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Нашето село Саръгьол де 
дял, жудеца Тулча, сега 
в днешна Румъния, беше 
почти чисто българско 
село тогава, голямо… над 
400 къщи.
Като в сън си спомням 
нашата къща. Живеехме 
почти в края на селото, 
дето бяха лозята на селото. 
Един плет ни делеше с До-
чевите и с Ирина играехме 
до късно. 
През селото минаваше река 
и като минеш моста беше 
къщата на Брадичковите, а 
по-нататък  бяха Гаврило-
вите... На другия край на 
селото, в посока Коджелак, 
живееха големият род на 
Кръстевите. А до полян-
ката, дето правеха хорото, 
си спомням къщата на баба 
Васила... Спомням си я, 
нали като деца се събирах-
ме там и гледахме момите 
как играеха „Шиштема“ 
и „Буенец“. Такива танци 
имаше тогава, защото хора 
не се играеха по време на 
Великденски пости.
В Саръгьол говорихме в 
къщи на български. Наши-
те бащи и майки не знаеха 
румънски. В черквата се 
служеше на румънски и 
отчето ни даваше причас-
тие само ако спазвахме по 
техния календар. Всяка 
събота попът преподава-
ше вероучение и после на 
следващата ни изпитваше. 
В училище четири класа 
бяхме в една стая и пак на 
румънски учихме. Учите-
лите ни биеха, когато гово-

рихме на български.
Когато казаха, че ще тръг-
ваме, някои се радваха, 
че ще се върнат в Майка 
България, а други ги беше 
страх от неизвестното... А 
те са родени тук и тук са 
учили. Тук прадеди, деди 
и бащи са създали семей-
ства, тук са родили и ра-
снали деца, тук са градили 
домове. Тук остават гробо-
вете на деди, баби, бащи и 
майки, на братя и сестри, 
на деца...
Селяните се събираха на 
групи и се вайкаха за слу-
чилото се. Топли сълзи 
струяха по страните им и 
коравите им ръце се свива-
ха, а жените плачеха като 
на умряло. Ние, децата, се 
радвахме, че ще пътуваме, 
защото до тогава не бяхме 
излизали от селото. Не раз-
бирахме, защо възрастните 
толкова много плачат. По-
късно проумяхме цялата 
трагедия на изселването.
Първо започнаха да съби-
рат овцете и кравите в ста-
да, наеха опитни пастири и 
ги изпратиха първи да пое-
мат дългият път за Бълга-
рия. Овцете блееха жално, 
кравите проточено мучаха, 
кучетата виеха и лаеха…
След това селото притих-
на, замлъкна някак... сякаш 
опустя...
Беше жално, много плач 
изплакаха хората. Особено 
в семействата със смесени 
бракове. Не знаеха заради 
децата си накъде да тръг-
нат и при кой от родите-

лите да останат. Не знаеха 
от къде да започнат да се 
приготвят, та да се свърши 
по-скоро. Всеки опакова 
багажа си и в надписани 
сандъци ги закараха на жп 
гарата в град Коджеалак. 
На няколко семейства пре-
доставиха за товарене по 
един вагон, а то кое по-на-
пред…
Говорехме само за пред-
стоящия път, определяхме 
деня и часа на тръгването, 
не пропущахме и най-мал-
ките дреболии. А наедно с 
това ние си припомняхме 
за предишните си случки 
в Саръгьол и твърде често 

говорехме за България.
Най-после уречения ден 
дохожда и ние се пригот-
вихме да тръгваме.
Вече изпразнили къщите, 
през нощта изметохме къ-
щята, оставихме метлата и 
фараша зад вратата, а лам-
пите и кандилата да светят, 
и рано на разсъмване на 
22 ноември се качихме в 
каруци и в колона потегли-
хме за гарата. Охранените 
коне бодро поеха пътя, а от 
голямата тежест колата не 
друска.
Тръгнахме още по тъмно, 
тъй като дългият път тряб-
ваше да минем през нощта. 
Пред нас се точи бялата 
ивица на пътя, слизаме и 
си приказваме за България. 
После пак се качваме. 
В тъмното, в далечината, 
се виждаха прозорците да 
светят, а кучетата грозно 
виеха на пусталък. Месе-
чината грееше, стърнища-
та и кукурузите тънаха в 
здрач. Напускахме родното 
си място завинаги...
Доста път изминахме, до-
като стигнем гарата на 

Коджиалак. Със свити 
сърца се качихме на влака 
- майките с деца, болните 
и старците, и потеглихме 
някъде около 22.00 часа. 
Мъжете се върнаха да на-
товарят каруците с остана-
лия багаж и те пеш щяха да 
дойдат.
В България вече, на една 
гара ни дадоха някаква за-
куска и пак продължихме. 
Благополучно пристигнах-
ме в Добрич и преспахме 
в някакво училище. Там 
бяхме разпределени за 
Тутраканско, в съседна-
та община Вискьой (сега 
с.Царев дол) и на сутринта 

с автобуси ни докараха до 
тук, а багажа ни го прене-
соха с камиони. Много от 
нашите роднини и други 
семейства от Саръгьол 
останаха в Добричко, 
отидоха да се заселят в 
гр.Балчик, село Царичино, 
село Соколово, Гурково и в 
околните там села.
Много пъти се обръщахме 
назад, гледахме празното 
село и заплаквахме.
Беше 24 ноември 1940 г. ко-
гато пристигнахме в Кара 
Дърлар (сега с.Черногор), 
като сега си спомням…
Стовариха багажа ни на 
една поляна, където беше 
здравната служба преди, 
цяла седмица стоя, а на 
нас започнаха да ни пред-
лагат къщи за настаняване. 
Мама трудно можеше да  
реши, нали тате още го ня-
маше, а зимата наближава-
ше, децата малки…
Това помня, нищо че бях 
малка тогава, само на 9 го-
дини. 

Спомените записа: Ма-
рияна Нацова

Уважаемая Маруся Костова!
Хотим  поблагодарить  
Вас за гостеприимство, 
оказанную нам во время 
поездки в красивый уют-
ный город  Балчик
Выражаем Вам искрен-
нюю признательностьза 
радушный  прием  и орга-
низацию встреч с творче-
скими людьми.
 Мы высоко ценим сов-
местную работу с вами.   
Искренне благодарим 
Вас за активную общест-
венную деятельность   по 
сохранению  и  разви-
тию   связей  междутвор-
ческими коллективами, 
укреплению дружеских 
и культурных связей, сп-
лоченности нашего об-

щества. Международный 
форум «Болгарское на-
следство» способствует 
укреплению междуна-
родных дружественных 
связей,  имеет  большое 
значение для сохранения 
языка, традиций,  культур-
ной и исторической  иден-
тичности наших народов.
Позвольте выразить осо-
бую признательность 
советнице гр. Балчик  
Иванке  Бырзаковой за 
понимание, поддержку 
форума, укрепление меж-
дународных культурных 
связей, за доброту и обая-
ние.  Выражаем глубокую 
благодарность творческо-
му коллективу под  руко-

водством  Димки Малевой  
и Пенки  Димитровой за  
искренность и радушие.  
Было приятно ощущать 
их заботу  и внимание.
 Передаем также благо-
дарность всем тем, кто 
участвовал в организа-
ции и проведении нашей 
встречи: секретарю фору-
маРосицеШалтевой, руко-
водителю фольклорного 
ансамбля «Росна китка» 
Стойке Гоергиевой и всем 
партнерам из гр.Балчик.
 Благодаря международ-
ному форуму « Болгарское 
наследство» мы встрети-
ли прекрасных коллег и 
друзей. Примите искрен-
ние пожелания крепкого 

Трети международен форум 
«Българско наследство»

На 25-27 август в град 
Балчик, България, на 
брега на Черно море бе 
проведен Третия между-
народен форум «Българ-
ско наследство», посве-
тен на 180-годишнината 
от рождението на Васил 
Левски. По време на фо-
рума бе демонстриран 
автентичен фолклор, ли-
тература, занаяти, трудо-
ве на учени и краеведи за 
съхраненото национално 
наследство — език, тра-
диции, култура. В рам-
ките на форума се про-
ведоха две исторически 
конференции — «180 
години от рождението на 
Васил Левски» и темата 
продължение от първите 
два форума «Етнология 
на българите». Форумът 
се проведе с организа-
цията на Сдружениие 
«Българско наследство» 
- гр. Балчик, директора 
на Международния фо-
рум «Българско наслед-
ство» Маруся Костова и 
под патронажа на Румя-
на Ангелова, носител на 
признанието «Обществе-
ник на 2013 г.» - Балчик.
За участие в мероприя-
тията беше поканена и 
група бесарабски бълга-
ри от Украйна, Болград-
ски район. Програмата 
на форума беше доста 
наситена, като се про-
веждаха конференции 
по история, литература и 
етнология на българите 
с участие на учени-бъл-
гаристи, историци, пи-
сатели, литературоведи 
от България, Молдова и 
Румъния.
На историческата конфе-
ренция в чест на Апос-
тола учените-историци 
задълбочено обсъждаха 
революционната дей-
ност и приносът на Лев-
ски в национално-осво-
бодителното движение 
на българския народ. 
Учените констатираха, 
че величието на бореца-
революционер е в спо-
собността му да адап-
тира, не без грешки и 
проблеми, не малка част 
от опита на европейското 
революционно движение 
към специфичната бъл-
гарска действителност и 
да се учи от по-знаещите 
и по-интелигентните, че 
такива хора като Левски 
са «космическа» ряд-
кост, че той, Левски, с 
неговият вътрешен мир, 
духовен облик, лично-
стно отношение към де-
лото го правят всъщност 

безсмъртен. Прозвуча 
и идеята: всяка година 
да е година на Левски, 
най-изтъкнатия борец 
за свободата българска. 
Иначе ще сме изгубени 
като негови потомци и 
наследници.
На втората конференция 
по етнология на бълга-
рите професорът, препо-
давател в Тараклийския 
университет «Григорий 
Цамблак» Николай Чер-
венков изнесе доклад за 
бесарабските българи, 
преселници в далечна 
Бразилия. Писателката, 
авторка на редица про-
изведения също за беса-
рабските българи Анна 
Малешкова разказа на ау-
диторията за фактите от 
живота на преселниците 
в Буджашката степ, пос-
лужили й за основа на 
нейните произведения. 
Изнесе доклад и млади-
ят учен от Молдова Иван 
Думиника, преподава-
телката в Тараклийския 
университет, доцент Еле-
на Рацеева и др.
С внимание и интерес 
бяха изслушани и док-
ладчиците от Болград-
ски район — Валентина 
Константинова, дирек-
тор на УВК в с. Нови 
Троян, и Татяна Гайдар-
жи (Ковтун), родом от с. 
Криничное (Чушмелий), 
преподавател в Българ-
ско неделно училище 
«Българска камбана», 
гр. Одеса. Те запознаха 
участниците в конферен-
цията с историята и са-
мобитността на двете ко-
лоритни български села 
в района — Нови Троян 
и Чушмелий.
Освен научната част на 
форума, бяха представе-
ни и фолклорни колек-
тиви. Неравнодушните 
зрители аплодираха на 
певци и танцьори от ру-
мънското село Саръгьол, 
на децата от Каварна, 
на ансамбъл «Севда» от 
с. Казаклия (Гагаузия), 
на прочутия женски хор 
от Твардица, на детския 
фолклорен танцов състав 
«Изворче» от Кринич-
ное, на вокалните групи 
от Нови Троян и Кри-
ничное, на вокално-ин-
струменталната группа 
от град Констанца, Румъ-
ния, и рредица други.
На 26 август, по специ-
ална покана на Община 
Генерал Тошево в лицето 
на завеждащ отдел «Кул-
тура» Маргарита Велико-
ва, групата от Болградски 

район и двата състава 
взеха участие в концерта, 
посветен на събора «Све-
та Богородица». Много 
топлата среща от стопа-
ните, овациите на зрите-
лите оставиха в душите 
на самодейците неверо-
ятни впечатления.
Всички, особенно деца-
та, бяха изненадани от 
посещението на извест-
ната Ботаническа гради-
на в Балчик. Те видяха 
там стотици видове ек-
зотични растения. Също 
ги впечатли и Двореца 
на румънската кралица 
Мария.
И двата състава от Болг-
радски район заслужиха 
вниманието на компе-
тентното жури и имаха 
честта да участват в га-
ла-концерта. Апогея на 
празника станаха нео-
бичайните изпълнения 
на Иванка Демирова-
Дукова от с. Чушмелий, 
на вокалния ансамбъл 
«Български сърца» от 
Нови Троян с песента 
«Български чеда», довела 
зрителите до сълзи и во-
кално-инструменталния 
ансамбъл от румънския 
град Констанца с песента 
«Бащината къща не про-
давай». Пеещите бяха по-
срещнати с бурни апло-
дисменти и вик «Браво!»
И през трите дни в двора 
на хотела «Балчик» се ви-
еха кръшни хора, звучаха 
красиви народни пес-
ни. Младите участници 
приятно общуваха меж-
ду себе си, сприятелиха 
се. Цялото пътуване до 
България, препълнено с 
позитивни емоции, дълго 
ще се помни от всички. 
Полезни и познавателни 
бяха и конференциите, 
особено за младото поко-
ление.
Колективите от Болград-
ски район изказват благо-
дарните си думи на всич-
ки, които помогнаха да 
се осъществи тази жела-
на мечта. Благодарим на 
организаторката Маруся 
Костова за поканата, на 
хотелиерката Антония 
Костова, на кухненски-
те работници! Голямата 
благодарност е и за г-н 
Милен Врабевски, пред-
седател на фондация 
«Българска памет», оси-
гурил финансово пътува-
нето ни до България.
До виждане, Балчик! До 
нови срещи, прародино!

Татяна КОВТУН, 
Балчик-Одеса

По спомени на Рада Илиева 
Маринова (род.1931 г., Саръгьол), 
жител на с.Черногор

здоровья, успехов и новых 
достижений в обществен-
ной деятельности, в раз-
витии культуры, добрых 
дел на благо людей.
     Мы надеемся на да-
льнейшее успешное раз-
витие наших дружест-
венных отношений и 
плодотворное сотрудни-
чество в целях сохранения 
культурных традиций.

Примар с. Казаклия Г. 
Киор

Руководитель ан-
самбля «Севда»                                           

П. Чобан
Руководитель народно-
го оркестра « Дуйгум»                        

Г. Данаджи

НЧ “Стефан Караджа 1941” с.Стражица, общ.Балчик – в Чепеларе, за-
едно с кмета на града, лауреати на всички издания на форума „Българско 
наследство“


