
по своя кокетен, едноетажен, 
малък провинциален град в 
равнината. Никога младата 
и красива дама не спира да 
следи премиерите на добри-
чкия театър, музикалните 
изяви на Симфоничния ни 
оркестър, защото тя е науче-
на на красивото и изящното 
от семейното гнездо. Идват 
годините за продължаване 

на образованието в столица-
та, работа в Библиотеката, в 
Държавния архив и трайно 
се свързва с управлението на 
художествената самодейност 
в окръга ни. Тя е „моторът”, 
„двигателят” в организацията 
на окръжни и републикански 
фестивали, конкурси, срещи с 
гости от столицата, но никога 
не спира да обогатява архива 
си от старината на Добруджа.
  В житейския си и творчески 
път тя винаги е с излъчване-
то  на чаровна жена и ней-
ните приятеля-Мария и Лю-
бен Бешкови, Фани и Захари 
Медникарови, Йордан Дачев, 
Димо Заимов, Добри Атана-
сов и Калчо Георгиев, Филип 
Филипов, Янко Атанасов и 
Христо Марков, Димитър 
Ангелов и Йордан Парушев, 
Цанка Лазарова и много дру-
ги спътници, са щастливи от 
добротата, която се излъчва 
от нея в срещите и беседите 
на високи национални фору-

ми или в клуба на дейците 
на културата в града върху 
красотата на изкуството и 
живота.
  Дълго време тя плахо от-
казва да участва с текстове в 
местния и централния печат, 
но свободата в процеса на 
писането скоро се превръща в 
огнена страст и започват да се 
редят нейните краеведски из-
следвания, първите разкази, 
статии, анкети, спомени. На-
стъпва времето и на по-голе-
мите обзорни произведения: 
„Кратки бележки за развитие-
то на с.Приморци”, „Сбогом, 
приятели!”, „Между деня и 
нощта”, „Дом на милосърди-
ето”, „Добрич и добричлии”, 
Летописец на Добруджа”, за 
да се премине през „Сказание 
за дървото на живота”, „Рек-
вием за живите” и се стигне 
до „Сбогом, Америка!” В 
нейния стил е водещо навли-
зането в съдбата на хората 
от Добрич и региона, които 

живеят истински и достойно, 
те са консервативни, защото 
държат на  семейния сговор 
и на уважението към силните 
характери, които правят света 
по-добър. 
   Рада Въртунинска изгради 
богата галерия от прекрасни 
женски образи на добруджан-
ки - майки, любими, съпру-
ги - Милкана Акъллийска 
и Милкана-младата, Пенка 
Жейнова-бунтарката, Теодо-
ра, Вълкана, Ивана-Иваница, 
Събина-старата и Събина-
малката, Анна Акъллиева-
Ван Сейдж,   които са пази-
телки на родовата памет, на 
тайните и традициите, които 
са градени с обич, бавно и 
търпеливо по нашите земи. 
Те се вписват  в естетическия 
контекст на Йордан-Йовко-
вите икони Албена, Боряна, 
Сарандовица, Тиха, Пауна, 
защото уроците на първите, 
на класиците, винаги намират 
своето продължение и до-

пълване, такива са законите 
на изкуството. Ще познаем и 
заобичаме нейните героини, 
защото при тях излъчването е 
за женска хубост, за вътреш-
на сила и красота, за чар, за 
култура на облеклото и пове-
дението, за невероятна атмос-
фера, за духовно богатство, 
което прави живота красив и 
достоен с нежността в  любо-
вта и щастието в отношения-
та между двете вечни начала.       
    В нашия град в равнината 
също имаме „жената с белия 
шал” от близкото минало, 
която не минаваше, а летеше 
като прелетна птичка от дру-
ги селения  по централните 
улици, а мъжете се спираха 
и се радваха на небесното из-
лъчване на вечната магия, на 
съзидателна енергия, която 
прави света по-добър и изя-
щен, просторен и необятен, 
великото творение на Учите-
ля. 

Драгомил ГЕОРГИЕВ


