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изненада,  установява, 
че са роднини с дирек-
тора на форума - Ма-
руся Костова. 
Първата дестинация 

беше с.Саръгьол, откъ-
дето са голяма част от 
живеещите в квартал 
„Левски”в Балчик. За 
съжаление нямат вече 

роднини там. 
 А до 1940 г. с. Са-

ръгьол е бил с преоб-
ладаващо българско 
население, което се 
изселва насилствено в 
България по силата на 
спогодбата. Българи-
те, живели там,  били 
гонени и от самите 
румънци от селото - 
не са вземали почти 
нищо  със себе си. 
Трудно е да си пред-
ставим, каква голяма 
мъка е било всичко 
това. Когато българите 
живеели там, селото 
било красиво и чис-
то, с много градинки. 
Сега то е напълно за-
паднало. Голяма куп-
чина тухли, направени 
от пръст, пред една 
къща, говори много за 
това. Едновременно 
с това има и призна-
ци на процъфтявялия 
едно време в това село 
български бит и култу-

ра. Построен е парак-
лис,  близо до чешма-
та,  в памет на загинал 
войник. Стенописът в 
нея е дори по-хубав от 
стенописите в някои 
църкви. 
Село  Саръгьол  е 

родно място на пра-
дедите на Маруся Ко-
стова, дошли в средата 
на 19 век  от Балкана.  
Посетихме богатата 
запазена къща на пра-
дядо ѝ Димитър Енчев 
, която сега е собстве-
ност на заможно ру-
мънско семейство от 
македонски произход. 
Посетихме и местата, 
свързани с други род-
нини, където сега няма 
нищо, защото всичко 
е порутено. Посеще-
нието на гробището и 
на гроба на прадядото 
на Маруся беше много 
трогателно.
В с. Саръгьол има 

църква „Св. Св. Кон-
стантин  и  Елена”, 
строена в края на 19 
век. В олтара са напи-
сани имената на стро-
ителите – в списъка 
има преди всичко бъл-
гарски имена (Тодор 
Колев, Стефан Петров 
и други).
Обядвахме в местен 

ресторант. Носехме от 
България три българ-
ски погачи, като знак 
на памет към предци-
те. Прозвучаха българ-
ски песни и български 
стихове. Всичко беше 
много затрогващо и 
вълнуващо. Този пър-
ви ден беше свързан 
с много преживявания 
и тъга.
По пътя към нашия 

хотел в гр. Бая /Ха-
мамджий/, посетихме 
още два села – Ени-
кьой и Конгаз. Двете 
са в окръг Тулча и са 
близо едно  до друго. 
През Руско-турската 
война 1829-1830 г. тук 
се преселват много 
българи от Северна и 
Източна Тракия. През 

Понятието „пресел-
ници” ми е отдавна 
познато. Срещала съм 
много хора, чиито се-
мейства са преселени 
от Румъния след Кра-
йовската спогодба от 
1940 г. Но през трите 
дни /1-3 април 2017 г./
на пътуването на на-

шата група в Северна 
Добруджа, организи-
рано от Сдружение 
„Българско  наслед-
ство” Балчик, осъзнах 
цялата трагичност на 
случвалото се тогава.
Пътуването беше с 

много наситена про-
грама и ние посетихме 
няколко места, свърза-
ни с известни българи 
– Васил Левски, поп 
Харитон, Христо Бо-
тев, Добри Войников, 
а също и местата, кои-
то са скъпи на хора от 
нашата община.
В град Констанца 

към нас се присъеди-
ниха две преводачки 
с български произход 
– Иванка Унгуряну и 
Мария Морару. Що 
се касае до Иванка 
Унгуряну, тя е била в 
Балчик на Първия и 
Втория форум „Бъл-
гарското наследство” и 
тогава - за своя голяма 

Пътуване в Румъния: 
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19 век тези села са 
едни от значимите мес-
та за Българското на-
ционално възраждане. 
Васил Левски, Любен 
Каравелов, Стефан Ка-
раджа, поп Харитон са 
свързани с историята 
на този край. 
До 1940 г. и тук на-

селението остава пре-
обладаващо българско. 
В Еникьой е било учи-
лището , където Васил 
Левски е преподавал и 
оставил след себе си 
значими спомени, и 
църквата, в която той  е 
проповядвал. На 6 юли 
2011 г. в с. Еникьой 
официално е открит 
барелефен паметник 
на Васил Левски. Ние 
го посетихме и подне-
сохме венец на призна-
телност от потомците.
Вторият ден беше 

свързан с град Бра-
ила. Насладихме се 

на прекрасната архи-
тектура на този град  
и открихме непозна-
ти за нас моменти от 
българската история, 

свързани с България.  

Градът има бурна ис-
тория -от 1711 до 1812 
г. Браила е превземана, 
разрушавана, изгаря-
на и строена наново.

Този град процъфтява 
в началото на 20 век, 
благодарение на прис-
танището, достъпно за 
малки и средни морски 
съдове. За нас беше 
интересно да видим, че 
градът е тясно свързан 
с историята на Бълга-
рия и нейните нацио-
нално-освободителни 
борби. Там е създадено 
Българското книжовно 
дружество, прераснало 
по-късно в Българска 
академия на науките. 
Посетихме паметни-
ка на Христо Ботев и 
паметната плоча, из-
дигната на мястото, 
където е била къщата, 
в която е живял Христо 
Ботев и където е била 
неговата печатница. 
Още едно място, с 

достойно българското 
присъствие в Браила е 
Българската църква. За 
съжаление свещени-
кът не говори изобщо 
български и сградата е 
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вече част от Румънска-
та православна църква.
Българското сдруже-

ние е получило разре-
шение за строителство 
на църквата през 1869 
г. на терен, купен от 
богати българи. Стро-
ежът, по проект на 
италиански архитект, 
бил  започнат  през 
1872 г. Тук присъст-
ват западните елемен-
ти – колони, арки и 
византийски детайли. 
Иконостасът е необи-
чайно голям – цели пет 
нива. Това е бил най-
добрият период в ико-
номическото развитие 
на града. След 20 годи-
ни, през 1882 г., църк-
вата била осветена. 
През 1934 г.тя е била 
ремонтирана отново. 
Сега отново се събират 
пари за реставрацията 
ѝ. През 2004 г. църква-
та е  затворена, поради 
липсва на български 
свещеници. Тук има 
големи, ценни икони 
– подаръци, но сега в 
момента на обновява-
нето, не са в сградата.
Има още едно място 

в Браила, свързано с 
българите – Театър 
„Мария Фиоти”. Но 
за него – в следва-
щия материал, с голя-
ма благодарност към 
г-жа Мария Ганчева, 
която ни посрещна и 
развежда в Браила от 
името на Българското 
дружество там. Пора-
зи ме нейната висока 
ерудиция и култура, 
нейният стар българ-
ски език, родолюбие-
то, наследено от баща 
ѝ, който до кончината 
си е бил директор на 
българското училище 
в Браила.
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