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По  добруджанските пътища

Г-н Иван Радев е избран  в Балчик за „Общественик на 2014 година“ по предложение на вестник 
„Балчишки телеграф“.                                                                                          Фото: Антония КОСТОВА

Иван Радев изминава жи-
тейския, професионал-
ния и творческия си път 
от родното северодобру-
джанско село Фрекацей, 
после Змеево, Балчишка 
община, до уважаван сто-
пански и държавен ръко-
водител в Добрич, за да 
отдаде годините на златна-
та си есен, на краеведски-
те си изследвания върху 
селища от Добруджа и на 

важни моменти от иконо-
миката на Североизточна 
България през последните 
години.
     Той е типичният пред-
ставител на поколението 
младежи и девойки, които 
излизат от малките селца 
на равнината и избират 
трудния, но романтичен 
път на доброто образо-
вание, на миграцията в 
големия град и поемане-

то на професионалното 
предизвикателство да си 
в центъра, във вихъра на 
събитията. Държавната и 
местната политика през 
малко по-далечните годи-
ни за младите хора е да 
се дава път на  съвестни 
и трудолюбиви чеда на 
земята. Те с будната си съ-
вест и отговорност поемат 
да променят изостанала 
Добруджа и да я превър-

нат в желана територия и 
място за щастливо хармо-
нично живеене. Радев е от 
хората лидери, които не се 
спират пред трудностите, 
а стопанският и управлен-
ският опит го отвежда на 
много места в региона. 
Това е времето на трупане 
и на личен архив, който 
по-късно е ценна и неиз-
черпаема съкровищница 
за новите изследвания и 

книги на търсача на пре-
дизвикателствата на белия 
лист, но и на големите ис-
тини на миналото в обще-
ството.
 Достойният, достолеп-
ният Иван Радев, е автор 
на 12 книги сборници с 
краеведски разкази, мини-
атюри, спомени, които са 
свързани с новото  село 
на младото семейството 
в Змеево и неговите тру-
долюбиви стопани, със 
строителството на Ру-
салка 2 и грижата за до-
брите работници, които 
заслужават уютно място 
за почивка и отдих. Сред 
текстовете му се откро-
яват книгите „Случки по 
пътя”, „Село Змеево, Бал-
чишко. Минало и настоя-
ще”, „Добруджа си остава 
неразделна част от наше-
то минало”, но голямото 
постижение е последната 
му книга- „Обществени-
кът” (Фолиарт, 2020, 72 
с.). Сред идеите в тексто-
вете му е обективно пред-
ложението да се построи 
Йордан-Йовковият Анти-
мовски хан на посоченото 
от него землище до Змее-
во. С факти и обосновани 
аргументи той доказва 
необходимостта от такъв 

комплекс за паметта, кул-
турата и икономиката на 
региона.  
 В последната му летопис-
на книга се започва с раж-
дането и детските години, 
с Добруджа през 50-годи-
ни, когато грандиозно се 
раждат плановете за пре-
връщането на изостанала 
и безводна Добруджа в 
китна и просперираща 
житница чрез електри-
фикацията, водоснабдя-
ването и изграждането на 
пътна инфраструктура. 
Извършва се чудото и за-
мисленото се осъществя-
ва с доброволен младежки 
ентусиазъм и творчески 
труд за селото, за града и 
хората в равнината. През 
тези години на незапом-
нен идеализъм нашият 
герой от казармата се за-
връща в родното село, в 
ДЗС-то, идват неизвестно-
стите в икономиката и сто-
панския живот на Добрич 
-  в „Строително-монтаж-
ния комбинат”, СП „Ко-
мунални услуги”, „Благо-
устройство и комунални 
услуги” и ОП”Амбалаж”. 
Ето случка от  достойното 
му поведение на опитен 
професионалист в новия 
колектив-„ …докладвах 

за установените пропуски 
в задълженията на всеки 
отдел, без да засегна нико-
го…” (цит.съч, с.15). Той 
умее да преглежда задъл-
бочено документацията, 
да открива пропуските и 
веднага да предлага ре-
шения, за да се стигне до 
трудовите успехи. Къде 
са тези предприемчиви 
българи идеалисти лидери 
сега?
   Много са наградите на 
този човек на делата за не-
спокойствието, за стопан-
ската предприемчивост 
и за словото. Иван Радев 
се гордее с двете си на-
гради, че е избран в 2014 
година за „Общественик 
на годината” от Община 
Балчик по предложение на 
в.”Балчишки телеграф” и 
със званието си „Заслужил 
краевед и родоизследо-
вател”. Пред нас е истин-
ският добруджанец-здрав, 
усмихнат, гостоприемен 
домакин, нисък на ръст, 
трудолюбив, упорит и 
твърд в отстояването на 
истината срещу силните 
на деня в името на хората, 
които заслужават да живе-
ят красиво и достойно.

        Драгомил 
ГЕОРГИЕВ

Краеведът Иван Радев: Мъката на преселението не може да 
се опише и да се повярва

Г-н Иван Радев представя пред змеевци книгата си за родното им село.            
                                                                                                                      Фото:БТ

Петата краеведска книга на добруджанеца 
Иван Радев

Предисторията

Краят на една от поредни-
те войни между Русия и 
Османската империя през 
1828-1829 година предиз-
виква вълна от български 
бежанци, които се насочват 
главно към Северна Доб-
руджа и Влашко. По-късно 
част от тях продължават 
към руска територия - Бе-
сарабия и други части на 
Новорусия. Първоначално 
мнозинството бежанци се 
надяват да се върнат по род-
ните си места след края на 

войната, но впоследствие 
се установяват и остават да 
живеят там. Броят на бежа-
нците по време на самата 
война се оценява на поне 
4-5 хиляди души в Северна 
Добруджа /Румъния/ и 2-3 
хиляди души в Новорусия.
Родът на Иван Радев се 
заселва в района на Тулча 
именно в този период. Пра-
дедите му тръгват от Котел-
ския край след войската на 
руския генерал Дибич. В 
района на Тулча се устано-
вили в гориста местност, с 
обширни пасища, а наблизо 

имало и вода – сладководно 
езеро с много риба. Много 
благоприятни условия за 
добър живот.
Основните села около Тул-
ча, населени с българи, са 
Фрикацей, Потур, Долна 
Чамурла, Инан, Хаджилар, 
Конгас и др.

Преселението

Когато ни уведомиха, че 
трябва да се преселим в 
Южна Добруджа, ние де-
цата се радвахме, защото 
ни казаха, че ще пътуваме 

с влак, макар да не знаехме 
какво точно представлява 
влакът, никога не бяхме го 
виждали.
Но радостта на децата не 
съвпада с настроението на 
родителите. За тях това е 
тъжен и трагичен момент, 
повечето са потресени, 
защото освен румънизира-
нето в училища и църкви, 
българите в Северна Доб-
руджа не са подложени на 
терор от страна на румън-
ските власти.
Граденото с труд и пот от 
години, трябва да бъде из-
оставено и да се тръгне 
към неизвестното, което ги 
очаква в Южна Добруджа. 
Дворове, имоти, животни 
и покъщнина – малка част 
от багажа е натоварен с же-
ните и децата на влака, а 
мъжете с каруци, водейки 
животните, тръгват пеша 
към България.
Освен това, влакът, където 
са натоварени преселници-
те, е товарен, подходящ за 
животни, но не и за хора. 
Композицията тръгва от жп 
гара Каталой за България, 
но не с песен, а с рев, скръб 
и сълзи.
В семейството на Иван 
Радев са три деца. Той е 
средното, има две сестри. 
Децата са качени на влака 
заедно със своите майка и 
баба.
Баща му и дядо му тръгват 
за България с две каруци с 
четири коня и по-голямата 
част от багажа.
Пътуването бе много теж-
ко, натъпкани като животни 
във влака, все още си спом-
ням този кошмар, признава 
Радев. За да бъде трагеди-
ята на хората пълна, във 
влака нахлуват румънски 
граничари, които започват 
да претърсват багажа за 
скрити пари, злато, бижута.

Природата в 
унисон с мъката

Вечерта преди да тръг-
нат за България, Северна 
Добруджа е разлюляна от 
силно земетресение с епи-
център Вранча. Природата 
също се разлюти, земята се 
разгневи и се сля с тъгата 
и мъката на хората, спомня 
си Иван Радев.
Дъждът не спира, времето е 
мрачно и навъсено по вре-
ме на цялото преселване на 
добруджанци.
Българските полицаи в Ка-
съм /сега Генерал Тошево/ 
посрещат много топло и 
радушно преселниците. Ус-
покояват ги, предлагат им 
топъл чай.
От Касъм всички пътуващи 
са превозени с каруци до 
двете села, отредени за тях-
ното настаняване – Змеево 
и Дропла. А там ги очаква 
нова неприятна изненада 
– къщите ограбени и полу-
разрушени от румънските 
колонисти, които пък са 
принудени да тръгнат от 
Южна към Северна Доб-
руджа. След 1913 година 
румънци от вътрешността 
на страната са доведени в 
Южна Добруджа, за да се 
засели района с румънци. 
Румънските власти дори 
изсичат гората в землището 
на Дропла и Змеево, за да 
бъдат оземлени румънските 
пришълци. 

В България

В първите години всички 
преселници живеят с на-
гласата, че скоро отново 
ще се върнат в Северна 
Добруджа. Багажът на дядо 
ми стоеше опакован и при-
готвен и очакваше всеки 
момент да тръгне обратно 
към родните си места в Ру-
мъния, припомня си Радев.

Колективизацията на сел-
ското стопанство, създава-
нето на ТКЗС-та променя 
живота на всички и местни 
и преселени започват съв-
местно съжителство. Заед-
но преодоляват трудности-
те, помагат си, сближават 
се. 
Южна Добруджа ни изне-
нада приятно с обширните 
си полета, с изгледа към 
морето, можехме да на-
блюдаваме как слънцето 
изгрява от земята, от мо-
рето.
Всъщност, има голяма 
разлика между отноше-
нието на румънците към 
българите в Северна и 
Южна Добруджа. Докато 
тук те са подложени на 
терор и всякакви изтеза-
ния, в района на Тулча и 
Бабадаг животът на бъл-
гарите си тече нормално, 

вкъщи и между българите 
се говори на родния език, 
румънизирането е само в 
обществените институции 
като църква и училище. Но 
пък преселването бе много 
тежко изпитание.
Преселението промени 
съдбата на повече от 66 хи-
ляди българи, подложи ги 
на тежки изпитания, мъки 
и страдания. Няма как, и 
това трябваше да се пре-
живее и преодолее. Бедите 
и мъките, които изтърпяха 
хората с изселването не 
могат да се опишат от ръ-
ката на историка, трудно 
могат да се повярват от 
нашите наследници, само 
ние, пострадалите го знаем 
и го помним, завърши своя 
разказ Иван Радев.  

Петър ПЕТРОВ
ИА „Добруджа”

Иван Радев Кръстев е роден на 16 септември 1934 година в село Фрикацей, 
община Тулча, Румъния. След Крайовската спогодба на 7 септември 1940 
година семейството е принудено да се пресели в България и се установява в 
балчишкото село Змеево. Макар да е едва 6-годишен, Радев си спомня като 
днес денят, в който всички българи, заселили се повече от век по-рано в Се-
верна Добруджа, следва да се върнат в Южна. Иван Радев е известен повече 
с дейността си като ръководител и стопански деец, отколкото като кра-
евед и родоизследовател, но в навечерието на 75-годишнината излезе от пе-
чат поредната му книга „Добруджа си остава завинаги неразделна част от 
нашето минало”. Носител е на званието „Заслужил краевед и родоизследо-
вател” през 2014 година, „Общественик на 2014 година” на община Балчик, 
„Заслужил краевед” от Съюза на краеведите за 2015 година.


