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Вървях обратно,  по дирите на нашите 
преселници от Северна Добруджа 

Понятието „преселници” 
ми е отдавна познато. Сре-
щала съм много хора, чиито 
семейства са преселени от 
Румъния след Крайовска-
та спогодба 1940 г. Но през 
тези три дни на пътуването 
на нашата група в Северна 
Добруджа осъзнах цялата 
трагичност на случвалото се 
през жестоката есен и зима 
на 1940 г.
Пътуването беше с много на-
ситена програма и ние посе-
тихме няколко места, свърза-
ни с българи – известни хора 
като: Васил Левски, поп Ха-
ритон, Христо Ботев,  Добри 
Войников, а също и местата, 
коита са скъпи на хора от 
нашата община: с.Саръгьол, 

с.Сараюрт, с.Синое, 
гр.Бабадаг, гр.Тулча.
 В град Констан-
ца към нас се присъединиха 
две преводачки с български 
произход – Иванка Унгуряну 
и Мария Морару. Що се ка-
сае до Иванка Унгуряну, тя 
е била в Балчик на Първия 
Форум „Българското наслед-
ство” и тогава - за своя голя-
ма изненада установява чрез 
Наска Господинова /”Об-
щественик на 2016 г./ , чеса 
роднини с Маруся Костова. 
От тогава Иванка Унгуряну 
е координатор на Междуна-
родния форум „Българско 
наследство” Балчик, Бълга-
рия за Румъния. Тя е зам.-
председател на Българското 

сдружение в гр.Констанца 
и известна личност сред не-
претопените българи в цяла-
та наша северна съседка.
Първата дестинация беше 
с.Саръгьол, откъдето са по-
вечето хора, заселени в Квар-
тала  /кв.”Левски”в гр. Бал-
чик/, който тогава е бил село,  
наречено Реджина Мария. 
За съжаление, в Саръгьол 
има българи, които се броят 
на пръстите на ръката, по-
назнайващи български език, 
които ни показаха занемаре-
ните български гробища, с 
изгубени кръстове, потънали 
и заровени от времето над-
гробни камъни.  А до 1940 г. 
с. Саръгьол е било с преобла-
даващо българско население, 

което се изселва в България 
по силата на спогодбата. 
Българите, живели там,  били 
изгонени от самите румънци 
от селото - не взимали почти 
нищо  със себе си.
 Трудно е да си 

представим, каква голяма 
мъка е било всичко това. Ко-
гато българите живеели там, 
селото било красиво и чисто, 
с много градинки. Сега то е 

напълно западнало. Голяма 
купчина тухли, направени 
от пръст пред една къща, 
говори много за това. Едно-
временно с това има и при-
знаци на разцвета на някои 
семейства. Едно семейства е 
построило параклис близо до 
чешмата в памет на загинал 
войник. Стенописът в нея е 
дори по-хубав от стенописа в 
някои църкви. 
Село Саръгьол е родно мяс-
то на прадядото на Маруся 
Костова. Посетихме негова-
та заможна къща, която сега 
е собственост на семейство 
арумъни, и местата, свързани 
с други роднини, където сега 
няма нищо, защото всичко е 
порутено. Посещението на 
гробището на гроба на пра-
дядото на Маруся беше мно-
го трогателно.
В с. Саръгьол има църква 
„Св. Св. Константин и Еле-
на”, строена в края на XIX  
век. В олтара са написани 
имената на строителите – в 
списъка има естествено само 
български имена (Тодор Ко-
лев, Стефан Петров и други).
Обядвахме в местен ресто-
рант. Носехме със себе си 
българска питка, като знак 
на памет към предците, и там 
прозвучаха български песни 
и български стихове. Всич-
ко беше живо и вълнуващо. 
Този първи ден беше свързан 
с много преживявания и тъга 
по забравената родова памет.
 По пътя към на-
шия хотел в с. Бая, посети-
хме още два села – Еникьой 
и Конгаз. Двете са в окръг 
Тулча и са близо едно  до 
друго. През Руско-турска-
та война 1829-1830 г. тук се 
преселват много българи от 
Северна и Източна Тракия. 
През XIX  век  тези села са 
едни от значимите места за 
Българското национално 

възраждане. Васил Левски, 
Любен Каравелов, Стефан 
Караджа, поп Харитон са 
свързани с историята на този 
край.
  До 1940 г. и тук 
населението остава преоб-
ладаващо българско. В с. 
Еникьой /дн.Михаил Когъл-
ничану/ е било училището 
, където Васил Левски е 
преподавал и оставил след 
себе си диря на просвеще-
нец; църквата, в която той 
бил дякон. На 6 юли 2011 г. 
в с. Еникьой е официално 
открит барелефен паметник 
на Васил Левски. Ние го по-
сетихме и поднесохме венец 
като знак на признателност 
от потомците . Признателни 
сме и на д-р Милен Врабев-
ски, защото е финансирал 
изготвянето на барелефа на 
Левски.
Втория ден беше свързан с 
град Браила. Насладихме се 
на прекрасната архитекту-
ра на този град  и открихме 
непознати за нас моменти от 

Пред църквата на с.Саръгьол

Маруся Костова пред гроба на прадядо си Дими-
тър Георгиев Енчев в с.Саръгьол. 

Театър „Мария Филоти“ в град Браила. 

Пред кметството на с.Саръгьол

Деца от с.Вишина, Тулчанско, на фестивала 
в с.Саръгьол. Певческата група на с.Вишина пее 
само български народни песни. 

Иванка Унгуряну разговаря с жените от с.Вишина 
и с покана да участват в МФ „Българско наслед-

Иванка от с.Вишина, обявена за „Българка на 
годината“през 2017 г. в българското посолство в 
Букурещ

историята. Градът има бурна 
история -от 1711 до 1812 г. 
Браила е превземана, разру-
шавана, изгаряна и строена 
наново.Този град процъф-
тява след  XIX  век и своя 
разцвет изживява в началото 
на XX  век, благодарение на 
пристанището, достъпно за 

малки и средни морски съ-
дове. 
 За нас беше инте-
ресно да видим, че градът е 
тясно свързан с историята 
на България и нейните на-
ционално-освободителни 
борби. В Браила е създадено 
Българското книжовно дру-
жество, прераснало по-късно 
в Българска академия на на-
уките. Посетихме паметник 
на Христо Ботев и паметната 
плоча,установена на място-
то, където е била къщата, в 
която са живели със своята 
Венета.
Още едно място с българско-
то присъствие –  Българската 

църква. За съжаление све-
щеникът не говори изобщо 
български и сградата е част 
от Румънската православна 

църква. Българското сдруже-
ние е получило разрешение 
за строителство на църквата 
през 1869 г. на терен, купен 
от богати българи. Строеж-
ът, по проект на италиански 
архитект, бил започнат през 
1872 г. Тук присъстват запад-
ните елементи – колони, арки 

и византийски детайли. Ико-
ностасът е необичайно голям 
– цели пет нива. Това е бил 

най-добрият  период в иконо-
мическото развитие на града. 
След 20 години, през 1882 
г. църквата била осветена. 

През 1934 г.тя била ремонти-
рана. Сега отнова се събират 
пари за реставрация. През 
2004 г. църквата е затворена, 
поради липсва на български 
свещеници. Тук има големи, 
ценни икони – подаръци, но 
сега са в момент на обновя-
ване и не са в сградата.

 Още едно място 
в Браила, свързано с бълга-
рите, живели там, е Театър  

„Мария Филоти”. Театър – 
чудо.

Людмила ПЕТРОВА


