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/Продължава от стр. 2/
Певческата група към 
Съюза на инвалидите в 
България от гр. Тутракан, 
с ръководител Елена 
Ангелова, също се 
представи по забележитен 
начин на сцената на НЧ 
“Паисий Хилендарски”. 
Първият панел на 
форума бе посветен 
на 85-ата година от 
кончината на певеца 
на Добруджа, като бе 
показана бе и изложбата 
на Дом паметник “Йордан 
Йовков”, създадена по 
същия повод, представена 
от д-р Кремена Митева 
като негов уредник. За 
поредна година Областна 
администрация Силистра 
бе съпричастна към 
единствената по рода 
се проява в Добруджа, 
включително за втори 
път с лично участие 
на представител на 
политическия й кабинет 
- тази година в лицето 
на заместник-областния 
управител Димитър 
Тодоров.
Той бе на откриването 
заедно с отговорен 
представител на 
домакините в лицето на 
Димитрин Димитров 
- зам.-кмет на община 
Балчик (местната власт е 
сред редовните спонсори 
на проявата, която е без 
аналог в Североизточна 
България). Подобно 
на силистренските 
четци на доклади г-н 
Тодоров имаше срещи с 
някои от най-важните 
гости и сред тях бяха 
господата Лука Велчов 

Силно добруджанско участие от Силистренския край в 
МФ “Българско наследство” в град Балчик

и Любомир Николов от 
Демократичния съюз на 
българите в Букурещ, 
Румъния.
За добруджанци форумът 
бе възможност за 
общуване с потомци на 
българи от Румъния, 
Украйна и Молдова 
(за пореден път 
специално бе участието 
на българистката доц. 
д-р Елена Рацеева - 
академичен преподавател, 
включително в 
университета в Тараклия, 
и за първи път на 
доктора на историческите 
науки Иван Думиника 
- старши научен 
сътрудник в Института 
за културно наследство 
към Молдовската 
академия на науките в 
Кишинев и председател 
на Научното дружество 
на българистите в 
Молдова). Интересно 
бе представянето на 
българската библиотека 
“Христо Ботев” в 
столицата на Молдова, 
която е филиал на 
общинската и е средище 
на българщината, 
нуждаещо се от още книги 
на български език.
Разбира се, форумът бе 
силен и с общуването 
между краеведи от 
няколко страни - сред 
тях направи впечатление 
Димитрий Гургуров 
от гагаузката общност 
в Молдова, както и с 
учени от други краища 
на страната (София, 
включително етнолога 
д-р Галин Георгиев от 
БАН, Велико Търново 

- проф. Калчо Калчев, 
и др.). В рамките на 
уникалното за Добруджа 
събитие бе представено 
и седмото издание на 
сп. “Форум”, в чиито 
предишни 2 издания има 
поредица от разработки 
на силистренските 
участници, докато в 
тазгодишното има 
материал само на 
доайена на краеведите 
в Силистренския край 
- 91-годишния Михаил 
Гавазов, който не успя да 
се включи във форума 
през 2022 г. Силистренско 
участие чрез отец Михаил 
Михайлов от Русенска 
епархия - Тутраканска 
енория, имаше и в 
изнесените две молитви 
по православна традиция 
- заупокойна за Йордан 
Йовков и благодарствена 
за всички участници.
Народната певица от 
Добруджа Калинка 
Вълчева (бел. ред.-на 
20 септември в Тервел е 
проявата в чест на нейния 
юбилей - 80 години!), 
д-р Галин Георгиев от 
БАН и Петър Кирилов - 
народен певец от Попово и 
председател на тамошното 
Сдружение “Цветница”, бе 
журито на тазгодишната 
фолклорна програма 
на Форум “Българско 
наследство”. Над 60 бяха 
групите и индивидуалните 
изпълнители (предимно от 
Североизточна България - 
Добричко, Силистренско, 
Варненско), както и гости 
от Румъния, Украйна, 
Молдова (включително от 
област Гагаузия).

/Продължение от стр. 1/
След участието си в Първата 
българска легия и кратко 
учителстване Апостолът 
на свободата Васил Левски 
посещава Тулча, където 
живее Стефан Караджа, и 
се установява в с. Еникьой 
през март 1866 г., където 
по препоръка на Цаню 
Захариев и Васил Тотьович 
е назначен за учител в 
българското училище на 
селото. То първоначално 
се помещава в къщата на 
Къньо Желязков. Като 
даскал Левски има квартира 
в същата къща. Друг негов 
хазяин е Кольо Каябашев. 
През октомври Дяконът 
минава във Влашко, връща се 
след два месеца и от началото 
на 1867 г. отново е учител 
тук, този път в съседното 
село Конгаз. Левски в тези 
години често пее като псалт 
на службите в Еникьойския 
храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“. С гласа, честността 
и ведрия си нрав дяконът 

печели възхищението 
на местните хора. Той не 
допуска разпространените 
тогава телесни наказания 
на учениците и възпитава 
чувството за красота у 
децата, като им показва как 
да подреждат брани в гората 
цветя и клонки, и да красят 
с тях класната стая. Заедно 
с учителстването Левски 
развива революционна 
пропаганда и в 1866 г. 
организира патриотична 
„Тайна дружина“, които 
да подготви населението 
за бъдещо въстание и за 
активна самозащита срещу 
постоянните издевателства 
на черкези, татари и 
турци. Организира борби 
и състезания, занятия по 
гимнастика, прескачане на 
ровове и плетове, стрелба, 
надбягване и др. Обикаля 
околните села и привлича 
съмишленици. Запознава 
се и с поп Харитон, тогава 
свещеник в с. Конгаз. Не е 
изключено тук Апостолът 

да получава прозвището си. 
В документирана приписка 
учителят Манчо Ненков 
Джуджев пише: ”Дяконе 
Василе, Лъвски те кръстихме, 
когато ний тогаз; от Еникьой 
в Конгаз, като прескочи 
хаджи Герговата мааза. 1868. 
с. Зебил. М. Н. Джуджев”. 
През пролетта на 1867 г. 
Левски заминава за Влашко, 
където става знаменосец в 
четата на Панайот Хитов. По 
свидетелства на очевидци 
над 70 г. след това еникьойци 
пазели и се радвали на 
плодовете на 3 крушови 
дървета, посадени от 
Апостола в църковния двор 
до училището. Западно от 
пътя, навлизащ в селото, е 
сградата на старото училище.
Храмът, в който пее 
Левски − „Св. Св. Кирил и 
Методий“, е изписан в 1866 
г. от видните майстори от 
Тревненската художествена 
школа – зографите Захария 
Цанюв и сина му Цаню /
Стефан/ Захариев, тяхна 

творба е и иконостасът му. 
Патронната икона на храма е 
подарена от Васил Тотьович 
– роднина на Левски от 
Карлово по майчина линия. 
Рисувана е същата година 
от споменатите тревненски 
зографи. Младият зограф е 
силно повлиян от личността 
и идеите на Апостола, с който 
3 месеца делят квартира в 
Еникьой, и става един от 
революционерите, участвали 
в битките на Тревненската 

чета през Априлското 
въстание. Църквата „Св. 
Св. Кирил и Методий“ има 
сериозна нужда от цялостен 
ремонт.
 Запазено е и училището 
на Левски, днес в него 
е медицинската служба 
на селото. На 6 юли 2011 
г. на входа на сградата е 
официално открит барелефен 
паметник на Васил Левски, 
поставен от ентусиасти от 
град Добрич с финансовата 

Отдясно наляво: ерей Тодор Тодоров, свещеноиконом Стратия Александров и иконом Михаил 
Михайлов отслужиха панахида за 85 - годишнината  от кончината на големия добруджански 
писател Йордан Йовков.                 Фото: Версинаж

Официално откриване на VIII международен форум “Българско наследство” - Балчик, 
България на 24.08.2022 г.: г-жа Маруся Костова, директор на форума; г-н Димитър Тодоров, 
зам.-областен управител на област Силистра; г-н Димитрин Димитров, зам.-кмет на община 
Балчик                         Фото: Версинаж

Детската танцова школа на НЧ „Васил Левски 1959” 
Балчик се поклони пред Паметната плоча на 

Васил Левски в с.Еникьой, Северна Добруджа
подкрепа на д-р Милен 
Врабевски, председател на 
Фондация „Българска памет”.
Децата от ДТШ към 
читалището се поклониха 
пред Паметната плоча 
на Васил Левски в село 
Еникьой, Северна Добруджа 
/дн.с. Михаил Кугълничану, 
Румъния/.

Елица СТАЙКОВА
Секретар на НЧ „Васил 

Левски 1959” Балчик


