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Посвещавам тази книга на моя дядо Радослав Мирков (2.01.1896 – 
2.06.1982 г.) от с. Гурково, Балчишко, който е преживял ужасите на един 
от най-жестоките румънски пленнически лагери с тежък мъчителски 
режим в с. Биволари, Молдова, от 1916 г. до 1918 г., и по чудо, с бягство 
се е спасил от смъртта. От 1800 българи оцеляват около 400, сред които 
и той, за да ни разкаже своите безценни спомени.

Радослав Мирков рамо до рамо със Станко Добрев, Добри Николов, 
Петър Христов, Атанас Добрев и др. доживяха свободата си, а хиляди 
други оставиха костите си в Молдова. Само от с. Гурково от 67 откара-
ни, се завърнаха 15 човека.

С благословията на Варненски и Великопреславски Митропо-
лит д-р Кирил, Църквата определи 24 май за ден на почит (панихи-
да) към добруджанските мъченици, която да се отслужва в право-
славните храмове.
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ДОБРУДЖАНСКИ  КРАЙ*

О, ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ, 
ТИ НАШ СИ ЗЕМЕН РАЙ,
В ТЕБ ЗЛАТНО ЖИТО ЗРЕЙ.
В ТЕБ ВАКЛО СТАДО БЛЕЙ.

ОРЛИТЕ ОТ ВЪЗБОГ,
ПРОСТОРА ТИ ШИРОК,
И СЛЪНЧО – МОЩЕН ФЕБ, 
НИ СПОМНЯТ ВСЕ ЗА ТЕБ.

ПОД ЧУЖДИ ДНЕС СИ КРАК,
НО ИДЕ ДЕН, В КОЙТО ПАК 
ЩЕ БЪДЕШ КЪТ НАШ ТИ, 
ТЪЙ КАКТО И ПРЕДИ.

С НАПРЕДЪК, СВЕТЛИНА, 
НИЙ ТВОЙТА БЪДНИНА 
КОВЕМЕ ВСЕКИ ЧАС, 
ХРАНИ НАДЕЖДА В НАС!

1914 г.    текст: Любомир Бобевски

музика: Маестро Александър Кръстев

* Това е „Марсилезата“ на добруджанци (б.а.)
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Изказвам благодарност към всички спомоществуватели, с чиято 
финансова подкрепа излиза от печат десетото издание на книгата

Авторът, 2019 г.

.

* Г. Първанов e президент на Р България от 2002 до 2012 г.
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ПЪРВА ЧАСТ

ПРАВОТО И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПОЗНАВАМЕ 
И ПОМНИМ ИСТОРИЯТА СИ

Част от изказването на президента на Р.България, Георги Пър-
ванов, по време на тържественото откриване на паметна плоча на 
жертвите от румънските репресии – 1916–1918 г., в Каварна, 2006 г.

Прави чест на г-н Радостин Мирков, че с много творчески ентуси-
азъм и дълбоко родолюбие е достигнал до факти, които признавам, че и 
аз, като историк, за първи път чувам и за първи път чета за тях. Това по-
казва, че пред българските историци – национални, местни, краеведи – 
има все още бели петна, чието изследване би могло да ни направи горди, 
че сме българи. Мемориалът показва, че нищо не е забравено и никой 
няма да бъде забравен. Ако прочетем внимателно имената, ще срещнем 
такива като Александър и Ахмед, като Димитър, Иван и Мехмед, Али. 
Най-беглият прочит на тези имена сочи, че навремето нашите предци са 
страдали и са се борили за българската кауза, независимо от етническия 
си произход и вероизповедания. Пред лицето на смъртта всички са рав-
ни. Това е един голям урок по история за всички нас – днешните граж-
дани на Р. България. Грешат онези, които смятат, че влизайки в Европа, 
на чийто праг сме сега, ние трябва да оставим, да забравим историята 
си. Напротив! В Европа трябва да влезем със своята ясна идентичност. 
И това предполага на първо място да знаем, да помним историята си – 
така, както ни учеше Паисий…

Дълбок поклон пред светлата памет на героите-мъченици на До-
бруджа!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
Георги Първанов, президент на Р. България, 23.08.2006 г.
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Мнение от акад. Георги Марков

Книгата на Р. Мирков за отвличането и страданията на 25 000 
добруджанци през Първата световна война разкрива истината за едно 
трагично събитие, поставено десетилетия на ред в умишлена забрава 
поради „политическа целесъобразност“. Разнообразните свидетелства 
доказват, че в румънските концентрационни лагери на смъртта загиват 
от робски труд, масови убийства, болести, глад и студ две трети от обре-
чените страдалци. Разтърсващите страници изпълняват един нравствен 
дълг на съвременните поколения към паметта на мъчениците, които са 
преследвани единствено поради националната си принадлежност.

Авторът заслужава поздравление заради впечатляващата си проя-
ва на родолюбие и гражданска доблест, защото Историята трябва да се 
пише, знае и помни такава, каквато някога се е състояла.

Акад. Георги Марков, 2018 г.

Мнение от д-р Костадин Костадинов

Още с излизането си на бял свят, книгата на Радостин Мирков за-
пълни едно голяма празнина в българската историография и неслучай-
но вече търпи десето поредно издание. По политически причини темата 
за румънските зверства над българите по време на двата окупационни 
режима в Южна Добруджа (1913–1916 г. и 1919–1940 г.) съзнателно се 
избягваше и за тях не само че не се пишеше, но дори и не се говореше. 
Така постепенно над една от най-големите ни български национални 
трагедии надвисна сянката на забравата.

През 1916 г. около 40 000 българи – възрастни, деца, мъже, жени, 
са откарани в концлагери в румънска Молдова. В продължилия до края 
на Първата световна война през 1918 г. геноцид близо две трети от тях 
намират смъртта, като една немалка част от оцелелите загиват през след-
ващите няколко месеца от изтощение и болести, причинени от румън-
ските издевателства над тях. Гробищата из цяла Добруджа се изпълват 
със символични гробове, на които вместо дата на смъртта е изписано 
мястото – Биволаре, злокобният румънски концлагер, изграден в доли-
ната на р. Прут, близо до днешната граница между Румъния и Молдова.

Разнообразните свидетелства, представени изключително красно-
речиво от Мирков, показват как са били измъчвани българите – с роб-
ски труд, масови убийства, болести, глад и студ. Всичко това е било 
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помнено и разказвано от преживелите тази Голгота наши мъченици, но 
за съжаление е предавано не на висок глас, а тайно и скрито. До 1940 г. 
Южна Добруджа е под румънска окупация и това е забранено, а след 
1944 г. според настъпилите политически промени, отново споделянето 
на тази преживяна памет става проблематично. Никой не може да каже 
дали и кога случилото се през 1916–1918 г. щеше да стане достояние 
на мнозинството от българите, ако не се беше появил този труд, кой-
то подобно на историята на Паисий Хилендарски повдигна булото на 
забравата от едни почти насила скрити страници от нашата история. 
Ето защо със своите разтърсващи страници тази книга и нейният автор 
изпълняват един нравствен дълг на днешните българи, на сегашните 
добруджанци, към паметта на мъчениците, техни прадеди, които са пре-
следвани единствено и само поради своята национална принадлежност, 
която те отстояват и пазят въпреки всичко.

Борбата за опазването на националната ни памет е тежка и не спи-
ра и до ден днешен. Странно, но по незнайно какви причини ние бълга-
рите се страхуваме да заявим ясно и категорично своите истини. Преди 
няколко години присъствах на откриването на паметник на отвлечените 
от румънците българи в с. Красен, общ. Ген. Тошево. На него имаше, и 
продължава да стои и до сега, следният надпис – „В памет на убитите 
и отвлечените през 1916 г.“ От кого са отвлечени и убити не става ясно. 
Оказа се, че от общината посъветвали авторите на идеята за паметника 
да не изписват кой е извършил злодеянието, за да не се дразнели румън-
ците…

Е, Радостин Мирков е българин, който не се страхува да казва ис-
тината на висок глас и то без да навлиза в крайности. Книгата му говори 
само с факти и показва историята такава, каквато е. От нас остава само 
да я научим, знаем и да я предадем на тези българи, които идват след 
нас. Защото само този народ, който знае историята си, ще има бъдеще!

Д-р Костадин Костадинов, 2018 г.
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РЕЦЕНЗИЯ КЪМ ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА
от д. и.н. Марин П. Димитров  

(с кратки съкращения)

Клио, музата на историята, почти винаги е напълно несправедли-
ва когато стане въпрос за нашето по-близко или по-далечно минало, но 
дали само тя е несправедливата? Не изпадаме ли и ние, българите, много 
по-често в безпътицата на незнанието, или самоотричането? Не сме ли 
ние – особено историците, пък и останалите българи – повече виновни, 
като отнасяме не само мигове, но даже и цели епохи, към пълна забрава на 
подвизи и цели събития, като ги премълчаваме?

И ако за много отдалечените от нашето съвремие станали деяния 
е по-простимо, но не бива разразилите се събития в настоящия ХХ век 
(рецензията е писана 1999 г., б.а.) да се премълчават, даже и поради ед-
ничкото оправдание – „да не си развалим традиционно добрите съседски 
отношения“.

Днес вече са отминали повече от осем десетилетия (през 1999 г., б. а.) 
от паметни за всички ни – деди, синове, снахи и внуци – години, през които 
на невероятен геноцид, държавен тероризъм, та даже и наченки на действи-
телен фашизъм, били подложени няколко десетки хиляди българи – мъже, 
жени, деца (даже пеленачета), само в продължение на две години.

На пръв поглед две години са прашинка в общочовешкото развитие. 
Когато обаче, този кратък срок е изпълнен с невероятен драматизъм – фи-
зическо унищожение на „откарване“, каторжен труд, болести – и за когото 
доскоро съществуваше ТАБУ, а разказаното за всичко те кара да ти на-
стръхнат косите, да изтръпнат фибрите по цялото ти тяло, ще е престъпно 
да се премълчава. Най-достолепно е разказаното да бъде описано, поне 
колкото позволяват спомените, защото е разказано от малкото оцелели и 
преминали през АДА на първите концентрационни лагери в Биволари, 
около румънския гр. Яш, не бива да се премълчава. Макар, и за невярва-
щите да е само една легенда!!!

От такова естество е и предлаганата книга на Радостин Мирков – 
„Кървавата бразда на Добруджа“ – една изповед на интелигентния му 
дядо (по бащина линия), изтърпял и понесъл върху собствения си гръб, 
заедно с малцина оцелели негови приятели, от родното Гурково.

Защото предлаганите мемоари, във вид на скръбен спомен, не са ед-
ничкото от този род. Пишейки този кратък отзив, след прочита на първич-
ните текстове, бях неволно принуден да се замисля и върху друг подобен 
разказ, но вече на собствения си дядо Димитър Станчев – дядо, пак по 
бащина линия, който особено на Димитровден (8 ноември) в подробни 
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разкази, описваше ужасяващите деяния на чокойска Румъния, нейното 
правителство и нарочно настроените ѝ жители, върху „откараните“.

Тук не ще се спирам повече и да правя друг подробен анализ на вече 
написаното, и за което най-достойното, и дължащо му се, е да бъде обна-
родвано.

Драги читателю, уважаеми издатели, прочитайки написаното, надя-
вам се, ще отсъдите справедливо верността, така както съм убеден и аз 
самият! Защото мирни и трудолюбиви жители на една страна, или област, 
да бъдат отвличани в категорията на военнопленници, третирани повече 
от животни, си е позволила единствено Османската империя, но само през 
първите десетилетия на ХV в. Станалото през двадесетте години на ХХ в., 
не може да се квалифицира другояче, освен като доктрина на държавен 
тероризъм и първоначален фашизъм. И това в едно кралство – Румъния – 
претендиращо за висока цивилизованост, толерантност към съседи, и 
най-вече към цивилизованите норми на една Европа???!!!

Защото, физическото унищожение на голяма част от „откарани“, не 
може да се определи като друго. Като че ли двата пъти окупация – първата 
между 1913 и 1916 г., а втората между 1919 и 1940 г. – не били достатъч-
ни? Геноцид, при това пред погледите на Великите „демократични и циви-
лизовани“ сили – било то в Европа, или пък в една Америка!!!

Като че ли липсват примери на добронамерено приятелство, или съ-
жителство?

Като че ли до края на ХIХ и първите години на ХХ в. в Парламента 
и обществото на румънците не са пледирали проблемата „Добруджа“, като 
чисто българска???

За съжаление и ужас, станалото е факт! Не можела да помогне зло-
щастната Родина – осакатена и раздробена. Като че ли не стигнали ог-
ромните контрибуции, че е трябвало България, в частност Добруджа, да 
плати и този античовешки, кървав данък. И всичко това, само от едно про-
цъфтяващо селище Гурково ли?

Списъкът на физически, но не морално унищожени българи, сигур-
но е много дълъг. Това още повече поражда потребността да бъде издирен 
и опазен за бъдните поколения, но не за мъст и озлобление, а да отдадем 
дължимото на всички, чието място и име отдавна би трябвало да бъдат 
положени в Пантеона на България, за вечността. Впрочем, уважаеми чита-
телю, не ти пожелавам приятно четене така, както съм го сторил при други 
издания. Прочети написаното и помни! Заслужава си го! Нека повече да си 
вярваме! Да помним!!!

Д.и.н. Марин П. Димитров, 1999 г.
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ДОБРУДЖА – БЕЛЯЗАНАТА КАРТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
ПОКЕР НА БАЛКАНИТЕ

 (с кратки съкращения)

Людмил БЕШКОВ, депутат в 38 Народно събрание на Р.България, 
краевед (ФОРУМ, бр. 1, 2016 г., МФ „Българско наследство“)

Така наречения „Добруджански въпрос“ – макар че за въпроси ни-
кога не е ставало дума и никой никога не е питал истинските собстве-
ници на тази земя – започва с раздаването на тестето доста време пре-
ди Санстефанския мирен договор. Вероятно идеята Добруджа да бъде 
използвана като разменна карта възниква още през лятото на 1876 г. на 
Райхсщатските преговори за една бъдеща война, при която Австро-Ун-
гария ще се разшири за сметка на Босна и Херцеговина, Русия ще си 
възвърне Бесарабия, загубена през 1856 г., а Румъния ще бъде компен-
сирана със Северна Добруджа. Войната, наречена Руско-турска освобо-
дителна, избухва. Българското християнско население е освободено от 
петвековното варварско робство, но губи част от земята, на която преди 
много векове е създало държавата си. Неоспорим факт е, че никога пре-
ди това не се е поставял въпросът чия земя е Добруджа – през 1870 г. 
в султанския ферман, с който се признава автономията на българската 
църква, в екзархията фигурира и цяла Добруджа. В реформените проек-
ти за Цариградската конференция (1876 г.) Добруджа изцяло е включена 
в границите на България. В официалните румънски географски и военни 
карти преди 1879 г. никога не е присъствала тази българска провинция. 
През януари 1878 г., когато чрез граф Игнатиев в Румъния научават за 
намерението на Великите сили да ѝ задигнат Бесарабия, като в замяна 
я компенсират със Северна Добруджа, се надига огромно негодувание: 
княз Карол моли с писмо германския император да вразуми Алексан-
дър II, тъй като Бесарабия е румънска територия, но Добруджа винаги 
е била българска. На 26 януари 1878 г. Румънската камара и сенатът 
гласуват декларация, че не желаят Добруджа, защото тя е чужда земя. 
Румънската преса не закъснява да се включи в протеста срещу размяна-
та. В-к „Стеана Романией“, бр. 131 от 23.06.1878 г. пише: „Географското 
положение на Добруджа оттатък Дунава показва, че тя е едно продъл-
жение на България… Тя ще бъде вечно отворена рана, една ябълка на 
раздора между Румъния и България… Чрез анексията на Добруджа, над 
която нямаме никакво историческо или поне завоевателно право, ще 
оправдаем грабежите, вършени над нас…“ Но тази несправедливост е 
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„узаконена“ през лятото на 1878 г. на Берлинския конгрес – действие, 
което за пореден път доказва, че Великите сили не се интересуват от 
нищо друго, освен от собствените си интереси. Така се ражда „Добру-
джанският въпрос“, който ще препъва дипломатическите отношения на 
Балканите дълго време. След Берлинския конгрес Румъния бързо забра-
вя негодуванията си и през ноември с. г. княз Карол, начело на армия-
та си, преминава Дунава и завзема Северна Добруджа. В деня, в който 
войската окупира възрожденска Тулча (14.11.1878 г.), князът издава ма-
нифест до местното население, в който – между другото – признава, че 
Добруджа е българска земя. Въпреки всичко, добруджанският въпрос 
не създава особени проблеми в дипломатическите отношения между 
София и Букурещ до 1912 г. Но през това време румънските погледи 
все по-настойчиво се отправят и към Южна Добруджа. В началото на 
1912 г. избухва Балканската война, в която – в името на освобождението 
на християнското население от Европейска Турция – срещу нея воюват 
като съюзници България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Тогава Румъ-
ния запазва неутралитет. Но по време на войната – в края на октомври 
1912 г. – Румъния иска поправка на границата, като претендира за зе-
мите до линията Тутракан – Черно море, включително Силистра. Т.е. – 
претенциите са за цяла Южна Добруджа. Тези претенции обаче не са 
удовлетворени. На 16 юни 1913 г. България е въвлечена в Междусъю-
зническата война. Румъния не пропуска да се възползва от ситуацията 
и по „съседски“ нахлува с армията си до София. Поставена в „партер“, 
България е принудена да подпише Букурещкия мирен договор, според 
който Южна Добруджа, със 7500 кв. км площ и над 300 хиляди предим-
но българско население, е анексирана от Румъния. През 1915 г. Бълга-
рия влиза в Европейската (Първата световна) война, с цел да си въз-
върне отнетата земя. На 1 септември 1916 г. София обявява война на 
Румъния, навлиза с армията си в Добруджа.
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ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ РУМЪНСКИТЕ 
АСПИРАЦИИ КЪМ ЮЖНА ДОБРУДЖА ДО 1916 Г.

проф. д. и.н. Калчо Калчев
 (Статията в пълния си размер е публикувана в бр.15/2019 г.  

във в-к Балчишки телеграф)

Публичното пространство не от днес е изпълнено с битки за ис-
торията. Такива е имало винаги. Едни и същи на пръв поглед факти 
са били допълвани, преосмисляни, вкарвани в ново съотношение с 
други, получаващи алтернативни оценки.

А в миналото на българо-румънските отношения е имало мно-
го прояви на добросъседство и братско сътрудничество, своеобразен 
връх на които е румънското военно участие в боевете за освобожде-
ние на България през 1877 г. Но… в това минало имаме и мрачни съ-
бития, за които разказва Радостин Мирков. Ето защо днес следва „да 
изясним“ проблемите около факторите, обусловили неистовата ом-
раза дотам, че румънският православен съсед да стигне апогея на ан-
тибългаризма с параметри на геноцид; така ще можем да обясним и 
крайната злост, с която се води войната на България срещу северните 
ни съседи през 1916–1918 г. По-ясни ще станат и механизмите на чу-
довищната репресивност на съседното нам Кралство, разпростирана 
и върху добруджанските ни деди, върху съседите им турци и татари, 
които като добруджански поданици на Румъния от 1913–1916 г. имат 
„късмета“ да бъдат съюзници на „коварните“ южни съседи.

Как се стига до Рубикона, т. е. до рязката румънската агресив-
ност в 1913 г., довела до разбойническия акт от 28 юни, сблъскал 
жестоко двата съседни народа. Обяснението, че румънските претен-
ции са избуяли още в решенията на Петербургската конференция (26 
април 1913 г.), която макар и да присъжда гр. Силистра към румън-
ската държава не удовлетворила всичките румънски искания за „сне-
мане“ на границата до линията Тутракан-Балчик – това обяснение не 
задоволява. Защото в няколко десетилетното съществуване на две-
те държави от края на XIX – началото на ХХ в. моменти на остри 
сблъсъци и конфликти е имало неведнъж (за тях най-синтезирано вж. 
писаното в V беседа от акад. Г. Марков във фундаменталния труд за 
балканизацията1), ала напрежението винаги е спадало в резултат на 
интервенцията на някоя от Европейските сили. А през 1912–1913 г. 
такъв ефект няма, макар плахи рахитични действия от страна на ру-
ската дипломация да са налице. Има обаче и контрапункт – т. е. осъ-
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дителни за румънската агресивност реакции, и то в западни среди, 
които винаги са толерирали „латинската сестра“ на Балканите. За 
тях се заговорва още веднага след началото на Балканската война, 
ала без особена енергия и целенасоченост. Така във Франция дипло-
матът Пол Камбон (добър познавач на балканската действителност) 
намира румънските териториални аспирации за шантаж спрямо Бъл-
гария, а парижкия в-к „Le temps‘ още в края на 1912 г. публично из-
разява възмущение от някои изразявани претенции за териториални 
компенсации. Не остава назад и лондонския в-к „Daily telegraph“ 2. 
Но управляващите среди на всички Европейски сили, в т. ч. и на Ру-
сия, макар да не приветстват румънските искания и да съзират ця-
лата аморалност на румънските претенции, виждайки и чутовните 
победи на българското оръжие срещу Турция, започват да дават съ-
вети „България да отстъпи нещо“, за да няма напрежения между тях 
самите. След като и Русия отказва да заеме осъдителна за Румъния 
политическа позиция, а още през ноември 1912 г., и то в присъст-
вие на председателя на българския парламент, демонстрира румъ-
нофилия (в Букурещ тогава отбелязват 36-годишнината от боевете 
при Плевен, и Русия за пръв път признава румънските заслуги във 
войната от 1877–78 г., удостоявайки Карол II с маршалски жезъл3), в 
Лондонските преговори с Турция, д-р Ст. Данев не без внушение на 
тамошния руски посланик прави „интересно“ предложение. То е – 
България да отстъпи малка територия край Черно море (7 км ивица 
край Мангалия), да разруши фортовете край Силистра, да даде цър-
ковни и др. права на куцовласите, които биха били присъединени 
към нея; в замяна Румъния да се ангажира да не иска нищо повече и 
да подкрепя южния си съсед във войната срещу турците и в спорове-
те със сърбите. Така още кабинетът на Ив. Гешов чрез полуобещания 
подсказва вероятност с преговори да се стигне до корекция на грани-
цата. На 3 януари на съвместно съвещание на правителството и гене-
ралитета се стига до извод за някакви териториални отстъпки. На 13 
януари 1913 г. нашият посланик в румънската столица информира, 
че премиерът Т. Майореску обещава от тяхна страна търговски обла-
ги, дипломатическа и военна помощ и срещу турци, и срещу сърби, 
заем от 100 млн. леи и пр. и се жалвал, че Гешов не обръщал никакво 
внимание на авансите му. В същото време навсякъде другаде евро-
пейската общност се манипулира за отстъпването на Силистра. И, 
знайно е, това се приема от конференцията в Петербург. А под про-
токола на този форум стоят подписи на С. Сазонов, Я. фон Пурталес, 
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Дж. Бюкенън, Т. Делкасе и др. Изнудената отстъпка за Румъния, още 
в края на април се приема от румънските политици с условие, че не 
им задоволява исканията. Това незадоволство тласка Кралството към 
агресията (28 юни – 18 юли 1913 г.), санкционирана скоро след това и 
в договора от Букурещ, (28 юли/10 авг. 1913 г.)  – международен акт, 
според който вече и Южна Добруджа става изцяло румънска… Но 
нека внесем някои уточнения за тази агресия.

Военните действия на Румъния срещу България се водят докато 
воюваме срещу гърци и сърби. Сбъдва се казаното от Георги Калин-
ков, предвиждал румънска военна експанзия точно в такова време. 
След наивния български стратегически ход от 16–17 юни 1913 г. да 
се нападнат позициите на довчерашните ни съюзници, румънският 
удар е удар в тила. Към него, след 30 юни 1913 г. се добавя и настъп-
ление на турски войски от юг, като башибозук извършва и кланета 
над българското население.

Започналото в началото на юли настъпление на румънската Ду-
навска армия след десантите при Оряхово, Гиген и Никопол и минава-
нето на добруджанската граница, трудно би могло да се квалифицира 
като война. Румънските войски не срещат никаква съпротива от мал-
кото български войскови сили, доколкото ги има, и то главно в севе-
розападна България. Нашествениците напредват на юг, представяйки 
това за европейска акция, която трябва да подпомогне излизането на 
България от войната. Тиловото осигуряване на нахлулите войски е 
изцяло за сметка на българското население. И до днес в много на-
селени места е останал споменът за реквизиционната практика на 
Румъния от лятото на 1913 г. Остава обаче и друг спомен, игнориран 
от историографията ни, и представян превратно от румънската воен-
ноисторическа наука. Става дума за вземане на над 5500 български 
военнопленници от „победителите“, чиито челни отряди стигат до 
подстъпите към София (Г. Богров, Саранци). Почти всичките 5500 са 
освободени, след… клетва „върху кръста“ че няма да воюват срещу 
Румъния. Военнопленници стават войници и офицери главно от гар-
низони във Фердинанд (днес Монтана), Берковица и Орхание (днес 
Ботевград), влизащи в полосата на действие на 1-ва и 2-ра румънски 
конни дивизии. И всичко това е в дните от 5 до 10 юли. Инициативата 
за толерантността и хуманизма идва от румънския генерал Богдан. 
Всичко това няма как да не получи адмирации, ако обаче се игно-
рират някои детайли, очертаващи в по-голяма дълбочина процесите 
по пленяването на толкова много войници, в т. ч. и на началника на 
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9та пех. Плевенска дивизия ген. Радой Сираков. А тези подробности 
се свеждат до това, че пленници стават преди всичко част от личния 
състав на разбунтували се в края на май войници на 33 и 34 полкове. 
(Войнишките бунтове тогава обхващат след това и други части). Но 
ген. Сираков, като началник на дивизията, в която тези полкове са 
били всякога за пример, иска да проучи докрай причините за този 
„срам за армията“, и също се озовава сред тях, където малка част 
от бунтарите е почнала да води пораженска, в полза на румънците, 
агитация. Нищо чудно, че на 5 юли и той, заедно с още 28 негови 
офицери, непосредствено след обяд, по време на един пороен дъжд, 
се озовават сред пленените4. (По това време на изток части на 5-и ар-
мейски корпус завземат Варна-Балчик). Към юли обаче всички знаят 
за Постановление 169 на Министерския съвет (от 27 юни 1913 г.) на 
България, придружено от заповед на главнокомандващия, в случай 
на румънска агресия българските войскови части да не оказват въ-
оръжена съпротива. И такава съпротива действително няма, освен 
в един-единствен случай на 7 юли, указан от наш румънски колега.

Ако пленените войници след положената клетва веднага биват 
освободени, то ген. Сираков отказва такава клетва и затова е отве-
ден в Букурещ, откъдето бива освободен при започване на мирната 
конференция, заедно с офицерите. А инициаторите на колаборацио-
низма сред войската, макар и да са били военнопленници, получават 
сурови присъди като изменници на родината с присъда 269 oт 1915 г. 
на Русенския военен съд. Така че не хуманизмът и толерантността 
ще да са били водещи мотиви за румънските решения за освобожда-
ване на военнопленниците, а съзнанието за подлостта на агресията, 
която е в дисонанс с Хагската конвенция от 1899 г., подписана и от 
двете страни, пък и чисто техническите затруднения по изхранване-
то на толкова много пленници.

Върху южнодобруджанската територия (по данни от преброява-
не от 1910 г.) са живеели 45,7% българи; 40,5% турци; 3,8% татари; 
4,4% цигани, а 2,1% са били румънци 5. Но решенията на Букурещкия 
договор, увенчали края на Втората балканска война игнорирайки де-
мографските статистики, водят 3 г. по-късно и до военните действия 
между България и Румъния, водени с уникална злост и ожесточение 
от българите в условията на новата, Първа световна война. За „то-
лерантността и хуманизма“ на румънците в 1913 г. никой не ще да 
си спомня, но подлият удар в гърба и отнемането на Добруджа са 
още „живи“. Да уточним – войната е обявена от българското царско 
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правителство (1 септ. 1916 г.), солидаризирало се заедно с новите ни 
съюзници Германия и Турция, за дързостта на Румъния да влиза във 
война с другата ни съюзница Австро-Унгария. Има и друг интересен 
момент, неоснователно „премълчаван“ от наша страна: още от среда-
та на август 1916 г. румънските власти в отскоро присъединената Ю. 
Добруджа предприемат мобилизация сред нерумънското население 
предимно на млади мъже, за да издължат годишните зърнодоставки 
към Румъния, закарвайки с каруци житото за 2–3 дена до Меджидия. 
Тогава се дава и приведената в труда на Р. Мирков инструкция за от-
вличане на чужденци и подозрителни личности. Тогава е и началото 
на най-черните дни в българо-румънските отношения не само през 
войната, а и изобщо.

Доминацията на мемоарното начало в изложението на Р. Мирков 
не дава основание за недоверие и скептицизъм, а тласка мисълта към 
размисли за национализъм и исторически манипулации, за общочо-
вешки ценности и добросъседство. Дълг точно на Историята, ако тя 
наистина е наука, а не словесно изкуство, замъгляващо истината, е да 
обясни и най-мерзките и отвратителни деяния, за да се види, че зад 
тях стои определен тип политика, която не без роля и на странични 
сили, преследва най-често грандомански, антихуманни цели.

Считаме, че в основата на повечето българо-румънски кон-
фликти лежат недообмислени международни решения на европейско 
равнище. А според Норман Дейвис, който хронологически „заключ-
ва“ ХIХ в. между 1815 и 1914 г., периодът 1871–1914 г. в Европа е 
етап на интензивното съперничество, утежнено от дипломатически 
ревизии, превъоръжаване и колониална конкуренция между Силите. 
За нещастие етническата мозайка на Балканите като обективен фак-
тор пречи за създаването на стабилни национални държави. Затова и 
терминът балканизация става нарицателен за политическа фрагмен-
тация, дребнав национализъм и злостни вражди.

Не е тайна, че и до днес голяма част от елита на румънското 
общество се дистанцира от понятия като Балкани и балканизъм, при-
знавайки за северна граница на полуострова река Дунав, без това 
да пречи Добруджа да бъде превъзнасяна като най-стара румънска 
земя. Не историческата аргументация обаче е водеща, когато става 
най-значимото международно събитие, изиграло решаваща роля в 
международните отношения за етапа на съперничеството през по-
следните десетилетия на XIX в. Става дума за Берлинския конгрес 
(1878 г.). Форумът, предопределил не само нашата историческа съд-
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ба, синтезира целия спектър от международни отношения на тога-
вашните европейски Сили и зарежда бъдещето на Европа с много 
напрежения и конфликти. Това е форум на Победители, който чрез 
участниците спасява тогавашния мир, за да не пламне нова война на 
Русия с някои западноевропейски страни. Но дали днешните поколе-
ния трябва да приемат принципа, че победителите не трябва да бъдат 
съдени?... Защото някои от решенията на конгреса рефлектират дори 
и в интересуващия ни проблем за българо-румънските отношения. 
А при тях има какво да се оглежда критично. И най-авторитетни за-
падни дипломати са солидарни: Румъния да изостави Бесарабия, а 
да насочи внимание към Добруджа, за да стане гарант на „равно-
весието“ на Балканите и бариера между Русия и бъдеща България. 
Защото не е тайна, че до юни 1878 г., целият румънски политически 
елит не приема руските проекти Княжество Румъния да отстъпи на 
Русия Южна Бесарабия, като бъде компенсирано в замяна със Сев. 
Добруджа. (Като демографски и териториален потенциал „сделката“ 
би била явно неравностойна – 8 480 км2 със 136 000 души население 
да се „заменят“ с 15 623 км2 и 150 000 жители). Но румънският елит 
тогава е на особено мнение и русите знаят това. Румънските резер-
ви идват от факта, че малко повече от половината от 136-те хиля-
ди бесарабци са жители и потомци на неотдавна обединилото се с 
Влахия доскоро васално на Турция Княжество Молдова (1862 г.) А в 
значително по-обширната като територия Сев. Добруджа има сáмо 
няколко румънски села, мáсата от населението не е християнска, а 
изповядва исляма, и малко пò малко от ½ са българи. Русия, победи-
телка във войната с Турция, е непреклонна – дипломатите ѝ считат, 
че Бесарабия („сия пустынная страна“) е цивилизована именно от 
нея в периода 1812–1856 г. и макар и да е заселена от нея с трудолю-
биво християнско население, несправедливо след загубата в Крим-
ската война (1856 г.) южната ѝ част е била придадена към васалното 
Княжество Молдова. За тези дипломати етническият облик на на-
селението е без особено значение. В същото време отстъпваната от 
султана на императора по Санстефанския договор Добруджа, в слу-
чай че Русия би я оставила на създаващото се Княжество България, 
гарантира не просто обща между „освободители“ и „освободени“ 
граница, но… и угроза от нова „кримска коалиция“ на западноев-
ропейски страни с Турция – понеже ни една от Европейските сили 
не би я признала. А споменът за унизителното руско поражение в 
Кримската война (1853–56 г.) е още жив. И затова царят предприема 
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предварително планиран ход да компенсира румънския съюзник от 
1877–78 г. с Добруджа, без да пита българите.

1 М а р к о в, Гeoрги. „Балканизацията“ – геополитическо явление в конфлик-
тознанието. С., 2011, с. 103–107.
2.Т е о д о р о в, И. Т. Балканските войни (1912–1913 г.). Исторически, дипломати-
чески и стратегически очерк. Теодор Тедоров – парламентарният лъв. С., 2007, 
с. 281.
3 П а к там, с. 284.
4B o ţ o g h i n a, Iulian 1913. Аrmatа română şi prizonierii bulgari. – D o c u m e n t, 
1999, № 3, p. 18.
5Т о д о р о в, П. Южна Добруджа (1878–1912)  – в История на Добруджа. Т. 4, В. 
Търново, 2007, с. 9.

 Картината „Майка Добруджа, 1916 г.“, художник Кирил Добрев от Балчик
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ВТОРА ЧАСТ

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РУМЪНСКИТЕ РЕПРЕСИИ  
НАД ДОБРУДЖАНЦИ, МИРНО НАСЕЛЕНИЕ,  

ПРЕЗ 1916–1918 г.

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН, НИщО НЯМА ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕНО

Скъпи читателю, искам да те докосна до жестоката трагедия на 
десетки хиляди мъже, жени и деца – добруджанци, които по нареждане 
на румънските власти през 1916 г., биват отвлечени в плен при тежък 
режим в лагери в румънската част на Молдова. 

От 15 август 1916 г., малко преди да започне войната между Бъл-
гария и Румъния, румънските власти (по това време начело на кралство 
Румъния е Фердинанд I (Румънски) и съпругата му Реджина Мария) за-
точават в концентрационни лагери в територии на Молдова, тогава във 
владение на Румъния, хиляди мъже, жени, деца и възрастни – мирно 
население от Северна и Южна Добруджа. 

Изпитанията за добруджанци с нерумънски произход са невероят-
ни. В румънската армия има мобилизирани българи от Северна Добру-
джа, принудени да воюват срещу българската войска. Роднини на тези 
мобилизирани добруджанци попадат в списъците на „откараните“ – за 
гаранция. От Южна Добруджа много добруджанци от български, турски 
и друг произход, са задължени през август 1916 г. да извозят от собст-
веното зърно с колите си към Северна Добруджа, уж да се продава за 
нуждите на румънската армия, но скоро разбират, че са измамени. В ха-
оса на военната обстановка, страданията на невинните жертви като че 
ли губят стойност. И така хиляди починали мъже, жени и деца в този 
период остават без гроб. Те са били заравяни в общи гробове, като нао-
коло терените са разоравани, за да не остане никаква следа от лобните 
места. Завърналите се оцелели репресирани, разказват за невероятните 
страдания, които са преживели в лагерите.

Според официални данни*, получени в дирекцията на Румъния, 
„само в северната област бяха интернирани отначало 27 544 души, от 
които 12 878 българи, а останалите турци и арнаути, 6000 добруджански 

* Пачов, Драгомир и др. Румънските жестокости над отвлеченото добру-
джанско население в Молдова: По официални румънски документи и лични из-
поведи на завърнали се от Молдова добруджанци. – София: Народноспомагателен 
фонд „Добруджа“, 1918.– (Библиотека Добруджа; 5)
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селяни с каруци с жито, конфискувано от румънците. После докараха 
от затворите в Яш и Дорохой и други още 3800 души, между които 200 
българи, а останалите бяха евреи, немци, австрийци и маджари. Обяви-
ха 2000 българи за избягали, но те всъщност били избити“.

Концентрационните лагери са били обособени като 4 центъра и 21 
подцентьра. Центровете бяха: Радауц, Савени, Рапичени и Стефанещи, 
а подцетровете: Мьоркани, Кацушка, Подрига, Щудиени, Власинещи, 
Икизени (в последствие в Чиманещи), Никитени, Трушещи (в послед-
ствие в Хулуб), Романещи, Рингилещи, Калараш (в последствие премес-
тени в Рингилещи), Биволари и Трифещи.

В различни източници броят на жертвите варира от 25 000 до над 
40 000 души. Това е така, защото румънската страна никога не е предос-
тавила пълните списъци на репресираните и се е стремяла да представи 
по-малък брой на жертвите. Освен това голям брой от убитите при из-
тегляне на румънските власти от Южна Добруджа не фигурират в ни-
какви списъци. Хора от различни селища ми се обаждат, за да съобщят, 
че освен посочените в Мартиролога, в техните селища е имало и дру-
ги репресирани. Уточняването на историческите факти е едно широко 
поле за изследване от историци и краеведи. През 2003 г. в гр. Балчик се 
проведе научна конференция на тема „Кървавата бразда на Добруджа“ с 
участието на 17 учени историци от цялата страна.

Авторът
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СВИДЕТЕЛСТВА НА ЗАВЪРНАЛИ СЕ РЕПРЕСИРАНИ 
И СЪВРЕМЕННИЦИ

1916 ГОДИНА. ОТКАРВАНЕТО

Лятото преваляше знойно, горещо като в пещ. Полята пълни с ра-
ботници, които от тъмно до тъмно прибираха плодовете на своя труд – 
реколтата, която щеше да ги храни през дългата студена зима. Жътвата 
и хармана привършваха. Слънцето бавно се скриваше зад хълма, а аз 
уморен, запотен, се прибирах с каруцата в къщи. Бях отпуснал поводи-
те на конете, защото и те – животните, уморени от дългия ден, навели 
глави теглеха последния товар жито. Горките добичета, като нас изстра-
далите добруджанци, като че ли предчувстваха нещо лошо и тежко.

Влязох в село – в Гурково. Усетих някакво необичайно раздвиж-
ване. Хора навсякъде. Помислих си: „Нещо лошо е станало,… я пожар, 
я смърт…?“

– Тррр! – извиках на конете.
Те забавиха хода си и спряха пред нашия вратник. Насреща ми се 

зададе майка ми, Мария. Посрещна ме с думите:
– Хайде, Радославе, приготвяй се за път, сине! Румънският начал-

ник, шефа на поста (полицията, б. а.) и примарена (кмета, б. а.) Рушеску, 
прочете списък на мегдана за гр. Меджидия. Ти си в списъка.

Усетих в гласа на мама хем надежда, хем отчаяние.
– Какво ще правя в Меджидия? Войник ли ме вземат? – попитах 

със свито сърце с мисълта, че ще служа на чужди, на румънците.
Бях убеден в себе си, че не ще ме накарат за нищо на света, дори 

да ме убият. Аз съм добруджанец, във вените ми тече българска кръв.
– Ще карате каруците със зимница на скеле. Ще я продадете там. 

Барем да изкараме някоя и друга пара за тежката зима! – каза мама.
– Други от село ще има ли? Само аз ли ще заминавам?
– Ще има чедо, ще има. Няма да си сам. И Станко Добрев, Добри 

Николов, Петко Панев, Тодор Събев, та даже и поп Никола, общо по 
списък сте 67 човека. Дано Бог и Дева Мария бдят над вас!

Влязохме в двора. Започнах да се мия, да се подготвям за път. От 
отворената врата на собата, чух тати да казва на мама:

– Не е на хубаво тази работа, Марийо, не е на хубаво! Ще видим 
каква ще излезе тя? Дано не ни затрият детето румънските пущини, Бог 
да ги убие дано!

Баща ми Мирко, добре познаваше нрава на румънските „троше-
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вци“. За най-малкото биеха и прибираха в поста. Знаеше, как тия изед-
ници издевателствуваха над мирното българско население, при всеки 
удобен случай. Много се поминаха заради тях, но и окото им не миг-
ваше. Тати ги познаваше из отвътре и затова е имал тия опасения. На-
истина, по-късно те щяха да се окажат правилни. Мама също не беше 
спокойна. Сегиз-тогиз, шетайки, се кръстеше и си нареждаше…

Беше гореща августовска вечер, дата 15-и. Керван от каруци на-
товарени със зърно, се подготвяха за тръгване към неизвестното – дали 
към надежда, или разочарование, никой не знаеше. На сбогуване, тати 
ме прегърна и с разтреперана ръка бутна в пояса ми пари, като рече:

– Пази се, Радославе, пази се сине, и се върни жив и здрав, и нека 
Бог ви пази!

Мама тихо се разплака и ме прегърна. Тогава почувствах как боли, 
как усеща майчиното сърце, че нещо лошо ни очаква.

– Дръж се чедо, и винаги знай, че сме с тебе! Моли се на Господ, 
той ще ви закриля. Дева Мария ще ви пази. Ние също ще се молим за 
вас. Пази се, сине, и се върни скоро!

– Ще се върна, мамо, скоро ще се върна! – само това можах да 
кажа. Просълзих се и се качих в каруцата.

Тръгвахме. Цяло село излязло да ни изпроводи – и деца, и болни, и 
здрави, и млади, и стари. Всички ни пожелаваха „Добър път и скорошно 
завръщане“.

Румънските жандарми – десетина като охрана, ни поведоха към 
Меджидия. Изморени и пребити от работа, дремехме в каруците. Беше 
тежко пътуване. Уморени, на разсъмване пристигнахме в Меджидия. 
Какво видяха очите ни! Стотици каруци като нашите, и още прииждат 
ли, прииждат отвсякъде. Решихме да слезем, да се поразтъпчем, че като 
дойдоха двама румънски войника, и без нищо да кажат ни замлатиха с 
прикладите на пушките, докато не се намерихме отново в каруците. Не 
можеш нито да слезеш, нито да се обадиш за нещо. Бой, и без обясне-
ния. Разбрах, че наистина нещата не са на добре. Правилно е имал опа-
сения тати, не е била случайна и благословията на мама. Оттук, нататък 
ни очакваше ужаса, който никога не ще забравим.

– Я внимавай! – се развика капрала (сержанта). – Всички каруци 
да се изтеглят до дърветата (имаше три бряста), амунициите струпайте 
тук до моя файтон, след което в строй за записване на имената, проверка 
и отвеждане.

„Връщане назад няма Радославе, – си казах. Излъгаха ни гадовете, 
всичко ни вземаха.“
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Успях да прибера чула, с който намятах конете, забавяйки се по-
лучих ритник от поручик Митру. След като записаха имената на всички 
и ги провериха по своите книжа, обратно за село върнаха само Стефан 
Петров. Предположихме, че не е бил в списъка още от село. Иначе защо 
ще го върнат?

Войници качени на коне с викове и бой, с пръчки и приклади ни 
подкараха направо през полето. Бяхме около 400 души. Отпред и от-
зад по двама войника, отстрани по десетина. Бягахме под постоянните 
крясъци, псувни и удари. Конете ни блъскаха отвсякъде, който паднеше 
биваше жестоко налаган или убиван. От нашите изнемогваха по-стари 
хора като Христо Недев, Иван Ангелов и Атанас Минчев.

Не ги изоставяхме, а по двама ги вдигахме и подкрепяхме. Кой-
то не можеше да стане, биваше застрелван от войниците и така нелепо 
завършваше земният си път. Не можехме да им помогнем с нищо. Все 
бягахме, като че ли безкрайно, десет километра или повече, нямахме 
никаква представа.

Най-после конете намалиха ход и спряха, а ние изнемощели се 
просвахме като подкосени на разораната земя, не можем да си поемем 
въздух. До нас мръсен гьол, но нали човек, за да не умре от жажда е 
готов на всичко, пиехме като животни. Уплашени до смърт, не можехме 
да дойдем на себе си. Двама от войниците бяха отишли до малко селце, 
недалеч от нас.

Не мина много време, ги видяхме как препускат обратно. По-
мислихме, че там ще ни настанят да нощуваме. За всеобщ наш ужас, бя-
хме подкарани с бой към селото. А там какво „посрещане“ ни очакваше 
само – около стотина селяни от двете страни, ни удряха кой с каквото 
може, плюеха отгоре ни, псуваха, дърпаха ни дрехите и крещяха:

– Смърт на българите, човекоядци, смърт…
Отгоре ни хвърчаха мъртви кокошки и друга мърша, камъни, тезек 

(тор, б. а.), помия. И всичко това се вършеше, под доволния смях на вой-
ниците. Излязохме от селото след това нечовешко унижение. Изтеглиха 
ни на една открита поляна, оградена със стари колове. Казаха, че тук ще 
се нощува. Вечерите бяха влажни и студени. Добре, че успях да скрия 
чула. Той ни беше спасението.

– Станко, Добре, елате при мене! – извиках моите съселяни и дру-
гари, и криво-ляво изкарахме нощта.

Останалите – кой само по риза, или одрипани парцали по себе си, 
трепереха, свити на кравай от студ, горките. Това им докара простуди, 
пневмонии, болести и смърт. Бяха ни отнели всичко. Няма храна, няма 
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вода, няма нищо – ужас!
„Ех, каква стана тя“ – си рекох, и сякаш буца застана на гърлото 

ми. Не знаех нито къде сме, нито накъде и защо ни водят. Хората сте-
неха като животни, кой от студ, кой от раните от боя. Друг плачеше за 
убитите си близки, за безсилието и невъзможността да помогне. Мислех 
си за нашите, за село. Сълзите пареха лицето ми, и така не усетих как 
съм се унесъл и заспал. Колко време съм спал – не помня. Нямахме ни-
каква представа за времето. В един момент почувствах, че сякаш земята 
се тресе. Не можех да дойда на себе си, не разбирах какво става и къде 
съм? А тя каква била работата: войниците извикали да ставаме, но ние 
пребити и уморени под чула, въобще не сме чули. Тогава двама от тях, 
дошли с конете си до нас, и само дето не ни прегазиха – удрят ли, удрят. 
Иван и Добри ни извикали: „Станко, Радославе, ставайте, идват“, – но 
и тях не сме чули. Скочихме бързо. Аз целият схванат, навсякъде ме 
боли, а румънските изедници удрят с прикладите на пушките и крещят 
като луди. Не можем да дойдем на себе си и докато се усетим, отново с 
цялата група ни подкараха, а само те знаят накъде.

Не беше още съмнало. Развиделяваше се. Зад нас по полето виж-
дахме силуетите на двайсетина, а може да са били и повече, непомръд-
ващи, които не оцеляха, поминали се през студената нощ, горките. Мир 
на праха им!

ШЛЕПОВЕТЕ

Вървяхме доста. Най-сетне пристигнахме на пристанището Черна 
вода, а там върволица от хора – мъже, жени, деца, хиляди българи. Раз-
ярен поручикът закрещя:

– Хайде към шлеповете, мръсна българска сган! Не да ви водим 
на екскурзия, а да ви издавим до последния. Да ви затрием семето от 
земята, варвари!

Ох, такава кървава „екскурзия“, не пожелавам дори и на врагове-
те си. Екскурзия към смъртта, екскурзия към нищото. Утринта, както 
и целият мръсен въздух, беше като отровен от студена влага, мъгла и 
неприязън. Наредените шлепове – като черни гробници, ръждясали и 
грозни, очакваха да ни обгърнат в студените си прегръдки. След коман-
да, войниците взеха да блъскат хората към шлеповете, като добитък ги 
тъпчеха вътре. Дойде и нашият ред. Влизахме през малък люк, колкото 
един човек да премине. Влизането и придвижването ставаше бързо и 
с бой. Най-трудно беше за по-възрастните, но и те не бяха пожалени. 
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Отец Никола и бай Стоян Димитров, се подхлъзнаха и паднаха на палу-
бата. Войниците само това и чакаха – бой, бой… Тогава със Станко, 
Райно и Димитър се притекохме на помощ, вдигнахме ги. После ги вка-
рахме в шлепа, под постоянните налагания на войниците. Въпреки това 
не можехме да ги оставим, и да гледаме как ги пребиват… не можехме. 
Вътре отец Никола ни благослови с думите:

– Бог вижда всичко! Той няма да забрави добрините ви, момчета! 
Благодарим ви, чеда мои!

Върволицата не свършваше, а на шлепа вече почти нямаше място. 
Развикахме се отвътре:

– Няма място, ще се издушим! Стига сте вкарвали хора!
Тогава се появи поручик Мунтяну. Погледна, че като завъртя една 

пръчка – бой, бой. Продължиха да вкарват още хора. Бяхме наблъскани 
към двеста човека. Нямаше място нито да седнеш, нито да клекнеш. 
Уморени и пребити, заспивахме прави, като слагахме глава на рамото 
на другия. Не си чувствахме краката. Всичко по нас беше изтръпнало.

Този ужас продължи цяла седмица, а шлеповете така и не помръд-
ваха. Румънците са умували дали да ни потопят и издавят, или да ни 
ползват за работа. Явно второто беше надделяло.

Вътре в шлеповете – пъкъл. Стана ужасно непоносимо. Въздухът 
не достигаше. Отгоре капеха капки от дишането ни. Носеше се отвра-
тителна миризма от нуждите ни, от повръщане. Храна не получавахме. 
От време, на време, войникът от палубата пускаше по една стъкленица 
мръсна, дунавска вода. Можете ли да си представите, какво ставаше въ-
тре? Ще се избием, за да можем поне малко да наквасим напуканите си, 
кървави устни. По едно време, един от войниците извика:

– Който иска по нужда, да излезе горе!
Изкачиха се десетина, не бяха от нашето село, не ги познавах. Ока-

за се, че е било капан. Чухме изстрели, викове, и повече не ги видяхме. 
Тия румънски „герои“ ги блъскали в Дунава, и под предлог че бягат, ги 
застрелвали. Смееха се, и се майтапеха, че ще получат ордени за това. 
Подканваха и други, но никой повече не се осмели да излезе. Дунав се 
багреше в кръв, а шлеповете се превръщаха в истински ковчези. Много 
хора не издържаха, и умряха през тази седмица. Само в нашият шлеп 
починаха двадесет и пет човека. Въпреки че молихме войниците да ги 
изнесем, не получавахме никакъв отговор. Представете си само ужа-
са – да оставят труповете, заедно с нас, живите, без да бъдат изкарани 
от шлепа, докато преминем Дунава. След стъпване на отсрещният бряг 
в Браила, отчаяни и съкрушени, изваждахме полуразложените тела, а 
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румънците отдалече нареждаха да ги отнесем и наредим до голям са-
плък със слама. Миризмата и гледката беше ужасна. Не ни позволиха, 
дори да ги погребем като християни. Безчовечието стигна до там, че 
румънските войници оставиха кучетата да късат от месата им. Каква 
жестокост! Разнесе се миризма на пърлено месо. О, Боже, бяха запали-
ли саплъка. Горяха нашите български братя, чедата на майка България! 
Мъко, ти си безгранична!

– Стройте се! – развика се началникът Йонеску.
Войниците изпълняващи заповедта, ни строиха в дълга колона, 

като използваха за това прикладите или сопите си. А си посмял да изох-
каш или се обадиш, горко ти – пребиваха те като куче. Стискахме зъби 
и мълчахме. Мъката и омразата все повече разкъсваха душите ни. Няма 
ли Господ, да види страданията на хилядите беззащитни люде? С какво 
си бяхме заслужили тази нечовешка болка и страдание? Нямаше ли кой 
да чуе плачещите ни души? Кому зло сторихме, и чии грехове плащаме, 
Боже?

Образува се дълга върволица от около 2000 човека. Всеки трябва-
ше да мине през помещенията на гарата, състояща се от четири стаи и 
коридор през тях. Вътре пълно с въоръжени войници и началници със 
свирепи погледи. Трябваше да се извърши поименна проверка, преди 
да ни качат във влака. Докато чакахме мълчаливо реда си, трябваше да 
преглъщаме и гаврата на местното население, излязло да ни види. Отго-
ре ни се посипваха камъни, деца ни плюеха, жени ни кълняха. Всички 
крещяха насъсквани от войниците, които пък бяха героите. Получава-
хме големи обиди, като: „Вие мръсни българи, изнасилвали сте нашите 
жени, убивали сте ги и сте яли месата им. Вие варвари, сте хвърляли 
нашите братя и сестри в ями, и живи сте ги заравяли. Клали сте малки 
деца, болни и старци“. И какво ли още не чухме!

За жалост, такава беше жестоката румънска пропаганда. Обвиня-
ваха нас за гибелта на над пет хиляди румънски войници, които са спе-
челили героични битки, като стигат до София. За този си „подвиг“, били 
наградени от правителството, с орден „Дунавска слава“. Бяха превър-
нати в герои, а истината бе съвсем друга. Необезпокоявана от никого, 
румънската войска стигнала до София. След това, българската армия 
за неимоверно кратко време, я помита и изхвърля зад Дунава. Петте 
хиляди войника, за всеобщ срам, са загинали от преяждане и препива-
не. Това всъщност представлява техният „велик“ подвиг. Победата на 
българската армия край Тутракан, показва на света истинския ѝ подвиг 
и войнска чест. Румънските власти, се бяха добре постарали да обрабо-



29

тят тази невежа, ниско културна човешка маса, готова да ни разкъса. Те 
ни считаха за пленени убийци, а България – най-омразния враг, когото 
Чокойска Румъния бе победила. И ако това не е лудост, не зная по какъв 
друг начин може да се нарече?

– Стройте се всички! – разнесе се прегракналият глас на Йонес-
ку. – Войници, действайте!

А те, като че са чакали само тази заповед. С ритници, приклади и 
безброй хули, псувни и всякакви обиди, ни блъскаха и заподреждаха в 
колоната по двама-трима вътре в гарата. Така от стая в стая, почти на 
бегом, трябваше да кажем имената си.

Боят като градушка се стоварваше отгоре ни. Истински ужас и 
шок! Пазиш се доколкото можеш, но болката те кара да виеш като див 
звяр. Който успееше да се измъкне от тази касапница, в полусвяст беше 
вкарван в товарни вагони. Тия, които бяха пребити и в несвяст, войни-
ците извличаха през странична врата, и ги хвърляха в помийната яма. 
Как стенеха горките, и така жестоко издъхваха, а ние бяхме безсилни да 
им помогнем.

До какво унижение и лудост ни бяха докарали! Няма да забравя 
един такъв случай: Кольо от Гьоре – висок, снажен мъж, с голяма коса, 
брада и мустаци, успя с рамо да се разроши, защото ръцете ни бяха вър-
зани с въже отзад, и закрещя:

– Аз съм румънец, аз съм герой, урааа… – правеше се на луд, и 
мина без бой.

Румънците не посягаха на луди, страх ги беше. Така Кольо се спа-
си, но десетки не успяха. Последните натикани във вагоните, разправя-
ха как са бягали върху трупове и кървища, под злобните викове.

– Смърт на българите! Смърт на враговете на Велика Румъния! 
Победа! Слава! – и какво ли още не.

Това ли беше тя – Великата Румъния? Не! Това беше една сган, 
способна на какви ли не нечовешки жестокости, на които и най-голе-
мите изроди и диктатори, биха завидяли. Да унищожиш човек, без да 
трепнеш, и предоволно да се пъчиш от гордост. А примерите са наис-
тина жестоки. Убиваха деца, само защото плачат, старците които из-
немогват. Изнасилваха дете пред майка, и майка пред детето. Гавреха 
се с поповете, като им скубеха брадите, и ги караха да целуват кръст 
от изпражнения. Насилваха ходжи да ядат сланина, като я тикаха в ус-
тата им. Караха ги да се кръстят, против вярата им и ги разстрелваха. 
А най-жестокото, което и най-болният мозък не може да роди, беше га-
врата с труповете на починалите българи – ритаха ги, пикаеха и играеха 
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отгоре им, хилейки се по най-дивашки начин.
Спирам, защото това беше то – румънското величие, оставило по 

пътя си толкова много кръв и трупове. Кой и защо беше насадил такава 
голяма омраза, изродила тези хора до нечуван фанатизъм, и то не към 
друг, а към добрия български съсед, отруден и измъчен, който цял живот 
е търпял и преглъщал. Въпреки всичко, българинът е запазил завинаги 
своя висок дух и достойнство, носейки в себе си най-ценното – много-
страдална Добруджа, майка България! Крачихме по тази кървава диря, 
без дори да знаем защо, докога и накъде! Това беше само началото на 
жестоката трагедия, която ни очакваше.

ВАГОНИТЕ НА СМЪРТТА

Натъпкваха ни като говеда в товарните вагони, по шестдесет-се-
демдесет, до сто човека. Всички пъшкат, охкат, стенат – деца, жени, 
старци – всякакви. В нашия вагон преброих осемдесет и пет човека, от 
които три деца и тринадесет жени. Не можехме да дойдем на себе си от 
голямата уплаха и боя, който получихме на гарата. Гледката ужасна – 
кой с пукната глава, кой с изтекло око, с кървящи рани, но все пак живи. 
Хората уплашени, с дълбоки рани, страшни погледи на мъка и отчаяние. 
Ние със Станко се отървахме само със синини и натъртвания. Бяхме 
по-млади и по-здрави… Издържахме, на по-тежко пострадалите оказва-
хме помощ, доколкото беше възможно. Нямахме нищо под ръка, освен 
парцалчета за превръзки. От гарата се чуха някакви заповеди. Разбрах-
ме, че влакът ще ни откара на север, в гр. Яш.

Какво преживяхме през дългите дни и нощи в товарните вагони, 
и сега ми е като кошмар, който никога не можах да забравя. Всичко не 
мога да ви опиша, но и от това, човек ще разбере за истинския пъкъл, 
който никой здрав разум не може да обясни.

– Хей, войника, – извика Иван Кирчев през единственото малко 
прозорче на вагона (две на една педи)  – дайте ни малко вода и хляб, ще 
изпукаме!

Развикаха се и Иван Дучев и Илия Желев. Отговорът беше само 
от изстрели и нищо друго. Стреляха без да им мигне окото, след което 
заковаха прозорчето. Въздух, колкото от процепите, и толкоз – ще се 
издушим. Глада и особено жаждата, ни убиваха бавно. Тежко, тежко 
композицията се раздвижи, влакът потегли. За охрана на вагона, бяха 
оставили едно младо войниче, румънче. То беше малко по-благослонно. 
Станко и Желязко говориха с него за храна и вода. Много трудно успя да 
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ни снабди с пет царевични питки и три шишета вода. Това беше нищож-
на дажба за осемдесет и пет човека, но все пак е нещо. Много внимател-
но разпределихме до троха питките. На всеки се падаше по една хапка, а 
на децата по две. Водата – по една, две капачки, и това беше всичко. Не 
можете да си представите, как някой от глад и отчаяние, ръфаха дъските 
на вагона, и се гърчеха, и умираха в агония. Войничето беше сменено.

До края на пътуването, отговарящ за три вагона (включително и 
нашия), беше старши на име Петреску. От него получавахме само по 
едно шише вода на ден, няколко кочана сурова царевица, и по един чер-
пак царевична каша – истинска помия. Ядяхме направо от шепите си, 
като животните. Една от жените, държеше двегодишния си син на ръце, 
който повръщаше кръв от храната и плачеше. Майката викаше отчаяно 
за помощ. Ние взехме да блъскаме по канатите, но… нищо.

– Чумата да ви убие! Зверове, със зверове! Почернихте ме, детето 
ми затрихте! – нареждаше тази злощастна българска майка, над безди-
ханното си детенце и скубеше косите си от отчаяние…

Това е само една, от многото трагедии, които изживяхме. Вътре 
във вагоните се дишаше все по-трудно. Смрад от повръщано, кръв, ган-
гренясали рани и физиологични нужди. Започнаха да умират хората, да 
се разлагат труповете им, и миришеше страшно, непоносимо. Само в 
нашия вагон починаха двадесет и осем души – осемнадесет мъже, се-
дем жени и три деца. В другите вагони – картината същата. Казвахме на 
старшията да освободим вагона от труповете, но отговорът беше: „Не, 
всички по списък, живи или мъртви, трябва да стигнат до Яш“. Започ-
нахме да отделяме труповете на единия край на вагона, покривахме ги 
с дрехи, за да намалим доколкото е възможно миризмата, и да скрием 
убийствената гледка.

Каква трагедия беше това за нас! Мълчахме като онемели. Кой ли 
можеше да предположи, че на света съществува такава жестокост? Тази 
действителност, трудно може да се опише с думи. Колко гадни неща 
и подробности, и досега не мога да изрека. При всеки спомен за това, 
чувствам, че и сега умира по нещо в мен. Стотици хора склопиха очи 
в неимоверни мъки, във вагоните на смъртта, завинаги отървали се от 
този жесток ад. Задавах си въпроса: „Тук кое е по-добре – да си умрял, 
или жив сред смъртта и ужаса?“

Потънали дълбоко в себе си, само една малка искрица поддържа-
ше тлеещото в нас въгленче на надежда. Надеждата да оцелеем, да се 
завърнем в Родината! Само това беше достатъчно да се борим, вървейки 
по този кървав път.
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Влакът намали хода си и спря. Чуха се викове:
– Пристигнахме! Всички долу! И бързо! Отворете вратите, сва-

ляйте умрелите, бързо, бързо… – бяхме стигнали Яш.
– Хайде, Добре, Станко – казах на другарите си – дайте с Киро и 

Танас да помагаме, да сваляме умрелите!
С тарги (вид носилка, б. а.), започнахме да изнасяме полуразложе-

ните тела от вагона. Копаехме гробове, в които слагахме по двайсетина 
тела. Вече се стъмняваше, а ние все копаехме, заравяхме, копаехме, за-
равяхме, и тихо казвахме: „Бог да ги прости, Бог да ги прости!“…

Тези достойни българи, заслужаваха поне да почиват в мир, макар 
и в чуждата земя, но поне погребани като хора. Мир на праха им!

– Това ли е краят ни, Радославе? – попита ме през сълзи Станко – 
още ли има да теглим, докога …?

– Не зная братко, не зная, но трябва да издържим, за да се вър-
нем! – едва изричах думите, нещо ме душеше.

– Не се отчайвайте момчета, дръжте се! – извика Никола Унга-
ров, – страшното мина, може ли от това да има по-лошо, или по-страш-
но?

Другите го подкрепиха с думите:
– Ние сме българи, добруджанци, ще издържим докрай! Трябва 

да издържим!
Тогава почувствах надежда. Разбрах най-важното нещо в живота: 

всичко може да убиеш у човека, но вярата – никога! Добих кураж, кол-
кото и невъзможно да ми се струваше.

Всички бяха разпределени. Жените и децата откараха някъде. На-
шата група, само мъже, под строй ни подкараха по черен път, незнайно 
за къде. На около километър от гарата, ни тикнаха в изоставена сграда. 
В тъмното не личеше дали е обор или склад? А вътре влажно, и мирише 
неприятно на застояло. Дадоха на всеки по една алуминиева купичка 
(за 200–300 гр.), а в нея мухлясало царевично брашно, объркано с вода и 
един полуопечен картоф. Освен този буламач, вътре имаше какви ли не 
други боклуци – песъчинки, слама, но… глада си е глад, не пита! Ядеш, 
стискаш очи и гълташ, за да не умреш от глад, за да оцелееш. Друг из-
бор не ти остава.

През тази тежка нощ, всеки се беше свил като куче – кой направо 
на цимента, кой на дъските, друг в кюмюр, и… където можеше. Някои 
излизаха навън по нужда, но не се връщаха.

Казваха ни, че са избягали, но как ли може да стори това, един из-
немощял човек през въоръжен кордон? Гадовете просто ги застрелвали, 
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ей така, без съд и присъда. До сутринта никой не посмя да помръдне, 
защото знаеше какво го очаква. Осъмнахме така, недоспали, изтощени, 
мръсни, а капрала Митру крещеше:

– Хайде, всички навън, стройте се, бързо! Стреляйте по послед-
ните!

Войниците само това чакаха. Влязоха с конете вътре, и с бой ни 
изкарваха, като добитък. През вратата блъсканица – един се спъне, друг 
падне, ужас! Някои крещяха вътре, но много бързо замлъкваха, зави-
наги. Страдахме, но не можехме с нищо да им помогнем, защото и нас 
щяха да избият. Жалка беше тази картина, голяма трагедия! По такъв 
зверски начин да ти отнемат всичко човешко, та накрая и живота дори, 
а ти да си безсилен…

КЪМ БИВОЛАРИ

Напряко през полята ни водеха войници – двайсетина, качени на 
конете си, и още толкова в каруци. Вървяхме бързо, дори на бегом без 
никакви обяснения. Бяхме много, много уморени. Някои падаха като 
подкосени, и така си оставаха, без да помръднат. Виждахме как зад нас 
изоставаха, но не можехме нито да им помогнем, нито да спрем. Едва 
устоявахме на темпото и ние. Не усещаш че вървиш ти, а сякаш някой 
друг е на мястото ти. До такава степен бяхме изтощени и изнемощели. 
Решиш ли пък да спреш, да помогнеш на другия, или да починеш, гадо-
вете щяха и тебе да довършат, без да им мигне окото. През това време, в 
каруците, румънските изедници самодоволно си хапваха, пийваха, сме-
еха и шегуваха, и само от време на време изкрещяваха по някоя обидна 
дума, за авторитет. Йонеску беше предоволен. Това продължи някол-
ко часа. Преминахме през две селца, гора и малка рекичка, до колене. 
В движение се понаплискаш, пийнеш малко, и това бе всичко. Почив-
ка – никаква!

След дългия преход, най-сетне спряхме до голяма река. Беше река 
Прут, а на десетина километра от нея, се намираше с. Биволар. Между 
реката и селото, определиха мястото, където през следващите дни щеше 
да бъде изграден един от най-жестоките лагери – Биволари. В него 1800 
души, щяхме да живеем при тежък, мъчителен режим, непосилен труд, 
жесток бой и нечовешка мизерия. Началникът на лагера, подофицер Йо-
неску, заедно с още 60 капрали, бяха едни от най-жестоките зверове. 
Всичко до сега, е било само път към АДА. Сега вече бяхме в същинския 
ад, но не съм сигурен, дали пък истинския ад е толкова жесток. И така 
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цели две години. Много мъка и смърт, с едничката зверска румънска 
цел – да ни направят по-ниски от тревата, по-нищожни от всяка жива 
твар на земята. Един подлуден от управниците си народ, решен напълно 
да ни затрие, да ни превърне в тор. Има ли нещо по-страшно от това, 
което може да сътвори човешки мозък, ако въобще тези наши пазачи 
могат да се нарекат човеци, а камо ли да мислят? Само че българинът – 
добруджанец, е жилав! Той никога няма да се сломи духом! В душата си 
носи християнска добродетел. Запазил е своя достоен за преклонение 
борчески дух и величие.

Такъв е той – добруджанецът, такъв е той – героят на България!
Спряхме изтощени. След проверката, боя и заповедите на начал-

ниците, гладни и жадни започнахме да правим дупки в саплъците, за да 
нощуваме.

Дупката запушвахме отвътре с каквото можем – парцали, въжета 
и слама, за да не влиза студ. Беше вече късна есен. Вечерите на открито 
бяха студени и влажни, а наближаваше и още по-студената зима. В са-
плъците миришеше на сено, също като нашенското. Макар че бяхме 
много уморени, се разговорихме със Станко и Добри за село, за родите-
ли и съселяни, все приятни и незабравими спомени. Чувстваш, как ти 
става леко на душата. Пренасяш се мислено в един друг, далечен свят, 
става ти хубаво. Питахме се дали някога ще се завърнем у дома, или тук 
щяхме да погинем? А бяхме толкова млади и нищо добро не разбрали 
още от живота! След време, когато спомените ме връщаха към лагера, 
се убеждавах, че само младостта и жаждата за хубав и свободен живот, 
са ни влели сили за оцеляване и освобождение от робството. Младият 
човек е по-силен и самоуверен, предприема рискове в борбата за живот, 
дори и с високата цена – да го загуби!

На сутринта строй, проверка и разпределение по групи за рабо-
та. Около стотина ще изграждат бордеи (землянки) за нощуване, дълги 
50 м, широки 5–6 м и около метър дълбоки. Двайсетина лагерника, меж-
ду които и аз, бяхме определени по прехраната, други за обща работа, 
а останалите – да изграждат пътища, което беше най-тежко. За около 
седмица, бордеите бяха готови. Копаенето беше най-трудно, защото зе-
мята беше много суха. Отгоре се слагаха пръчки, слама и каквото друго 
имаше. Вечер, като се прибирахме да лягаме, не се види нищо, тъмно 
като в гроб. Ориентирахме се по диреците (дървен стълб, б. а.). Аз спях 
в края, до Станко и Добри. Отдолу бяхме постлали слама, и който как-
вото беше запазил по пътя. Във всеки бордей спяха по стотина човека, 
от двете страни по петдесет души.
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С всеки изминал ден броят ни намаляваше. Хора умираха трагич-
но. Завалеше ли дъжд, бордеят се пълнеше, вечер водата замръзваше. 
Тогава спяхме седнали, за да не се намокрим и простинем, което бе си-
гурна смърт. Няма да забравя като заваля първия сняг. Завалял вечерта, 
когато вече сме спели. Сутринта се събуждаме, а върху нас два пръста 
сняг. Можете да си представите колко ни е предпазвал бордея, но така си 
беше! Много рано ни изкарваха навън с дивашки викове:

– Хайде ставайте, на работа!
За няколко минути трябва да си в строя. Не успееш ли навреме, 

преди храната получаваш бой, ругатни и псувни. От мизерия, глад и ра-
бота, всеки ден намалявахме с по десетина, а в някой дни и двайсетина.

Станеш сутрин, тръгнеш да излизаш от бордея, и току се спънеш в 
нечий вкочанясал крак – издъхнал през нощта горкият! Изнасяхме тру-
повете и отивахме да работим. Храната беше много оскъдна. Снабдява-
хме се от селата, а вода носехме в мръсни бъчви от река Прут. Имаше 
само две стари каруци, с които се носеше всичко – и храна, и вода, и 
умрелите, и боклук. Хигиена никаква. Борихме се само за оцеляване. 
Всеки си имаше купичка, която използваше за храна, вода, пране, та и за 
нужда вечер. Плъзна холера и тиф от нечистотиите. Можете да си пред-
ставите какво са ни правили румънските гадове! Това е болка, преживя-
на и забита в душата ни, като отровен клин, който стоически носехме.

Храната приготвяхме под един навес, при най-мизерни условия, 
в големи стари и захабени казани. Предимно ядяхме боб, полусварени 
картофи, каша от царевично брашно разредена с много вода, подобно на 
качамак, а в някой дни ни даваха и по петдесет грама хляб. Правихме си 
примитивни везни с канап и теглехме до трохи дажбата, защото на пет 
човека се полагаше един хляб.

Никога няма да забравя един потресаващ случай от лагерната 
„кухня”:

Един ден дадоха на мене да сипвам храната – един черпак боб и 
два картофа. Гледам, застанал пред мен първи братовчед, чичовия син, 
Атанас. Изблещен, блед като смъртник, шепне: „Аз съм, Радославе, бра-
товчед ти Атанас. Умирам от глад! Сипи ми повечко братко, и аз да се 
наям веднъж като човек!“ Дожаля ми, просълзих се, а в гърлото ми буца 
заседнала. Не можех да продумам. Реших първо да му сложа пет – шест 
картофа, след което да ги закрия с боба. За нещастие, надзирателят ме 
наблюдавал. Нахвърли се връз мене с псувни, ругатни, и бие ли, бие.

Не помня какво е станало след това. Когато дойдох в съзнание, 
главата ме болеше, и чувах нашите да викат: „Уби момчето за два кар-
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тофа бе! Остави човека да се наяде поне веднъж…!“ Това още повече 
нажежи обстановката. Войниците не търпяха да им се отговаря.

Бяхме лишени от храна, и с бой разпратени по бордеите. Бяхме 
вече привикнали. Не за първи път заспивахме гладни. Така се простих с 
кухнята. От следващия ден бях изпратен на най-тежката работа – стро-
ежа на пътища. Никога, за момент дори, не съжалих за постъпката си, 
защото исках да помогна на Атанас. Не защото ми беше братовчед, за 
всеки бих го направил. Научен съм от родителите си да помагам, без да 
се жаля. От краткото си пребиваване по прехраната и друго съм запом-
нил. Знаех по колко човека дневно умираха – по останалите порции се 
познаваше. Преядох веднъж, по принуда, не от добро. Носехме с двете 
каруци хляб за лагера, от този, черния. Аз бях във втората каруца сам. 
Чупех си от всички хлябове по малко, за да не личи. Пътя по който ми-
навахме, беше черен, през полето, с дупки. При едно друсване на кару-
цата, в ръката ми остана голямо парче. Ами сега? Какво да правя? Да го 
хвърля, зад мене войник на кон, да го скрия – ще го намерят. Проверява-
ха ни щателно. Открият ли „кражбата“, ще ме застрелят. Единственият 
ми избор, беше да го изям. Не беше много за един нормално хранещ се, 
но за мене – гладния, беше прекалено. Нямах избор, изядох го. Получих 
силни болки, едва не умрях до другия ден. Дядо Стоян ми даде отвара 
от някакви треви, та се оправих. Това ми беше пресищането за две го-
дини. От нашите, така починаха двама. Работеха в кухнята. Въпреки 
предупрежденията на другите, наяли се до насита с боб, и до сутринта 
издъхнаха. Гладът е жестоко нещо, но за нас в лагера, и преяждането 
беше смърт.

Много бой ядяхме в „кухнята“ от капрала Петреску. Все кусури 
намираше. Обвиняваше ни, че ядем скрито боб, че крадем картофи, че 
готвим мръсна храна за войниците и началниците. А за тях приготвяхме 
по-специална храна, та дори и месо имаше. Къде ти, ще хитруваш! На-
блюдаваха ни трима надзиратели. Войниците ядяха и прибираха храна, 
а после обвиняваха нас за липсите. Къде ще се оплачеш? Жив ще те 
одерат изедниците! Сол не ни даваха. Който си носеше каменна бучка, 
ще я пусне с парцалче в чорбата, или я ближе като добитък, а после си 
я прибира за друг път. Това си патих за краткия си престой в „кухнята“.

Сега ще се опитам кратко да пресъздам един ден, от новата ми 
работа – строежа на пътища. Вдигат ни по тъмно. Строй и проверка. 
Храна – по една купичка мамулен буламач. Под строй, след десетина 
километра пристигахме на обекта. Разпределяха ни на групи.

Едни подкопаваха големи баири, други извозваха пръст и камъни 
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с колички, някои трошаха камъни на чакъл, други го настилаха, трети 
утъпкваха с ръчни каменни валяци и т. н. На обяд почивка около по-
ловин час, и пак работа до тъмно. Тежък непосилен труд! Много хора 
умряха на тези обекти! Кой се провинил, друг не издържал, трети норма 
не изпълнил – работи нощем, да навакса.

Няма да забравя какво видяха очите ми през един такъв работен 
ден. Петнайсетина човека подкопаваха стръмен склон. Струти се отго-
ре, и тонове пръст ги затрупа живи под земята. Развикахме се да помог-
нем. Че като ни запердашиха войниците – бой и работа! Преглъщаш 
сълзите и продължаваш. Нямаш право да се обаждаш, или да помагаш 
на някой, който е паднал от умора. Щяха да те пребият без обяснения.

– Работете, не се туткайте! Ще работите, докато пукнете, мръсни 
варвари! – Крещеше като побесняло куче подофицер Йонеску. Същият, 
лично с кървавите си ръце беше убил поне стотина, че и повече. Това 
според него, щяло да го издигне, щели да го забележат. Щял да стане 
голям началник и да получи голяма награда. Войниците, за да му угодят, 
ставаха все по-свирепи, и ни превръщаха в жалки човешки подобия. Ръ-
цете кървяха, краката и телата целите в рани, и отгоре на това – бият ли 
бият, налагат колкото могат. Ближехме рани и стискахме зъби. Никога 
не ще забравя, как на косъм отървах кожата си! В един мрачен рабо-
тен ден, реших да изхитрувам. Бях се уморил и опитах да спестя малко 
сили. Върху количката която бутах, сложих три големи камъка, а вътре – 
празна. Но отгоре от хребета, ме забелязал един войник. Развика се:

– Хей, мръсник с мръсник! Ще хитруваш куче, недно! Убийте го!
Другите войници само това и чакаха. Нахвърлиха се отгоре ми, и 

всеки удря с каквото може. Другарите разбраха, че няма да оцелея, съ-
браха се и се развикаха. Тогава Йонеску кресна:

– Разпръснете се! Връщайте се всички по местата си! – и стреля 
във въздуха.

Разбягахме се панически, и така в суматохата спасих куршума. 
Помогнаха ми другарите, имал съм голям късмет! За такова провине-
ние… убиваха! Почивка даваха на обяд не повече от половин час. Все-
ки лягаше където си беше, не губеше и секунда. Пиехме мътна вода, 
ядяхме боб и отново на работа, до тъмно. Прибираха ни под строй и с 
охрана в лагера. Някои се опитваха да избягат през гората, но нямаха 
сили. Войниците ги настигаха и застрелваха. За неизпълнени норми, 
провинилите се биваха наказвани. Цяла нощ пренасяха пръст с колич-
ките, от единия до другия край на лагера, а на другия ден – пак на ра-
бота. Вечерята се състоеше от купичка чорба или каша. На проверка, 
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присъствието беше задължително! Даже болните изнасяхме, и после 
пак отнасяхме в бордеите. Получавахме обиди и бой, и после се при-
бирахме в бордея. И така ден след ден, нощ след нощ. Тежко и мъчи-
телно! Единствените почивки бяха в дъждовните и най-студени зимни 
дни. Може би и тогава щяхме да работим, но началството не искаше да 
се мокри и зъзне. Това донякъде спасяваше и нас от премръзване. С ос-
къдното си облекло бяхме обречени на сигурна смърт. През почивките 
си правехме личния тоалет – перяхме дрехите в купичките си, ако може-
хме така да наречем парцалите по нас. Правихме си нещо като цървули 
от кожа, слама, парцали и дървени кори. Най-трудно беше чистенето 
на въшките, които ни изяждаха. Когато можехме, се промъквахме до 
горичката, намираща се на петдесетина метра от лагера. Отчупвахме 
парче от кората на дърво, което използвахме за чесало – изстъргвахме 
въшки от дрехите си. Ползвахме кочани от царевица, за да махнем въш-
ките от слабините и тялото си. Имахме вид на диваци – брадясали и с 
дълги сплъстени от мръсотия коси. Вечер си накладем огън, разперим 
дрехите и се чува: „пук“, „пук“…, въшките пукаха като семки. Някои 
не можеха да издържат и се събличаха голи, като се заравяха в сламата, 
тракайки със зъби от студ, но поне за малко имаха спокойствие. Само 
от нашия бордей по двама-трима през два-три дни умираха изядени 
от въшки, месата им окапали, тялото им на тасми (ленти, б. а.), сякаш 
някой с нож ги е рязал. Такава беше картината и в другите бордеи. Как 
стенеха горките, ама извикаш ли за помощ – по-голяма беда ще си на-
влечеш. Хора гинеха от въшки, холера, тиф, глад и бой. Под предлог, че 
ще ги лекуват, вечер войниците изкарваха болните и ги водеха в селото, 
уж на доктор. Мръсниците ги хвърляли живи в яма с вар – кувия. Това 
научихме от очевидци.

Дори веднъж в яда си Йонеску каза:
– Всички трябва да изгорят, цяла Добруджа, а защо не и цяла Бъл-

гария?
Умрелите през вечерта бяха изнасяни и подреждани голи пред 

бордеите чак на сутринта. Близките им вземаха „вещите“, за да оцеле-
ят. Погребваха ги в общ гроб, по 20–30 човека са стигали в някои дни. 
Какво бях видял веднъж, достатъчно е да се побъркаш! Беше мразовит, 
зимен ден и ние се връщахме от работа. Вятърът ни брулеше, вървяхме 
бавно и трудно. Насреща ни каруцата с трупове, накачени като снопи. 
Зад каруцата закачен с въже ли, кука ли, не видях добре, се влачи мърт-
вец. Паднал от каруцата, но пленника-гробар не можел да го вдигне, 
закачил го и така към гробището. Тази покъртителна гледка не само ми 
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изправи косата, но имах чувството, че някой ме убива и разкъсва. Боят 
и смъртта беше много повече от хляба и водата. Много от нашите братя 
не издържаха, и въпреки смъртната заплаха, избягаха през замръзналата 
река Прут в Русия. Няма да забравя как около десетина от лагера, тръг-
наха заедно да преминават реката, но натежаха, леда се счупи и паднаха 
в замръзналата вода.

– Помощ, помощ, братя! – Виковете им отекнаха под ледовете. 
Течението ги отнесе, а ние не можехме да им помогнем. Да виждаш 
как близки хора загиват, а да си безсилен. Злочестата съдба на сънарод-
ниците ни, които с цената на живота си, направиха последен опит да 
тръгнат към свободата. По него време Станко се грижеше за конете на 
войниците. Когато беше сам в дама (обор, б. а.) се качваше на кобилата 
и отиваше до реката. С дълъг прът търсеше плитко място, откъдето да 
се преминава на другия бряг. При едно търсене намери такова място, 
беляза го и прекарваше хора от там. Веднъж премина и той, но остави 
другите двама – Георги Стефанов и братовчед ми Атанас Добрев. Не 
им дало сърце да ни изоставят и пак се върнаха. По-късно братовчед 
ми Атанас избяга в Русия. След години научихме, че там се оженил и 
имал двама сина, макар че в нашето село остави жена и дете. Такава е 
човешката съдба.

Понякога нямаш голям избор, а когато трябва да избираш меж-
ду живота и смъртта, рискуваш всичко в името на оцеляването. Просто 
тръгваш напред, предприемаш всичко за глътка въздух. Много бяха вър-
нати от руските власти, а после румънските гадове ги избиваха. Страш-
но беше до реката Прут!

Аз не се престраших да мина отсреща. Моите събратя Станко и 
Добри – също. Не желаехме да бягаме вечно, от държава в държава, като 
подгонени диви зверове. Милеехме за нашата си Родина, за Добруджа, 
за земята, селото, близките… Къде да бягаме? Много искахме да се вър-
нем у дома.

Топяхме се, бавно изчезвахме от земята. Много наши сънародни-
ци, и млади, и стари, си отидоха така жестоко и несправедливо от този 
свят. Мислех си: „Ще оцелее ли някой от жестокия пъкъл, за да разкаже 
за трагедията ни, или ще ни затрият до един, за да няма свидетели на 
тази кървава драма, с която живеехме дни, месеци, години?“ Трябваше 
да оцелеем, колкото и невероятно да ни се струваше. Трябваше да разка-
жем на света за трагедията на хиляди хора в Молдова, с нищо незаслу-
жили нечовешкото отношение и унижението от румънските служители 
в лагерите! Никой и никога няма право да скрива този ужас, за да не 
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се повтаря повече никога! Не трябва човек да унищожава друг човек, 
а те избиха хиляди невинни добруджанци, и досега няма кой да осъди 
виновните. Всеки трябва да отговаря за стореното през живота си, само 
че за около 20 000 избити наши сънародници, никой не пое отговорност. 
Даже не се намери кой да се извини на нас, или на потомците на нео-
целелите, забравени, забулени от праха на времето и хората нашенци, 
скъпи български чеда! Къде си майко Българио, поне една сълза да про-
лееш за тях? Не им обръщай гръб, като мащеха! Те умряха за тебе!

Времето минаваше бавно. През този ден не отидохме с другите на 
работа. Бяха ни отделили на една страна. Всеки ден войниците взема-
ха по няколко човека и ги водеха незнайно къде. Навярно беше дошъл 
нашият ред. Бяхме единадесет човека – аз, Стоян Иванов, Станчо Ко-
лев, Станко Добрев, Добри Николов и още шестима, които не познавах. 
По-късно разбрах, че са от силистренско – Руси, Мехмед, Никола… Под 
конвой от двама войника от двете ни страни, вървяхме напряко през 
полето. Ушите ми бучаха, очите премрежени, сълзите капят ли, капят. 
„Свършено е с тебе, Радославе, – си мислех – дойде и твоят ред, ще ти 
видят сметката! Дали ще ни разстрелят, или в кувия с вар ще ни хвър-
лят? Моля те Господи, майко Дева Марийо и вси светии, направете чудо, 
спасете ни!“ По-възрастните ни успокояваха:

– Недейте бе момчета, не се отчайвайте! Като стигнем, ще видим.
Те също бяха много уплашени. Вървяхме, не помня точно колко.
Нямахме представа за времето. За нас то като че отдавна беше 

спряло.
Най-после стигнахме до голям чифлик. Там ни предадоха на дру-

ги двама войника, които охраняваха стопанството. Охраната, която ни 
водеше, обърна конете и се изгуби в далечината. Отведени бяхме в един 
хамбар. Гледаме, вътре около трийсетина от лагера. Посрещнаха ни, 
прегърнахме се, бяхме живи!

– Ще работите с нас в чифлика – рекоха ни те, – този чифлик е на 
боерина (чифликчия, б. а.) / Бадъръу. Работата е на полето и тука. Селска 
работа. Добре ни хранят – мамалига със сланина, боб, картофи, сирене, 
мляко… Отдъхнахме си. Благодарим ти, Боже! Какъв страх брахме.

Лятото премина в полска работа. Бяхме свикнали на такъв труд. 
Нали сме добруджанци, селски чеда, разбирахме от всичко. Жънехме, 
вързвахме снопи и ги трупахме на кръстци, а по-късно ги извозвахме на 
хармана.

Като по-млад, ми дадоха да карам жътварката. По цял ден вървиш 
и то сам. Започнаха да ме болят краката. Споделих това с моите друга-
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ри, а Станко ми вика:
– При нас на снопите е по-леко. Всички сме заедно. Помагаме си, 

приказваме, че и се майтапим.
Реших, че ще се махна от жътварката, ама как? Опасно беше. Ве-

черта отрязох един чувал, за да го облека сутринта. Дадоха ми голям 
калпак. Сутринта, когато ни разпределяха за работа, надзирателят пита:

– Къде е брадясалото момче, дето кара жътварката?
Огледа се, огледа, и разпредели друг. Аз с чувала облечен, нахлу-

пил калпака до очи, бях изпратен с групата за полето. Треперех в строя 
до последно, защото разкриеха ли ме – пощада никаква, свършено е с 
мене, щяха да ме застрелят като нищо! Слава Богу, пак отървах кожата!

На полето беше по-добре. Работихме усърдно. Там се запознах с 
един голям българин – Иван Колев, от с. Курдоман (Василево, Добрич-
ко). Голям комик, запазил високия си дух и чувство за хумор, въпреки 
мъченията. Та той ми каза:

– Шегувай се, Радославе, мисли си смешни и весели неща, и ще 
видиш, че животът е по-хубав!

От него поех комичността, и до края на живота си щях да обичам 
шегите. Това е лекарство за дълголетие. След години дъщеря му Сий-
ка стана жена на брат ми Панчо. Така премина лятото. Един по-добър 
период от заточението ни, но за съжаление кратък. Мислехме си, че ще 
останем още в чифлика, но жестоко сме се излъгали. След жътвата и 
хармана, реколтата беше прибрана в хамбарите на боерина Бадъръу. 
Една вечер, тъкмо се върнахме от работа, а отвън чакат шестима войни-
ка. Усетихме жестока тръпка, лошо предчувствие. Бяха дошли за нас, да 
ни отведат отново в лагера Биволари. Не след дълго ни погълна отново 
АДА.

Посрещнаха ни по обичайния начин – с бой, ритници, крясъци. 
Били сме се „влачели, ояли и омързевяли“ – деряха гърла и ни нала-
гаха охранените ни пазачи със злобни погледи, като на бесни кучета. 
Подредиха ни по обичайния начин, в четири редици. Огледах се учу-
дено. Стори ми се, че ги няма поне 600 души. Навярно блъскаха още 
на кариерата, но пък вече беше тъмно. Какво ли се е случило? Оказа се 
нещо по-страшно от съмненията ми. От бой, къртовски труд, мизерия 
и въшки са починали, горките! Така здраво са ни захапали румънските 
зъби, че отърване няма! Трябваше на всичко да издържим – в името на 
Свободата! Друг избор нямахме. Останалото е само сигурна смърт!

Настъпваше тежката зима на 1917 г. Работихме непосилно по ка-
риери и строеж на пътища. Наистина бяха станали кървави пътища – 



42

гроб за стотици българи. Те оставиха живота си в една жестока, напоена 
с българска кръв Молдова – румънска земя. През дългите зимни нощи 
изплуваха скъпи спомени – за близки, за нашите, за приятелите… В бор-
дея си говорехме за село, за родителите, които представа нямаха къде 
сме и какво ставаше с нас. Дали сме живи. Ние също нищо не знаехме за 
тях. Колкото по-течеше времето, толкова повече ме налягаха спомените 
за дома. Мислех за къщата, нивата, добитъка,… Сънувах мама, тати, 
братя и сестри, и ми стане хем хубаво, хем мъчно, че съм далече от 
тях. Не знаех дали ще се върна, дали отново ще ги видя? Единственият 
начин за спасение е бягство, но е много рисковано. В противен случай 
ми оставаше сигурната смърт, която застигна хилядите наши събратя. 
Споделих със Станко и Добри, защото на друг не можех да се доверя, 
беше опасно. Колко млади бяхме! Не ни се умираше! Жадувахме за сво-
бодата, за живота!

Другарите ми одобриха идеята и започнахме да обмисляме бяг-
ството. Планът беше приблизително такъв: да се снабдим с войнишки 
румънски униформи, и когато има движение на военни части или увол-
нения на набори, да се доберем до гр. Яш, да се влеем в тълпата. После 
щяхме да тръгнем към Браила, към България. Нямахме пари, за да си 
купим необходимите дрехи. Бяхме подкарали втора година в лагера. Ос-
таваше малко свободно време.

Зимата беше студена и люта. В бордея започнахме да си дялкаме 
дървени лъжици, вретена, детски играчки и други подобни. Скришом 
се редувахме да ги продаваме в близките села, и където можехме. Кога-
то имаше погребения или сватби, ходехме, и като просяци протягахме 
ръце. Хората ни съжаляваха и ни даваха ту парче хляб, ту някоя пара. 
Всичко пестяхме. Посъбрахме малко пари, но недостатъчно. Най-тежко 
беше по празниците. Всички се радват, веселят, а ние като прокажени 
обикаляхме, като немили-недраги, а душа сиромашка плаче ли, плаче. 
На Коледа отидохме до с. Биволар. Обикаляме, а навсякъде хората се 
събрали, ядат, веселят се, радват се на раждането на Спасителя. А нас, 
кой ще спаси, Господи?

По едно време Станко ми казва:
– Радославе, виж каква хубава къща, с дървена ограда и подреден 

двор!
– Трябва да е на нашенец, на българин – обади се Добри.
– Да, наистина! Направена е с тертип, сигурно са наши! – изрекох 

с надежда.
Почукахме, извикахме, и на двора излезе една женица на средна 
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възраст. Приближи се до вратника, но като ни видя на какво приличаме, 
се отдръпна уплашено назад и на чист, български език извика:

– Кои сте вие? Вървете си по пътя!
– Почакайте! Българи сме, добруджанци. Пътници сме от лагера. 

Честита Ви Коледа!
– А, влизайте! Честита Коледа и на вас!
Повярва, че не сме бандити и отвори вратника. Влязохме в дво-

ра, а той подреден и чист. Истинска християнка излезе! Поизмихме се, 
пооправихме се и влязохме в къщата. Стаята чиста, бяла, досущ като 
нашите в село. Чувствувахме се страшно неудобно. Усетила това, жени-
цата ни каза да се чувстваме като у дома си. На всеки даде по една риза. 
На мъжа ѝ били, а той – на фронта отдавна, и нямала вест от него, жив 
ли е, що ли? Работата за сама жена не беше никак лека, но тя се спра-
вяше. Почерпи ни с тютюн, нагости ни с печено пиле, айран, сирене и 
домашни курабии. И досега усещам мириса и вкуса на топлата питка, 
омесена от нейните златни, български ръце. Отпуснахме се, почувства-
хме се като у дома. Говорихме дълго. Разказвахме за трагедията си, за 
боя, глада и въшките, за смъртта на хилядите българи. Споделихме, че 
искаме да избягаме, да се върнем у дома, и колко опасно е това начина-
ние. Попитахме тази добра женица, която се казваше Мария, като майка 
ми, дали може да ни помогне? Дадохме ѝ парите и Станко каза:

– Трябват ни войнишки униформи, да не ни познаят. Можеш ли да 
ни намериш? Когато му дойде времето, ще ги вземем.

– Ще направя каквото мога! Много е опасно.
Доверихме ѝ се напълно. Знаехме, че парите са недостатъчно, но 

и казахме, че още ще работим и ще ѝ дадем. Знаехме, че няма да ни 
излъже, защото във вените ѝ тече българска кръв и носи топло, май-
чино сърце! Най-после, след дългите и мъчителни дни и нощи, и ние 
празнувахме Коледа като християни. Сбогувахме се, прекръстихме се 
и се прибрахме в лагера. Бяхме щастливи и в трепетно очакване. Дали 
щяхме да успеем в това начинание?

БЯГСТВОТО

Всичко обмисляхме внимателно. Обратен път за нас нямаше! Ни-
какво връщане! На всяка цена трябваше да се доберем до родната Бъл-
гария! Оттук насетне понасяхме и боя, и мизерията с едничката мисъл 
за деня, в който щяхме да хвърлим оковите, и ще разкажем на света за 
големите страдания на един народ, за хилядите свидни жертви!
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Зимата си отиваше. С нея си отидоха много от нашите другари 
от лагера Биволари, но не към Родината. Бяхме останали не повече от 
400 души, хора точно за четири бордея. Над 1200 души, само от нашето 
чентру (център, б. а.) Биволари, бяха загинали в нечовешки мъки и стра-
дания. Такава беше жестоката румънска действителност!

ПРОЛЕТТА НА 1918 г.

Дойде време за тръгване. Беше хладен, мрачен ден. Небето навъ-
сено. Облаци черни и грозни. Ръмеше ситен дъжд. Уговорихме се след 
работа, да поемем дългия и труден път на спасението. След проверката, 
трябваше да се срещнем в горичката зад бордеите, на около километър 
от с. Биволар. Станко трябваше да вземе останалите скрити пари, заро-
вени в слама и парцали до бордея ни. С тях щяхме да купим билети за 
влака. Добри трябваше да вземе останалите скрити дървени лъжици, 
вретена и хапки хляб, които трябваше да ни стигнат по пътя. Аз щях да 
отида при Мария за дрехите.

Прибраха ни в лагера след поредния тежък работен ден на карие-
рите. Проверка, малко картофи за вечеря, и в бордея. Беше време. Изля-
зохме тихо и се пръснахме в тъмното. Всеки от нас пое по най-трудния 
път в живота си – към Свободата, към България! Бягах без да спирам, 
без да се обръщам назад, пряко през полето към с. Биволар. Разстояние-
то ми се видя безкрайно дълго. Най-после стигнах до къщата, преско-
чих тихо вратника, доближих се до прозореца и почуках бавно три пъти. 
Тъмнина, тишина. Прошепнах тихо:

– Мария, аз съм Радослав, пленника от Добруджа. За дрехите. 
Време е.

Чак тогава дочух тихи стъпки вътре. Перденцето леко се отмести. 
Без какъвто и да е шум, прозорчето бавно се открехна. Мария ми подаде 
два вързопа. В единия бяха дрехите, а в другия – питки и сирене за из 
път. За всичко беше помислила, милата!

– Бог да Ви пази, момчета! И като стигнете там, целунете майка 
България и от мене! – Изрече тази достойна българка и една сълза блес-
на на бузата ѝ. Обещах, благодарих и хукнах в тъмното.

Нямаше време за бавене, всяка минута беше ценна. До сутрин-
та непременно трябваше да потънем в Яш, защото щом разберат, че 
ни няма, щяха да тръгнат да ни търсят. Откриеха ли ни – с нас беше 
свършено. Разбрах нещо много важно: няма българин по света, отвят 
от времето в чужда страна, който да не подаде ръка на свой сънародник 
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изпаднал в беда. Това е най-голямото човешко достойнство! Направи го 
за нас една българка – Мария, която никога не ще забравим. Благодарим 
ѝ от сърце!

Не след дълго пристигнах на уреченото място. Преоблякох се и 
зачаках. Времето минаваше бавно. Най-после пристигна Станко, а след 
малко и Добри. Те облякоха войнишките униформи, а нашите парцали 
заровихме в земята и отгоре сложихме трева, листа, клони. Трябваше 
старателно да заличим следите си. В началото вървяхме през блатата, 
за да не ни надушат кучетата. През горичката и нивата вървяхме бързо, 
без да спираме. Цяла нощ страх и надежда. В мислите ми се върна спо-
менът за Димитър Христов от Балчик. Когато бягах от лагера, срещнах 
този човек, и му казах за къде съм тръгнал. Беше стар и през сълзи ми 
рече: „Не мога да се реша, стар съм. Не зная дали ще ми стигнат силите, 
но вие вървете, бягайте! Успех и поздравете България, нашите…!“ Така 
се бях умислил, малко успокоен и отпуснат, и изведнъж замръзнах на 
място. Отсреща се зададе файтон, а вътре боерина Бадъръу, при който 
миналото лято работихме. Ами сега, какво да правим? Ако ни познае? 
Нямаше и къде да се скрием. Спряхме и отдадохме чест. Само кочия-
шът кимна, а боерина четеше някакви книжа и дори не ни погледна. 
Отдъхнахме от облекчение. На разсъмване стигнахме гр. Яш. Очакваха 
ни още много трудности. Първото нещо беше да продадем дървените 
изделия. Измихме се, обръснахме се и хапнахме от скритата храна. Ус-
пяхме да си купим билети за влака до Браила. С останалите пари ку-
пихме шинели и кепета. Когато ни питаха „от кои сме?“ – отговаряхме 
по войнишки: „От 128-ми Дунавски полк“. Козирувахме, и така не ни 
подозираха. Откриеха ли кои сме в действителност – горко ни!

Разхождахме се из града. Стараехме се да не се застояваме на едно 
място, за да не будим подозрение. Както вървяхме, гледам пред една 
къща гумени галоши. Там хората се събуваха отвън на стълбите. Без 
много да се замислям, ги нахлузих върху цървулите. Бегом да не ме 
усетят, и вътре в трамвая. За първи път се качвах в такава машина. Едно 
малко дете, румънче, ме забеляза, и току побутва баща си:

– Тате, тате, виж го този войник! Обут е хем с цървули, хем с га-
лоши.

Дожаля ми, но какво можех да направя? Бащата, явно замислен 
над проблемите си го смъмри, без да ме погледне. Те също се пазеха от 
войниците. А аз си мислех: „Ех, детенце, ако знаеш откъде ида, и какво 
съм преживял в лагера на смъртта! Не зная аз кой съм? Дано вие като 
пораснете, да не повторите бащините си грешки!“ Какво ли може да 
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знае една чиста, детска душа?
Вечерта изкарахме на пейките на гарата. На сутринта хора при-

иждат отвсякъде, блъсканица голяма. Качихме се на един вагон отгоре, 
където се пътуваше с по-евтини билети. Имаше прегради – канати. За 
нас, там горе беше по-сигурно и от проверките, и за да не ни разпоз-
наят. Опасно беше, когато локомотивът минаваше през тунелите. Мо-
жеш да се задушиш от пушека, или да се запалиш от някоя искра. Слава 
Богу, след дълго и не до там приятно пътуване, стигнахме Браила. Сред 
тълпата на гарата срещнахме двама от нашето село – Петър Христов 
и Атанас Диков. С тях станахме петима побратими. Пазехме се един 
друг. Обикаляхме пристанището и умувахме как да минем на другия 
бряг, тъй като имаше охрана. Страхът ни завладяваше с всеки изминал 
час. Опасявахме се да не ни познаят, че обратен път имаше само един: 
СМЪРТ!

Беше топла майска утрин. Приседнали до някакви талпи, гледа-
хме ту реката, ту един стар шлеп, в който товареха сандъци. Възрастен 
човек с униформа, даваше наставления, като се движеше напред, назад. 
Престраших се и се доближих до него. Може би видя благия ми поглед 
и не се уплаши. Попитах го тихо:

– Шлепът ще плава ли до другия бряг?
Човекът ме погледна учудено заради румънската униформа и про-

шепна:
– За България ли сте?
– За там сме, домнуле (господине, б. а.)  – отговорих с надежда и 

напрежение.
– Слушай внимателно! След час ще дойде кораб да закачи шлепа 

и ще го откара до другия бряг. Като натоварим сандъците, скрийте се 
вътре. Отплаваме ли – безопасно е, ще ви прехвърлим на кораба!

Да вярвам ли на ушите си? Ами ако е клопка? Друг избор нямаше. 
Казахме си: „Каквото ще да става! Бог напред, а ние след Него!“

Извардихме удобен момент и вече бяхме в шлепа. Спотаихме се 
между сандъците, и ни мръдваме, ни гъкваме. Пред нас беше свободата 
или смъртта. Шлепът се разклати. Тръгнал е! Движи се! Прегърнахме 
се и заплакахме с истински, мъжки сълзи на радост. Откъсвахме се от 
мръсните пипала на румънските поробители. Пътувахме за България! 
Прибирахме се у дома!

Спомените ме върнаха към времето преди две години и трагедия-
та, която изживяхме. Как може само, един шлеп да се превърне в ковчег 
и гроб, а сега да е надеждата за спасението!
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Не мина много време и чухме стъпки по палубата. Люкът се от-
вори. Напрегнати до краен предел, видяхме засмяно лице. Беше същият 
човек от пристана, който ни помогна. В неговите ръце бяхме поверили 
живота си.

Той извика:
– Хайде юнаци, прехвърлете се на кораба! Вече не е опасно.
Така попаднахме на австрийски кораб-влекач. Екипажът, състоящ 

се от капитана и четирима моряка ни посрещна. Не знаехме как да бла-
годарим. Прегръщахме ги, очите ни искряха: „Свобода! Слава Тебе Гос-
поди! Спасени сме!“. Като че някакъв голям товар се смъкна от плещите 
ни. Приближавахме България. Моряците ни дадоха чай, ром и бискви-
ти. Корабът пристана. О, миг незабравим! О, свобода!

Стъпихме на българския бряг! Веднага съблякохме униформите и 
ги хвърлихме в Дунава. Прекръстихме се, поклонихме се и целунахме 
родната земя. Това за мене остана завинаги велик, неописуем и незабра-
вим миг! Да оцелееш от румънския ад, отнел живота на хиляди добру-
джанци! Да стъпиш свободно на родна земя, след две години изгнание! 
Може ли да има по-възвишен миг в живота на човека от този? Не, няма!

Веднага при нас дойдоха германски войници. Като разбраха, че сме 
от откараните добруджанци, ни заведоха до щаба за регистрация. Извър-
шиха проверка и ни поставиха под седмична карантина. Изкъпаха ни, 
дадоха ни чисти дрехи, алуминиеви прибори за храна и канче. Храната 
беше истинска, човешка – супа с месо, риба, банички, мляко, бисквити… 
Какъв лукс! Другите българи ни почерпиха с нашенска ракийка. Позак-
репихме се и успокоихме за тия няколко дни. При германците имаше об-
разцов ред, дисциплина и чистота. Благодарихме за оказаното внимание 
и отново поехме по пътя си. Нямахме търпение да се приберем в къщи. 
От гарата се качихме на първия, заминаващ за Добрич влак. Въпреки че 
беше товарен, пътувахме нормално, лежейки върху бали сено. Приказ-
вахме си, смеехме се. Бяхме радостни и щастливи. Нямахме търпение 
по-бързо да прегърнем близките си. Бавно идвахме на себе си. Не вярва-
хме, че сме успели! До края на живота си щяхме да носим тази незара-
стваща рана, получена от изгнанието и мисълта за хилядите унищожени 
наши сънародници, които не доживяха нашия радостен миг – Свободата! 
В Добрич, след като се подстригахме и обръснахме, се фотографирах-
ме със Станко за спомен. Поехме пешком за село. По пътя ни застигна 
пощенска кола, пътуваща за Балчик. Качиха ни и така стигнахме до раз-
клона. Благодарихме и продължихме пеша към Гурково. В приказки, не 
усетихме кога стигнахме, а зад нас някой викна:
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– А, качвайте се бе момчета! Ах, Радославе, Станко…, вие ли 
сте? – каза дядо Тачо, който с дядо Панайот се прибират с каруцата в 
село.

Радват се горките, плачат, разпитват. Ние също не можем да удър-
жим сълзите. Плачем не само от радост, ами как да им кажем, че сино-
вете им са убити, че останаха завинаги там, в румънска земя! Разгово-
риха се, а аз гледам нашата нива в „Калабаджика“. Братята ми Панчо и 
Христаки, и бати Съби, орат. Развълнувах се. Сърцето ми ще изхвръкне. 
Идваше ми да скоча от каруцата, и право при тях…, ама се уплаших да 
не ги сепна. Влязохме в Гурково, благодарихме, взехме си довиждане, 
и всеки към къщи. Реших, че някой трябва да предупреди нашите. До 
къщи, гледам играе Величка – комшийско дете.

– Величке, Величке, иди при баба Мирковица (майка ми, Мария). 
Кажи и гости да посреща! – казах аз на детето. То се затича и право у 
нас. Не след дълго на вратника се появи мама. Тогава бавно се прибли-
жих, ама майчино сърце трепнало. Разбрала, че съм аз. Прегърна ме и 
през сълзи занарежда:

– Мило чедо, Радославе! Ти се върна жив! Жив си! Благодаря ти 
Господи, и ти Дева Марийо! Чухте молбите ми. Всеки ден свещичка за 
тебе палих. Кандилото две години не угасих. Всички за тебе мислехме и 
се молехме. Влизай чедо, влизай сине!

В собата баща ми Мирко седеше до огнището. Като ме видя, стана, 
прегърна ме и се просълзи. За първи път виждах сълзи в очите на тати! 
Не можеше да скрие нито болката, нито радостта си. Измих се, облякох 
чисти дрехи, а през това време мама сложила на софрата топла питка, 
сирене, мляко, мед, вино… Докато се нагласим, и новината се разнес-
ла. Дойдоха роднини, съседи, приятели – цял празник. Мама се закле, 
че докато е жива курбан за мене ще прави на петнайсти август и на 
двадесетичетвърти май, за мое здраве! Говорихме и се хранехме. Ядях 
най-сладкия хляб – този на мама! Пиех най-хубавото вино – виното на 
тати! Бях с най-обичаните хора! Всеки те прегръща, целува, разпитва …

Аз разказвам ли, разказвам, даже по няколко пъти. Разчуло се за 
завръщането ни. От други села идваха хора, за да научат нещо за близ-
ките си. Най-тежко ми беше да кажа на човек, че син, брат или баща му 
е загинал. Разказвах за ужаса, боя, мизерията, глада, въшките и зверски-
те убийства на румънците с големи подробности. Хората плачеха.

Останалите живи, се прибраха от лагера в края на лятото. Другите 
оставиха костите си в Молдовата, в този неописуем пъкъл, който носих 
в съзнанието си през целия си живот!
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Задомих се с добра съпруга – Тодорка. Дойдоха и деца, и внуци. 
Разказвах на всеки моите спомени. Един ги приемаше съчувствено, 
друг с недоверие и подигравка, но хората са различни. Винаги до до-
брото стои лошото, завистта и злобата.

Много мъка преживяхме до 1940 г., когато беше освободена 
Южна Добруджа. През тия окупаторски години, румънските управници 
не спряха да малтретират българското население. Много гадости са из-
вършили и куцовласите-цинцари. Забранено бе да се говори български 
език. Децата учеха в румънски училища. Проговореше ли някой на род-
ния си език, получаваше някое от следните наказания: на колене върху 
царевични зърна, в ъгъла с вдигнати ръце, бой.

Няма да забравя една голяма българска патриотка от нашето село – 
баба Райна Калчева. Тя организира тайно българско училище, за което 
помогнаха всички. Сбирките се редуваха от къща в къща. Беше наш ред. 
Съпругата ми Тодорка седи вън на пейката, за да пази от жандармите. 
Децата ни – Мария, Мирко и Тенко, извикват другите деца от селото уж 
да си играят у нас, а баба Райна ги учи на български, да знаят род и ро-
дина, своя език и корени. Колко пъти е минавала тайно границата с риск 
за живота си, за да донесе книги и учебници от България? Така големите 
патриоти запазваха в поробена Добруджа българщината чиста и свята!

Искам накратко да спомена за този период. Румънците непрестан-
но малтретираха мирното българско население. Баща ми Мирко, вързан 
с главата надолу от гадовете, беше налаган с пръчка, за да признае, че 
крие пушки. Такива обаче изобщо нямаше. От боя, мъченията и уплаха-
та се помина. И други наши съселяни имаха същата ужасна участ. Из-
вращенията бяха много, но ще спра дотук, защото се надявам, че някой 
ще разкаже подробно цялата истина. България заслужава това!

През 1975 г. помолих моя внук Радостин Мирков (единствено той 
е кръстен на мен), да напише на бели листи, красиво и четливо, имената 
на всичките 67 човека от нашето село, откарани в Биволар. Исках да не 
се заличат тези прекрасни хора. Сложих списъците в рамки и ги окачих 
в читалището и училището на с. Гурково, и в музея в гр. Балчик. Ми-
слех, че жестът ми ще бъде оценен, но какво беше разочарованието ми, 
когато ме нахокаха и потрошиха рамките. Било измишльотини, а аз – 
изкуфял и побъркан. Как се преглъща това? Отново почувствувах онова 
отношение, което ми напомняше за едно отминало време, в едно друго 
жестоко място. Не можех да се примиря. Въпреки заплахите и преду-
прежденията, до края на живота си не спрях да разказвам за трагедията 
в Молдовата.



50

Разказвах на съпругата си Тодорка, на сина си Мирко, на снаха си 
Мария и внука Радостин, с които живях много щастливо. Разказвах на 
близки, на познати и непознати.

Отивайки си вече от този свят, в себе си дълбоко вярвам и съм убе-
ден, че никой няма и не трябва да забравя това, което разказвах. Заве-
щах на внука си Радостин спомените, та когато порасне и помъдрее, да 
напише за нас! Той най-добре знаеше за моите страдания и разкази. Цял 
живот съм му разказвал и вярвах, че ще изпълни заръката ми, достойно 
и с гордост ще носи името на своя дядо! Аз няма да съм жив и да про-
чета, но следващите поколения ще научат, как са дадени хиляди живота 
за майка България. Тия хора заслужават да бъдат почитани като герои! 
Трябва всяка година на петнайсти август да се отслужва панихида за 
тях, камбаните да бият, да се прекланяме пред подвига им! Те никога не 
предадоха своята Родина – България!

Безкрайна беше смъртта. Безкрайна беше мъката. Не е възможно 
всичко да бъде разказано и описано с думи. Това е истинска трагедия! 
Трагедията на един народ – българския, със своите добруджански чеда, 
които с живота си заплатиха безумието и безчовечието на буржоазна, 
Чокойска Румъния.

РУМЪНСКИТЕ ЖЕСТОКОСТИ НАД ОТВЛЕЧЕНОТО 
ДОБРУДЖАНСКО НАСЕЛЕНИЕ В МОЛДОВА

Спомени от Др. Пачов и Д. Кацев
записани и отпечатани през 1918 г.

От няколко дена в София пристигат бегълци от отвлечените до-
бруджанци, отървани от румънски плен. За пореден път те потвърдиха 
всичко изнесено в печата за румънските жестокости.

В историята на народите нищо подобно не е запомнено. Това е 
съвсем ново варварство. Няма да си служим с гръмки фрази, а с факти 
ще докажем всичко що твърдим.

Пред нас са тия нещастници, убити духом и изнемощели телесно 
от мизерия и лишения, на които косите настръхват и очите блесват от 
ужас, щом се спомене за Румъния или румънска армия, със сълзи на очи 
и задъхващи се от мъка ни разказват следното:

На 28.08.1916 г. (ст.ст.) преди обявяване на мобилизацията, а на 
някои места след обявяването, посред нощ със силни викове въоръжени 
тълпи войници, придружавани от офицери, нахлували в къщите, извли-
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чали полуболни жени, деца и мъже от домовете им и ги арестували. 
Едни отвеждали през Силистра в Калараш, други в Тулча и оттам за 
Галац, където през ноември са били събрани около 1000 души.

Ето и изповедта на Михаил Кръстев, родом от Тулча, а напоследък 
живущ в Силистра, 36-годишен, богат земевладелец, който избягал от 
румънски плен в края на месец декември 1917 г. и след големи мъки и 
лишения пристигнал на 10.01.1918 г. в София.

„След разбойническото отвличане на гражданите, обявиха моби-
лизацията. Префектът и кметът ни заявиха, че никой няма да пострада, 
защото румънският народ е високо културен и хуманен. А това не изле-
зе така. Отведоха ни в Калараш почти голи и ни хвърлиха в казармите. 
Жени и деца не могат да понесат мизерията и лишенията, плачеха и 
често падаха в безсъзнание.

Кметът на Калараш и дами от женското дружество се явиха и ис-
каха да ни помогнат, като се задължиха да пренесат дрехи от нашите 
домове в Силистра. Ние отказахме, но въпреки нашия отказ дрехите до-
несоха, ала ги разграбиха.

При нас идваше юнкерът Елеф Йонеску и с най-цинични думи ни 
оскърбяваше и викаше:

– Тоя варварски и мръсен български народ ще бъде изтрит от ли-
цето на земята.

На 26.08.1916 г. (н.ст.) гърмежите се чуваха доста наблизо. Ние 
разбрахме, че румънците са бити и отстъпват и бяхме доволни от това, 
но за малко. Капитан Киряк дойде, изгледа ни със зверски поглед и из-
вика:

– Всички вътре, че м… – и извади револвера.
 Войници ни обградиха, блъскаха жените и децата, по-скоро да 

лягат на земята, че ако мръдне някой ще бъде застрелян. Най-добре об-
лечените изкараха да метат помещенията и да чистят тоалетните. До 5 
септември ни държаха все затворени, когато ни натовариха във влака за 
Галац. Жените бяха поставени при ужасен режим. По естествена нужда 
отиваха в присъствието на румънски войници, които най-цинично ги 
закачаха и псуваха. В Галац заварихме тулчанци и 7000 селяни от До-
бруджа. Тук ни развеждаха из улиците на показ, а румънските войници, 
жени, мъже, деца, дори и офицери плюеха върху ни, хвърляха камъни и 
стъкла, искаха да бъдем избити или удавени в Дунава. „Смърт на бълга-
рите!“ Този възглас ужасяваше нашите покрусени от мъка и тегла души.

Нас, гражданите, отделиха от селяните и ни изпратиха в една за-
пустяла воденица, като оставиха само семействата, а несемейните отве-
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доха в скотобойната. Върху циментен под спяха без завивки и постел-
ки. Всички се простудиха и някои измряха. Селяните набутаха в конски 
обори и казарми и от страшната мизерия между тях се появи холера. 
Никой не взема мерки да спре ужасния бич, дори властите с облекчение 
гледаха на този достоен съюзник, който щеше да ги отърве от най-ом-
разните им българи.

Тук г-ца Патронова от гр. Силистра, студентка по медицина, с риск 
на живота си се помъчи да помогне на нещастниците, ала безуспешно.

За да бъдем по-добре третирани, искахме защитата на коменданта, 
капитан Йонаку, който срещу подкуп поразпускаше обръча и можехме 
да си купуваме отвън храна, но имаше ужасни дни, когато Йонаку из-
губваше на комар и викаше побеснял:

– Аз съм добър, много добър, ала щом се разсърдя ставам звяр.
И за да не забие този звяр зъби и нокти в беззащитните нас, дава-

хме му нов подкуп от 3–5000 лв.
Дойде заповед да ни преместят от Галац, но след като дадохме 

около 10 000 лв., оставиха ни.
В това време смениха Йонаку с капитан Фулга, който за да дейст-

вува за освобождението ни, взема от силистренци 10 000 лв., а от тул-
чанци – 30 000 лв.

Какво е било това освобождение се вижда от факта, че след десет 
дни всички бяха хванати от тайната полиция и поставени под надзор.

В началото на април 1917 г. започнали бързо да ги изпращат на 
фронта. На гара Красна, близо до Васлуй, в конски вагони са живели 
отвлечените, почти 50% измръзнали от студовете, „а останалите бяха 
скелети на хора, които търсят гроб, за да скъсят дните и нощите на своя 
мъченически живот, зависещ от тирани и мародери“– и сълзи капят от 
очите на разказвача Иван Иванов от гр. Тулча.

В Делени населението, заедно с войските, по най-жесток начин е 
показвало своята омраза към българите и не са редки случаите, когато 
последния молдованин или войник да пребие някой от отвлечените. Тук 
намери и смъртта си 70-годишният Янко Пачев от гр. Тулча, ударен с 
тояга по главата от един селянин, когото военния прокурор освободил. 
Като отговор на постъпката си той със смях заявил:

– Нищо! Един българин по-малко.
В Подолени комендантът бил от Кюстенджа, при всеки случай 

псувал и оскърбявал по най-мръсен начин българите. Не ги оставял 
свободни дори в нещастието им, а с гнет и тирания, ги призовавал да се 
явят поред пред него, за да ги оскърбява.
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В лагера Савени селяни от Силистренско били изтезавани ужасно. 
Често били бити без причина и заставяни да работят по местата си, без 
да получават хляб по два-три дни. От лишения и мъки мнозина умрели.

Тук един сръбски подпоручик, за да покаже геройството си, хвър-
лял бомби в лагера и избил няколко жени и деца. Вместо защита – смях 
и нов побой от румънските войници и офицери.

Считани в Галац за заразени, селяните, 7000 души, били обграде-
ни от кордон войници, без да се вземат мерки от медицинските власти 
за спиране на развилнялата се смърт. За да се довърши картината на 
изтреблението, тия нещастници са натоварени на влакове по 2000 души 
и откарани към гр. Яш. Искате ли да попътуваме с тия влакове, за да 
добиете пълна представа за ужаса, за да видите зверските обноски на 
„културна Румъния”? Елате, ала предупреждавам ви: бъдете твърди по 
душа и корави по сърце.

Да видиме: „В този вагон са 90 души – мъже, жени и деца. Една 
майка скубе косите си над 4 умрели деца. Но какво става с нея? Тя блед-
нее, почернява като въглен – и с един отчаян рев пада върху труповете 
на своите деца и завинаги склопва очи. Мракът не позволява да се види 
добре какво става там, в ъгъла. Писъци и неразбрани думи. Гърчат се 
и умират здрави и силни мъже, наши съотечественици. Те забиват зъби 
в дъските от мъките на глада и болестта; облещват очи, сякаш искат с 
едно недоизречено проклятие завинаги да приковат на позорния стълб 
своите тирани.

В тия вагони е невъзможно да се пътува. Носи се ужасна воня от 
разлагащи се трупове и човешки нечистотии. Никого не пускат да се по-
каже от вагона. Всяка показана глава бива застрелвана – и тук, във ваго-
на е и тоалетна и гроб. Тия вагони са гробници с мъртви, и живи, които 
трябва да умрат – движещи се гробници, които разнасят смрад и зараза.

Всеки, който помоли да се приберат умрелите, които във всеки 
влак са достигали до невероятната цифра 250–300 души, бива застрел-
ван, защото умрелите фигурирали в поименния списък, а всички трябва 
да бъдат предадени. Каква изпълнителност!

Пристигането и разтоварването на влаковете е било ново мъче-
ние. Изтерзаните от глад и душевно сътресение, стигнали до полуда 
нещастници, трябвало сами да изнесат умрелите, да изкопаят гробове и 
да хвърлят телата им, скъпите останки на своите близки, на своите съо-
течественици, виновни само в това, че са българи. За останалите живи 
не преставаха изтезанията и мъченията.

Започва ново тегло. Захвърлени в местността Данжени по 200 
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души в бордей, без никаква надежда за облекчение на участта им. Хо-
лера и тиф всекидневно завличали по 50–60 души до гроба и до август 
1917 г. от пристигналите 6000 души останали само 600.

В с. Патракани били събрани всички български свещеници, които 
по-рано отивали при страдащите, да ги утешават.

В това село били интернирани 28 души български офицери от ру-
мънската армия и третирани по един много арогантен начин, защото те 
били единствените виновници за румънските неуспехи.

Отвлечените селяни от Калипетрово и Алмалий, Силистренско, 
били разделени в два лагера: 1900 души в лагера на с. Ханещи, Доро-
хойски окръг, от които измрели 750 души. Много деца останали без ро-
дители и били прибрани от други селяни.

От това, което ни разказва Михаил Кръстев по-горе, няма друг 
по-позорен акт на румънско зверство.

В гр. Калараш били събрани повече от 2000 души, които затворени 
в казарми, получавали през два-три дена по 200 г. недоварена мамалига. 
Без горни дрехи и завивки, в пълна мръсотия, за няколко дни те изгуби-
ли човешкия си образ. На всички молби за облекчение на участта им се 
отговаряло с побой и стрелба. Без съд започнало масово изтребване на 
тия беззащитни жертви. Румънските военни власти стигнали дотам, че 
разстрелвали деца пред родителите им, и жени пред мъжете им.

За най-малкият опит за защита следвали истински мъчения и 
смърт. Войниците карали цели кордони от по 200 души, да си изкопават 
сами гробове, после да влизат вътре, и заедно с офицерите минавали и 
ги избивали с ножове. Други пък били карани да се избиват помежду си.

Всеки протест, всяко мръдване е било повод за нови зверства. Ни-
кола Чаков и Ангел Бранков от с. Усула-кьой, Силистренско се спаси-
ли от мъченическа смърт, като се престорили на умрели и след дълги 
скитания, били заловени около Галац, и върнати в лагерите. Тия двама 
нещастници с плач разказват за мъченията си. Душите им са помраче-
ни, едва се спасили от лудостта. Дори като разказват за това, простират 
ръце, за да се предпазят.

Но само това ли са румънските жестокости? Не! Те са продължили 
по същия начин и при движение и вътре в лагерите.

Една група изпратена в Данжени, била сложена между необязде-
ни, диви жребци, които ритали заставените насила българи да вървят 
близо до тях. Удареният падал и оставал там. Ако някой се помъчи да 
помогне на падналия, бивал завързван между опашките на два жребеца, 
които го разкъсвали на части.
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Не стигало това, ами румънците никак не се притеснявали да по-
сягат върху честта на жените.

До фабриката Репичени имало доста жени, чиито мъже били вой-
ници в румънската армия. Комендантът, под предлог, че проверява ня-
какви списъци, насилствено съблякъл две госпожи, като войниците му 
помагали във всички похотливи действия. Някои жени, за да се отърват 
давали и последните си пари, някои дори бижутата си, като всичко било 
приемано с благодарност от коменданта.

При честите премествания от един лагер в друг, конвоираните па-
дали от слабост или болест и бивали избивани по заповед на комен-
данта. Някои били заставяни да тичат, за да изминат 10 км. за петдесет 
минути, падналите убивали на място. От 600 души, в другия лагер стиг-
нали само 60.

Едно друго престъпно злодеяние било извършено спрямо българ-
ските лекари. Д-р Габровски от Силистра и д-р Хаджиоглу от Добрич 
умрели от петнист тиф, докато оказвали помощ на други болни българи 
от Хусшкия район. Когато извикали румънски лекари да им помогнат, 
единият казал:

– Двама варвари по-малко! Да умрат! 
Българските лекари били варвари.
Изпращаните пари и писма чрез Румънския червен кръст не били 

раздадени и до сега. Всички писма, писани от отвлечените са унищо-
жавани. Много от отвлечените с риск да бъдат избити започнали да се 
организират за бягство, ала малцина преминавали реката Прут. Все пак 
има доста избягали. Смърт за свобода, но не в тирания!

Петър Кирчев, 26-годишен, родом от гр. Добрич, избягал от изгна-
ние от Молдова, на 8.02.1918 г. пристигна в София покрусен душевно, 
смазан физически, и ни разказа следната покъртителна история на своя 
и на съотечествениците си мъчителен живот:

„На 14.08. (ст.ст.) ме отвлякоха от магазина ми чрез измама, като 
ми казаха, че префектът ме вика за някакви наставления, вместо които 
получих една килия в затвора. Тук намерих баща си, майка си, двамата 
си братя и сестра ми с тригодишно дете. Вечерта повече от 140 добрич-
ки граждани бяхме отведени в земеделското училище с открити товарни 
вагони; чиновниците от тайната полиция начело с директора ѝ, хвърля-
ха камъни и псуваха българщината. До 16.08. престояхме в училището, 
докато дойде директора на тайната полиция с черни листи и отдели 50 
души, а останалите срещу грамадни подкупи бяха освободени. Само от 
г-н Близнаков от гр. Балчик взема 13 хиляди лева и разписка, че е полу-
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чена сумата за пет вагона храна.
Нас отведоха без дрехи и не ни дадоха да си вземем, като ни заяви-

ха, че след два-три дни ще бъдем застреляни или върнати по домовете 
си. Три дни стояхме без хляб и вода и не пускаха никой от близките ни 
при нас. През Черна вода ни откараха в с. Марколещи, Яломицки окръг. 
Тука стояхме десет дни, бити, псувани и малтретирани от официалните 
власти и местното население. Най-малкото мърдане беше последвано 
от нов побой, от който оставаха рани да зеят или меса да чернеят в про-
дължение на месеци.

Преместиха ни пешком, с охрана, бой и силен ход пред конете до 
гара Фаурей. Само физически силните можаха да стигнат, слабите, кои-
то падаха, биваха пребивани и ограбвани, а грабителите доволно си раз-
деляха парите и дрехите. Мнозина 60–80-годишни старци, изнемоще-
ли от мизерия, глад и бой, биваха принуждавани да тичат пред конете. 
Тежко на тези, които падаха от безсилие! Ножът на полицая решаваше 
проблема.

На тази гара пристигнахме на 27.08.1916 г. по обяд. Тук заварих-
ме 15 000 отвлечени добруджанци от Силистренско и Добричко, между 
които от селата Алмалий и Калипетрово, заедно с жените и децата. Тук 
картината на унищожението беше пълна и потресаваща. Мъките на ада 
отстъпват пред всичко онова, което се разигра пред очите ни. Зверствата 
на Калигула и Нерон, на Василий ІІ Българоубиеца, кланетата в Батак и 
Перущица са нищо. Майки плачат върху труповете на децата си, умрели 
или заклани от ножа на някой румънски герой, прославен при боевете 
при Тутракан и Бабово. Тук един дядо на 100 г. от с. Калипетрово за-
едно с бабата си и тя на такава възраст, оградени от внуци и правнуци, 
бяха свидетели как внучката им раждаше на полето, в калта, без ничия 
помощ, защото който се опиташе да помогне, биваше убиван. Силата 
на българският дух и тук взе връх над изтезанията – тази жена, заедно с 
детето си, на другия ден беше натоварена в отворените товарни вагони, 
при другите жени и деца. Тук подлостта на румънските власти надмина 
всяко въображение.

Някои бяха дошли с каруци натоварени с багаж.
Казано им бе, че нямат право да носят повече от 20 кг. багаж до-

като пътуват. Това направиха с единствената цел – да ограбят всичко. 
След като отвлечените задържаха най-необходимото, една глутница от 
хиени-чиновници, техните жени и деца, се нахвърлиха върху останала-
та плячка и за няколко часа полето се покри с брашно. Специални коли 
натоварени с чували брашно, жито, черги, покъщнина, завивки, ризи, 
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сукмани, детски постелки и какво ли още не, бяха откарани към с. Фау-
рей. Тук жените се бореха да спасят нещо повече от багажа си, за да оси-
гурят децата си срещу глада и студа, ала не успяха, защото пладнешките 
обирджии смъкваха и забрадките от главите им, събличаха дрешките на 
невръстните деца. По-големите деца бяха прегърнали по-малките, дър-
паха майките си за полите и плачеха, докато безчовечно биваха убивани, 
за да престане викът и писъкът им.

Тук бяха докарани и тутраканци, които най-безмилостно бяха бити 
с бичове, кръвта им пръскаше и напояваше румънската земя. Плачът и 
риданията, заедно с воя на виелицата, даваха пълна представа за ада, 
само че тук адските мъки надминаха всичко допускано от човешката 
фантазия.

Докараните 17 свещеници бяха подложени на още по-нечувани 
мъки. Скубеха брадите им, остригваха косите им и бръснеха главите 
им. Разкъсваха дрехите им и ги оставаха по риза, като ги караха да че-
тат молитви за спасението на душите на разбойниците. Поп Григор се 
умопобърка от побой.

Като тръгнахме с влака, трябваше за най-малка нужда да запла-
щаме на войниците. Интелигентните и младите ни натикаха по 60–65 
души в закрити вагони, където едва можехме да стоим прави. Никой не 
можеше да седне и отпочине, а всички имахме нужда от това, защото 
мъките и изтезанията ни бяха отнели физическата издържливост. Без 
въздух, в тия вагони ние се задушавахме. На молбите ни да отворят ня-
кой капак, за да се проветри, отговаряха с псувни и побой. Имаше и ня-
кой по-милостиви, които за 400–500 лева отваряха капака, но ако някой 
подадеше глава да погледне навън, веднага го застрелваха. Отнеха ни 
всички съдове за вода, за да ни изнудват. При молбата ни за глътка вода, 
трябваше да осигурим 100–200 лева, за да не залепнеше езика за небце-
то ни, оросяван от кръв от напуканите устни и избитите зъби. Вагоните 
бяха препълнени с тор, който се увеличаваше от човешки нечистотии, и 
така се превърнаха в движещи се тоалетни. От вонята се появиха епиде-
мии, но румънците не позволяваха да се изнасят умрелите, които много 
бързо се разлагаха.

Тук използуваха ново средство за унищожаване на младите бълга-
ри: войниците по заповед на офицерите, тласкаха младите от вагоните 
по време на движение и стреляха, като казваха, че искали да бягат.

Така избиха много момчета, които се отърваха от бъдещи мъки и 
терзания.

В същия влак, жените и децата бяха натъпкани в открити ваго-
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ни, без да бъдат защитени от вилнеещата виелица, която вкочанясваше 
телата им. Голи, боси, гладни те се свиваха една до друга, притискаха 
децата си, за да ги стоплят и когато за малко ги отделяха от себе си, 
нехленчещи, виждаха, че са склопили очи завинаги. Но какво можехме 
да направим ние? Бяхме в клетки като зверове, обкръжени със стража 
от разбойници и изнемощели от глад и мизерия, а ако имахме малко 
свобода – героите от Тутракан щяха скъпо да платят за тиранията над 
беззащитни жени и деца.

Пристигнахме на гара Унгорени, а оттук пеш, бити и изтезавани, 
боси и голи, навързани на дълги върволици – до с. Щубиени.

Население, войници и чиновници тичаха да видят българите, кои-
то ядели човешко месо. Приличахме на вързани зверове, с които си иг-
раеха дори децата.

Едно невинно 8-годишно момченце бе убито по най-зверски на-
чин. Майката се спусна да го защити, но започнаха да я бият, да я блъс-
кат и не ѝ позволиха да целуне за последен път своето мило дете, което 
бе само на две крачки от нея. В селото отделиха отново мъжете и ни 
затвориха в свински кочини, а жените и децата оставиха на улицата. 
Студът беше ужасен, а повечето жени бяха по ризи, и те изпокъсани 
висяха на парцали, защото румънките вземаха рокли, сукмани, дори за-
брадките им смъкваха с кичури коса. Престояхме тук 11 дни без хляб. 
През три-четири дни намирахме малко хляб, но на баснословни цени. 
За четвърт парче е заплащано до 500–600 лева. Вода войниците носе-
ха от локвата, по 10 лева за стъкло. Без постелки лежахме на цимента. 
Скоро тук умряха много, а те ги изхвърляха голи на полето, та кучетата 
ги разкъсваха. Не беше учудващо да минеш през полето, и да видиш 
мъртва жена изхвърлена гола, но дори и в смъртта си не намерила по-
кой, защото румънците се гавреха с тялото ѝ. Диваците от африканските 
пустини са по-милозливи с мъртвец, защото духът му отива при Бог, и 
разказва за безчинствата на живите.

На 12-ия ден ни откараха в с. Коцюшка, Дорохойски окръг, до река 
Прут. Откарването стана пак пеш, при същите мъчения и бой.

Комендантът на този участък капитан Захария ни каза същата ве-
чер, че скоро ще бъдем застреляни, защото сме обвинени в шпионаж и 
предателство. Събра ни всички заедно с малкото багаж, обискира ни и 
взе всичките ни пари, като ни даваше неофициална разписка – и до днес 
близо 150 000 лева не са върнати никому. Тук прекарахме цяла година, 
като ни заставяха да чистим улиците на селото от нечистотии и кал, 
конюшните и тоалетните на селяните. Сечехме и носехме дърва, прена-
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сяхме хляб на войниците, чистихме им обувките и цървулите от калта. 
Тук починаха много от другарите ни, между които и Коста Узунов от 
Каварна. Жени и деца умираха, без да се вземат мерки от медицинските 
власти, които на молбите ни отговаряха:

– Да умират, така ще останат по-малко българи!
От румънското главно командване се издаваха заповеди, които ни 

четяха публично, съпроводени с псувни. В тези заповеди се казваше, че 
нямаме право да се събираме по двама и когато работим, да не говорим. 
Забранява ни се да купуваме храна, дрехи и др. от населението. Никакво 
четене на книги, вестници, пък били те и румънски. Който бъде заловен 
с книги или вестници – да се разстреля.

За всички тези престъпления присъдата беше една: разстрел без 
съд и присъда.

Главният надзирател на отвлечените Алиманищиану се обръщаше 
към по-интелигентните:

– Да не агитирате сред простата маса, защото единственият начин 
да ви обезвредим, е разстрела, а вие видяхте на какво сме способни. Ве-
кове наред ще трепери българина щом чуе името румънец.

През месец май ни откараха в с. Биволи Мари без жените и децата, 
които оставиха да мрат в бордеите на с. Коцюшка, безпомощни пред 
глада и румънските развратници. Цялата зима тия нещастници прекара-
ха в бордеи дълги 150 м., направени само от дъски, които при най-мал-
кото духване на северняка, се оказваха неустойчиви. Само един вход и 
изход, без прозорци, и ако не са пролуките между дъските, ще е винаги 
тъмно. Всички деца умряха, а жените останали живи бяха ужасно зре-
лище – с почернели като въглен крака и окапали меса.

Тук трябваше да се сбъднат думите на капитан Захария, че бъл-
гарите трябва да се заличат за една година – такова било желанието на 
краля, правителството и целия румънски народ.

Зимните виелици вилнееха свободно в бордеите, които служеха 
за тоалетна, гроб и жилище. Нито една жена или дете, не можеха да 
излязат навън, без да бъдат бити или оскърбявани най-цинично. Мол-
дованки са помагали при гаврата на войниците над една селянка, която 
не изтърпяла позора и се самоубила, а похитителите играли около нея, 
докато издъхне.

В Биволи – Мари, въпреки постъпките на нашето правителство, се 
отнасяха зверски с нас. Именно това ни накара да замислим бягство, и 
мнозина избягаха в Русия.

Свещеник от Галац разказва за мъченията и страшните страдания 
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на отвлечените в северната област на Молдова, където са загинали по-
вече от 13 000 души. На молбите на интернираните, за подобряване на 
положението, комендантът на центъра Рипичени отговорил:

– Колкото повече българи умрат, толкова повече медали ще полу-
ча!“

Ив. Илинков Темелков, бивш кмет на с. Сържилар, Тутраканско, 
Димитър Павлов и Георги Кръстев от с. Антипово, Тутраканско, с про-
сълзени очи ни описаха живота си в техните и околните лагери:

„През цялото лято, жените от с. Калипетрово и с. Айдемир, Си-
листренско, интернирани в лагера Радауци (окр. Дорохой) работиха в 
чифлиците от същия окръг. За труда си, сутрин и вечер получаваха не-
доварена мамалига.

Интересна беше проверката и изпращането им на работа. Още по 
тъмно ги събуждаха и изкарваха навън. Нареждаха ги две по две и по 
списък извикваха всяка. След това раздаваха сутрешната закуска и пак 
две по две ги изкарваха на полето, където работеха цял ден без почивка. 
Вечер ги връщаха в чокойския чифлик. Даваха им вечеря, проверяваха 
ги и ги затваряха в хамбарите, като поставяха и часови. Там нямаше 
място за лягане, а свити на кълбо те дремеха и оплакваха деня на раж-
дането си.

Мъжете в другия окръг работеха по новостроящата се железопът-
на линия Роман – Бъчещи, като получаваха по 200 г. мамалига на ден, 
а за неизпълнена норма, цяла нощ виновният беше бит и измъчван. За 
всяка дума разменена между двама, наказанието беше по 25 тояги.

Всички моми от с. Алмалий, Силитренско, бяха изпратени да ра-
ботят при чифликчия от друг окръг.

Трогателна беше раздялата на тези моми, които знаеха какво да 
очакват. Майки и бащи прегръщаха своите деца и горещо се молеха на 
Бог да ги пази, кълняха изедниците, падаха в несвяст!

Напразни бяха горещите молби на тия родители, които искаха да 
изпратят двама-трима по-стари, за да защитят чедата им. На молбите им 
се отговаряше с бой и ругатни. Картина ужасна и сърцераздирателна! 
Никой обаче не чуваше плача им.

Така останаха завинаги – майка прегърнала дъщеря си. След като 
тръгна конвоя, те още стояха прегърнати и по заповед на началника бяха 
застреляни. Каква по-хубава смърт от тази? Майката не искаше да се 
раздели от чедото си.

В с. Меркани, окр. Дорохой, имаше една жена с три деца от с. Ка-
липетрово. Често пъти децата излизаха да играят. Един ден, минавайки 
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оттам, началникът, кой знае защо ги разгони и им нанесе побой с кам-
шик и приклада на пушката си. Това продължи два-три дни, а до седми-
ца децата умряха едно по едно, от спукване на жлъчката.

След пристигането си на гара Унгурени, Дорохой, почти всички 
откарани от Тутраканско и Силистренско, до тогава интернирани в Яло-
миц, специална комисия ги настани по групи от 1000–1500 души в ла-
гери.

Една група тръгна към пленническия лагер в гр. Савени. На някол-
ко километра от гарата, войниците излязоха пред конвоя, наредиха се от 
двете страни, а пленниците трябваше да минат между тях. Войниците 
бяха въоръжени с пушки, тояги, камъни, и когато нещастниците започ-
наха да минават, се нахвърлиха като зверове върху тях. За да се спасят, 
жени, деца и старци се разбягаха по полето. Комендантът заповяда на 
войниците да стрелят по бягащите и 128 души паднаха мъртви там.

Преди да влязат в града, комендантът изпрати двама войници да 
бият камбаните, за да излезе румънското население и да види как се из-
биват български пленници. Околийският началник попитал защо трябва 
да бият камбаните, а офицерът отговорил, че от военното министерство 
заповядали да избият всички българи. Началникът поискал писмена за-
повед, на което отговорът бил, че заповедта е устна. Веднага начални-
кът разбира, че това е своеволие и заповядва на полицията да арестува 
известния румънски офицер.

По този начин отвлечените са спасени от явна смърт. Началникът 
беше великодушен, но не беше от румънски произход. Това е единстве-
ният случай някой да се застъпи за нас.

В гара Мунтени, окр. Бузжу, отвлечените от Тутраканско бяха лин-
чувани от войници и население. И тук много българи намериха смъртта 
си.

На гарата обезумелите румънци накараха турското и българското 
население да коленичи и да се моли на „румънския Бог“. Накараха тур-
ците да се кръстят: „Убийте ни, правете каквото искате с нас, но никога 
няма да се кръстим“. Тикаха им в устата сланина и човешки изпраж-
нения. Там бяха семейства от селата: Дайдар, Денизлер, Хаджи Олар, 
Сарсънлар и Български Косуй, Тутраканско.

Мирчо Петков, Петко Гуглев от с. Б. Косуй и много други тежко 
болни в Радацката болница, заради ужасните страдания и глад се само-
убиха.

Синът на свещеник Пулев от с. Алмалий, още при обявяване на 
мобилизацията беше взет като кавалерист в редовете на румънската ар-
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мия. След Тутраканската катастрофа, той и всички други българи – офи-
цери в румънската армия, бяха интернирани в лагера Щефанещи, окр.
Ботушани, и там ги подложили на особен режим. Цяла зима безплатно 
работиха в чокойските чифлици.

Най-големи трудности изпитаха при пренасянето на лед от р. Прут 
в склада на лагера, който беше на пет километра. Беше заповядано от 
коменданта парчето лед да се носи с ръце над главата, та водата да пада 
отгоре им. При неизпълнение – по 25 тояги за наказание. По пътя били 
ограбвани от стражата, като са им вземали скъсаните цървули от крака-
та. Често нощно време пленниците били вдигани по тревога, и тогава 
настъпвала истинска Вартоломеева нощ. Викове и ридания, смесени с 
ругатни и псувни, огласяли бордеите и околността.

След известно време свещеник Пуле научава за мъченическия жи-
вот на сина си, и за да го спаси подкупва коменданта на лагера, за да 
помогне.

Докараха го проснат в кола, полумъртъв, с надути крака, хлътнали 
очи, изпито лице.

В бордеите, построени през самата зима, бяха настанени по 1000–
2000 души в един. Обикновено дневно умираха по 50–60 души от бор-
дей. „Така една сутрин, когато станах – разказва стария Темелков от 
с. Сържилар, – 30 души от едната страна и още толкова от другата, се 
мъчеха в агония, а мнозина бяха издъхнали през нощта. Така невинно 
загинаха и осем семейства с целите си родове от с. Алмалий. И колко 
още по-страшни и незабравими картини!“ – завърши той и ридание раз-
търси неговото изнемощяло от тегла и мизерия тяло.

Стоян Моров, 18-годишен, ученик в 8-ми клас на Силистренската 
гимназия, от гр. Бабадаг, избягал от Молдова в края на декември 1917 г. 
На 8.01.1918 г. в София той ни разказа следното:

„Най-после, след 16-месечното заточение, след толкова мъки и те-
глила, аз и моите братя по страдания, един по един се връщаме в родния 
край.

Колко отидохме и колко ще се върнем? Отидохме 25 хиляди, а 
дали ще се върнем десет, това само Бог знае. Всички с нетърпение очак-
ват своите близки, своите майки и бащи, братя и сестри, но уви! Много 
останаха в Молдова, превърната в гробница от румънските власти.

Арестувани по най-вандалски начин, в същата вечер на 
28.08.1916 г., заедно с другите мъже, жени и деца от Бабадаг, като съм-
нителни и носители на българската мисъл, бяхме откарани в гр. Тулча и 
хвърлени в затвора, като най-долни престъпници и после интернирани 
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в с. Подолени, окр. Фалчиу.
Не бяхме само ние. Там намерихме много други жени, невинни 

деца, старци, скъпи чеда на многострадална Добруджа, които познаваха 
румънската тирания, но не познаваха техните зверства, които надмина-
ваха най-фантастичните представи за ада.

Към 5–6 септември, когато вече българските войски освободиха 
южния край на Добруджа, ни откараха с параходи в Галац.

Конвоирани от силна стража, нарочно ни преведоха из по-оживе-
ните улици, за да видят всички румънци българските „цивилни пленни-
ци“, взети при славните боеве при Тутракан. В същност това бяха тутра-
кански, бабадашки и кюстенджански мирни граждани. От прозорците 
хвърляха върху нас камъни, стъкла, пръчки и други предмети. Всички 
питаха: „Тези ли са българите, които ядат човешко месо?“

Това беше определението за нас и настроението на румънците, 
след Тутраканската катастрофа.

В казармите на Галац се срещнахме с многострадалните си-
листренски „пленници“, бъдещите ни другари. Ужасни са били и тех-
ните страдания в Каларашките казарми, където им ограбили и вещите 
и парите. По цели часове са лежали по корем, за да бъдат готови за раз-
стрел, тъй като войниците все очаквали заповедта.

В Галац след четири месеца затвор, с големи суми можехме да ку-
пим свободата си, но тя не беше за дълго. След седмици отново аресту-
вани, бяхме откарани във вътрешността на Молдова, в тамошните бед-
ни села. Изоставени без храна, без средства за поддръжка и без право да 
се снабдяваме отвън, нас явно ни очакваше смърт.

Извънредно много мои другари умряха там. Дори и в последния 
си час те съжаляваха, че умират в тая чужда за тях земя, далече от близ-
ки, далече от своята скъпа и свободна вече Добруджа! Последен поз-
драв, последна тайна изпращаха чрез нас, които можехме да останем 
живи. Съдба жестока…

Ужасно беше положението там, където комендантът, алчен за пари 
и лесно забогатяване, обираше невинните жертви от лагерите. Рядко ня-
кой можеше да се похвали, че комендантът не го е ограбил или бил.

В околните пленнически лагери положението беше още по-ужас-
но.

Особено където бяха интернираните от Тутраканско, Силистрен-
ско и Добричко.

Това са жалките останки от едно славно минало! Това са чедата на 
златния добруджански край, героите от 1912–1913 г., които храбро се 
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биха по славните бойни полета, за величието на скъпото им отечество, 
на майка България! Това са непоколебимите герои при Люле Бургас, Бу-
нар Хисар, Караагча, Овчо поле и Кресна. Това са борците за свободата 
на поробените си братя. Каква участ! Тия, които от милост даряваха 
живота си за другите, бяха подложени на ужасен режим, на безславна и 
мъченическа смърт.

Аз искам да говоря, но мозъкът ми е като разтопен. Мъката и 
страданията свършиха, но аз губя почва под краката си. Толкова много 
огорчения и ужас има в душата ми. При по-спокойни дни, когато падне 
булото на заслепението и помрачението, аз пак ще говоря. Свободен! 
Само пред тази мисъл аз забравям всичко около себе си, мислите ми се 
губят, и искам само почивка за тялото и душата. Искам тихи и спокойни 
български дни, за да се радвам на българското слънце, на българския 
милостив Бог.“

СПОМЕНИ, ЗАПИСАНИ ОТ П. ТОДОРОВ

Румънската комисия уведоми нашата комисия чрез постовете на 
фронта, че транспортирането на завръщащите се отвлечени добруджан-
ци, ще започне на 5.02. в 8.30 ч. сутринта. В 8.00 ч., комисията беше 
вече на 5 км. по пътя за Видин. Там е построена специално за целта 
дървена барака, която се отоплява с печки. Електрическата инсталация 
още не е довършена. След малко пристигат български войници от … 
полк, начело с поручик Х., една походна кухня за приготвяне на чай, и 
седем германски камиона. Германски и наши лекари са вече по местата 
си и правят последен оглед на помещението.

Бараката е построена на самата височина, която доминира над Се-
ретската долина. Пред очите се простира една равнина, осеяна с окопи 
и телени мрежи. Фронтът, както навсякъде, представлява едно мъртво 
пространство със своите естествени разрушения. Примирието придава 
една особена форма на всичко; тук-там се забелязват свободно движещи 
се войници, които до вчера са живели къртичен живот. Гробна тишина 
навсякъде. Само на едно място се виждаше група войници, които пра-
веха своите упражнения, влачейки верните си другари – картечниците. 
В съвременната война тя е като музика на войника: оживява го, когато е 
до него, плаши го, когато е срещу него. Железопътната линия Браила – 
Галац се губи далеч в равнината: тя сега не се тревожи от пискливата 
свирка на локомотива.

Трима членове от нашата комисия заминаха с файтон напред, за 
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да установят връзка с румънските си колеги. След 2 часа се върнаха и 
съобщиха, че транспортираните ще започнат да пристигат на демарка-
ционната линия. След половин час дойде един автомобил, возещ ру-
мънските делегати, начело с капитан Табакович. Уговори се начинът за 
проверка по списък.

Един от войниците извика „идат“ и веднага всички наскачахме 
пред бараката, с впити в пътя погледи. Пред нас е първият транспорт. 
Камионите са пълни със селяни, повечето жени и деца. Тук-там се за-
белязваха мъже, и то повечето старци. Понеже времето през този ден 
беше доста хладно, всички се разбързахме да свалим премръзналите 
нещастници. Картината е потресаваща.

Немощни жени, малки деца и старци бързо слизат от камиони-
те. Много бабички се кръстят и поздравявайки на български, викат: „Е, 
слава Богу, най-после живи бяхме да стъпим на българска земя и да ви-
дим български войници.“ Нещастните, те вярват в заблудата си, че са на 
българска земя, щом там е стъпил кракът на наш войник. Нашите бойни 
другари – германци и австро-унгарци, поразени, наблюдават тъжната 
процесия на отвлечените. По изражението на лицата им личеше въз-
мущението от румънската жестокост. Всеки при тая гледка неволно си 
задаваше въпроса: „Кои висши държавнически интереси накараха Ру-
мъния да отвлече тия невинни жени и деца, много от които са остави-
ли своите мъже, бащи, братя и сестри из негостоприемната молдовска 
земя?“ Нима румънците бяха обладани от вярата, че спасението на тях-
ното отечество е в нещастието на десетките хиляди отвлечени невинни 
добруджанци? Неволно ми идваше наум народната мъдрост: „Когато 
Бог иска да погуби някого, взема му най-напред ума“.

Пристигналите бързо се настаняват в затоплената барака, къде-
то им се сервира чайна закуска. По лицето на тия нещастници се чете 
учудване и задоволство. И как няма да бъдат с впечатления за сън, като 
са преживели толкова много. Особено впечатление правят сияещите от 
радост деца, те искат всичко българско да видят и чуят. Най-малките 
оставаха учудени, когато чуеха войници да ги заговарят на майчин език. 
Те за пръв път в живота си виждаха български войници. Започна при-
емането по списък. Записани бяха и пеленачетата. След тая формалност, 
проверените се качваха в каруци, отпуснати от австро-унгарските во-
енни власти, и се отправяха към Браила, където в един лицей им бяха 
дадени жилищни помещения до отправянето им към България.

С един от камионите заминаха за демаркационната линия. Преда-
ването там ставаше пред най-първите окопи, докъдето отвлечените се 
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превозваха в добре закрити румънски камиони, и след като изминеха 
300–400 крачки пеш, се качваха на германските камиони. Германските 
войници от първата линия усърдно изпълняваха човешкия си дълг.

Всички помагаха ревностно на нещастниците. Покъртен бях от 
гледката, когато няколко наши бойни другари – германци пренасяха на 
ръце една болна жена и няколко немощни деца. А един старец носеше 
на гръб, от единия до другия камион, своята вярна другарка, която от 
3 месеца не можела да стъпи на краката си от простудяване. Някои от 
пристигащите оставаха учудени, когато им заговореха на роден език. 
Мнозина наивно възклицаваха: „Ама той е българин мари, не е герма-
нец“.

До 7 часа вечерта беше предадена първата партида от 789 души. 
Те всички са от Силистренска околия, а най-много от селата Айдемир 
и Кара Омур. Били са интернирани в лагера Власинещи, Дорохойски 
окръг.

В лагера Власинещи са били настанени от Айдемир 800 души, а 
от Кара Омур – 900, обаче впоследствие са били преместени в други 
лагери около 590 души. До лятото на миналата година те прекарали в 
грозна мизерия: хлябът, който им се давал, бил неизпечен замесен от раз-
валено брашно със слама и пясък. Просто не било възможно да се яде. 
В бордеите било много влажно. На мнозина не била уважена молбата 
да ги освободят, да се настанят в къщи из селото, защото нямало как да 
оправдаят чиновниците разходите по построяването на бордеите, с кои-
то били направени добри сделки. На децата под 7 г. се давало половин 
дажба. Всички със сълзи на очи се оплаквали от безмилостните побои 
на прочутите румънски жандарми, които не щадели нито жените, нито 
децата. Те просто търсели повод да бият интернираните с тояги. Това се 
вършело пред очите на самите коменданти. Тежко и горко на тоя, който 
бързо не застане в строя за проверката. Като става дума за побой, не мога 
да не спомена още един потресаващ случай: Няколко дни преди пре-
возването на отвлечените, всички били изкарани на полето пред коми-
сията за предаването, чиито председател бил един сенатор от Букурещ. 
Заповядано им било жените да се отделят на една страна, децата до 17 г. 
на друга, а възрастните над 46 г. на трета. Понеже настъпило известно 
безредие, председателят започнал да ги псува и да вика на жандармите, 
да удрят с прикладите. И тия, които ми разказваха за това, добавиха: 
„Когато един сенатор прави така, смятайте какво става от по-малките 
чиновници“. Името на сенаторът знаел българинът Иван Иванов – га-
бровлията, от Браила, който сега се намирал при изолираните българи в 
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Букурещ. Побоищата, мизерията и влажните бордеи са причинили раз-
пространението на тиф в голям мащаб. Ни следа от медицинска помощ. 
Нещастниците били изоставени на произвола на съдбата.

В лагера Власинещи от айдемирци измрели повече от 250 души, 
а от кара-омурци около 230. Един нещастен баща на осем деца се за-
връща само с едно. Има няколко групи деца, които в лагера са изгубили 
родителите си. Те идват в своята скъпа родина като кръгли сираци, с 
проклятие на уста за онова натрапено им като мащеха отечество, което 
е потърсило спасение от гибелта си в техните мъчения и нещастия.

Всички интернирани, деца и възрастни, са били заставени на при-
нудителен труд в чифлиците. Там те са били третирани крайно нечо-
вешки. Просто гладували. Боерините, които тънат в разкош, им пла-
щали дневно под 55 стотинки. На мнозина даже нищо не плащали. От 
Айдемир в лагера Власинещи били 96 младежи, а от Кара Омур 67. Още 
при разпределянето им, те били пръснати из чифлиците, където ги очак-
вали боя и мизерията.

Дезинфекцирането на отвлечените започна още от шести февруа-
ри, а по-късно започна качването им на шлеповете, които ще ги откарат 
до Силистра, където ще прекарат 21-дневна карантина.

На 6.02.1918 г. на най-бедните, вдовиците и сираците, бяха разда-
дени помощи от сумата, която отпусна Добруджанската организация в 
София. Дължа да предам големите благодарности към тази организация 
за това трогателно внимание.

На 6.02.1918 г. лицеят бил посетен от началника на 4-та Дивизия, 
генерал-лейтенант Киселов и коменданта на Браила. Те не са могли да 
скрият своето възмущение от акцията на румънците при отвличането 
на тия нещастни деца, жени и старци. Всеки ден пред лицея се трупала 
тълпа от любопитни румънци, които наблюдавали потресени картината 
на своята жестокост. От тях повечето са взели участие в отвличането.

На 6.02.1918 г. в 6.30 часа след обяд беше уговорена среща на де-
маркационната линия между румънски и наши делегати. Тук бе върнат 
одобрения списък на втората партида освободени. Повдигна се въпросът 
за реда, по който ще става освобождението по окръзи. Според обясне-
нията на румънските делегати, общата цифра на освободените е 8–9000 
души, в това число и няколкостотин българи от окупирана Румъния.

С втората партида ще бъдат предадени около 1020 човека, от кои-
то 800 души от Силистренско, мнозина от с. Калипетрово. С третата 
партида около 1000 души от Силистренско и около 300 души от Кюс-
тенджанско, а с четвъртата група около 1000 души от Кюстенджанско 
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и около 300 от Силистренско. От Силистренско, освободените ще са 
между 4–5000 души.

* * *

На 5-ти този месец, се завърна първата група от отвлечените в 
Молдова българи – добруджанци и жители от с. Айдемир, Силистренска 
околия.

Руси Великов, 50-годишен. Той е един от малцината живи свиде-
тели на страшната трагедия, която се е разиграла в гр. Калараш. Започна 
разказа си със сълзи на очи:

„На 18.08.1916 г. румънските полицейски власти ни взеха 92 души 
от нашето село, за да носим с колите си жито в гр. Калараш. След като 
минахме Дунава и разтоварихме каруците си, накараха ни да носим ка-
мъни за новостроящия се път край брега. Там работихме четири дни, а 
после два дни носихме патрони от Калараш в Силистра. На вторият ден 
ни отнеха каруците с конете и ни откараха във върбалака при Дунава. 
Там бяха докарани селяни от други силистренски села. На сутринта от-
делиха една група и ги откараха на гарата, за да разтоварват муниции 
и ги държаха на работа цял ден, с бой и без храна. След това отделиха 
около 60 души и ни откараха да получим обратно каруците с конете 
си. Откараха ни в казармите, където върху нас се нахвърлиха ранени и 
здрави войници, и започнаха да ни бият. Запрегнахме кой както може 60 
каруци, и в колона се отправихме към казармите на 5-и кавалерийски 
полк, които са в края на гр. Калараш. Пред тях бяха строени в шпалир 
румънски войници, които бяха въоръжени с вили, тояги и колове. Като 
минавахме с каруците, започваха да ни удрят кой, където може. В ка-
зармения двор наредихме каруците, след което ни отделиха и строиха 
в две редици. Край редиците ни мина група ранени войници водени от 
един подпоручик. Последният събличаше връхните ни дрехи, сваляше 
поясите и калпаците ни и ги даваше на ранените. След това ни накараха 
да легнем по корем на земята. Поручикът издаде заповед, който от нас 
мръдне, да го застрелят. Това беше привечер. Започнаха да ни бият с 
прикладите, а който мръдне, жандармите го завличаха и застрелваха на 
няколко крачки от нас. Никой не смееше да вдигне глава, защото знаеше 
какво го очаква. В тази нощ, аз чувах само гърмежи и викове „оле-е“ на 
убиваните. Бяхме около 200 души, тъй като още вечерта бяха докарали 
още от тия, които оставихме във върбалака. Над нас войниците и жан-
дармите маршируваха и бягаха. Това беше на 26-ти срещу 27-ми август 
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1916 г. (ст.ст.) Чак на разсъмване спряха да ни бият и ни накараха да сед-
нем на земята в същите си редици. През деня отделиха една група, която 
ще товари торби с брашно на гарата. И там пак бой. Останалите живи от 
предната нощ, вечерта ни арестуваха в казарменото помещение.

На 28-ми ни накараха да пренасяме слама и през нощта спахме 
в каруците. На 29-и сутринта пак ни арестуваха в казармата и отново 
ни подложиха на страшни мъчения: заповядаха да легнем по корем на 
пода и ни заплашиха, че който мръдне, ще бъде застрелян. Две млади 
момчета се помръднаха и ги застреляха в самото помещение, на няколко 
крачки пред нас. Наблюдаваха ни до обяд и като видяха, че всеки се пази 
да не мръдне, започнаха да си служат с хитрини. Запитаха: „Кой желае 
да отиде по нужда“. И който идеше, не се връщаше повече. Усетихме, че 
и там ни очаква куршум, още повече, че ги откарваха само поединично. 
Никой вече не се обаждаше да отива по нужда. Тогава запитаха: „Кои 
желаят да отидат да си донесат слама за постелка?“ И там който отиде-
ше, не се връщаше вече. Така прекарахме до мръкване.

Вечерта заключиха вратата на помещението и спряха да ни бият. 
На 30-и сутринта ни строиха в коридора и ни накараха да се съблечем 
по долни дрехи. Накараха всеки да извади колкото пари има, които при-
бираха и записваха в една книга, лицето на която втори път не видяхме. 
У когото се усъмниха – претърсиха го. След това ни накараха пак да се 
облечем с останките от дрехи, защото здраво ни ограбиха.

В казармата ни държаха две седмици, през което време ни нака-
раха с ръце да чистим тор от оборите и тревата от двора. Не ни дадоха 
даже мотики или лопати. Така, с ръце оплевихме тревата.

Един неделен ден ни дадоха по един хляб и ни заведоха на гарата 
и оттам с конски вагони ни откараха за четири дни в Молдова. По пътя 
не ни дадоха друга храна. На гара Чулница в един от нашите вагони вле-
зе един жандарм, грабна пушката на един от конвоиращите войници и 
започна да бие, когото свари, като викаше: „Ако ме бяха накарали да ви 
закарам, никой от вас жив нямаше да предам“. След това ни задържаха в 
пленническите лагери, където ни чакаха нови страдания. Само по едно 
чудо аз и моите другари се спасихме в Калараш. Там ние прекарахме 
такива моменти, които по страхотиите си напомнят мъченията в Ада.“

* * *

Ето и тежката изповед на Директора на българското училище в 
Кюстенджа, г-н Иван Върбанов:
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„На 16.08.1916 г. (ст.ст.) ни вдигнаха от Кюстенджа и ни откара-
ха под конвой в с. Андрашещи – Яломица. Там ни държаха около три 
седмици, и когато дочухме топовни гърмежи, се получи заповед за от-
деляне на всички българи и турци и откарването им на гара Фаурей. Раз-
стоянието от 85 км. изминахме пеш за ден и половина, в усилен марш, 
сред облаци от прах и голям пек. Почивка почти не ни се даваше. Ония, 
които изоставаха от умора и немощ, бяха подлагани на бой от придру-
жаващите ги жандарми и трябваше да се влачат като пребити, за да се 
спасят от мъчителната смърт, която ги дебнеше от жестоката румънска 
стража.

На обширното поле пред гара Фаурей прииждаха, като мравуняци, 
интернирани от различните центрове на Яломица. Цели тълпи от хора 
бяха неузнаваеми от прахта. Една група е била тъй жестоко гонена по 
пътя, че хората бяха обезумели. Кавалеристите – жандарми с камшици 
са карали нещастниците да тичат през цялото време пред конете им, а 
ония които падали на земята, след газене и бой до смърт, били изоста-
вяни да умрат. Уплахата завладяла до полуда гонените: всеки бягал, за 
да се спаси от следващите го убийци. Обезумялата тълпа бягала неспир-
но и минавайки през едно село, предизвикали голяма паника. Селски-
ят комендант, ужасен от страшната картина, незнаейки причината, бил 
принуден да гони бягащите, за да ги спре. Покъртен от разказа на тия 
нещастници, той се принудил да смени жестокия началник на групата, 
но новият само там бил добър. След тръгване той извършил това, което 
отнели на предшественика му.

Около гара Фаурей бяха струпани не по-малко от 27 000 души от-
влечени българи и турци. Тук бяха докарани и селяните от Калипетро-
во, Алмалии и Кара Омур, Силистренска околия, мнозина от които били 
вдигнати с каруците си. Всяко семейство носеше малко покъщнина. Из-
даде се заповед, че никой няма право да носи повече от 20–30 кг ба-
гаж. Плъзнаха селяни от околностите на Фаурей и откриха цял панаир. 
Продаваха се каруци, коне, брашно и дрехи на смешни цени. Банди от 
крадци просто си вземаха онова, което им харесваше.

Поради липса на купувачи, някои изоставиха на полето каруците 
си, за да станат плячка на румънците, които се сбиваха кой да заграби 
повече.

Започна товаренето на групи в открити вагони. Аз бях оставен в 
последната група. Селяните, през чиито села минахме, излизаха на тъл-
пи и ни замерваха с камъни. На мнозина бяха строшени главите. На 
гарите не ни разрешаваха да слизаме. Принуждавахме се да плащаме на 
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войниците, за да напълнят стъклата ни с вода. Често се случваше селя-
ните да отнемат бутилките ни от ръцете на войниците и да ги трошат в 
земята. След дълги мъчения, най-после стигнахме гара Данжени. Там 
се беше настанило и централното управление на северната пленниче-
ска област. Бяхме останали без пари, защото още в с. Андрасещи ни 
обискираха и събраха парите, като ни оставиха само по няколко лева. 
На някои дадоха разписки, на други записаха само имената, а на трети 
даже и това не сториха.

В Данжени бяхме вкарани в един чокойски обор за говеда. Понеже 
стигнахме нощно време и нямаше никакво осветление, пипнешком на-
лучкахме къде да се настаним. Така прекарахме няколко седмици.

С пристигането ни в Данжени, започна организирането на дирек-
ция за интернираните чужденци в северната област. Мене ме отделиха 
за писар. На първо време персоналът се състоеше от един директор – 
полковник, един касиер, един подофицер и аз. Областта се раздели на 
четири центъра и 21 подцентъра. Центровете бяха в Радауц, Савени, Ри-
пичени и Стефанещи, а подцентровете в: Мьоркани; Кацушка; Подрига; 
Щудиени; Власинещи; Икизени (впоследствие в Адашени); Ханещи; 
Михалашени; Данжени; Унгурени (впоследствие в Чишманещи); Ни-
китени; Трушещи (впоследствие в Хулуб); Романещи; Рингилещи; Ка-
лараш (впоследствие преместени в Рингилещи); Биволари и Трифещи. 
Центровете се ръководеха от един комендант – офицер, за каквито се 
назначаваха най-корумпираните. Управлението на подцентровете беше 
в ръцете на сержанти от жандармерията, категория хора, прочути със 
своите жестокости. В техните нокти, ние наподобявахме сграбчено от 
сокол врабче, наши милувки бяха войнишките приклади и офицерския 
камшик или сабя.

След заповедта за отделянето на пленниците българи и турци и 
изпращането им в северната област, последва нареждане за изключи-
телното ни третиране. Не се мина много и в дирекцията изпратиха, като 
помощник на полковника, капитан Попович, един страшен българомра-
зец. Той държеше на заповедта за изключителното ни третиране и дава-
ше най-сурово тълкуване на всяка разпоредба. През октомври последва 
заповед за построяване на бордеи и настаняване на интернираните в 
тях. Въпреки, че времето не бе никак благоприятно, Попович разпореди 
за незабавна работа. Настъпиха страшни мъчения. Беше дошла вече су-
ровата зима, а хората не бяха добре облечени. Земята беше замръзнала 
и трябваше не да се копае, а да се сече с брадва. През нощта замръзваше 
пластът под изкопа и на другия ден започваше нова мъчителна работа. 
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Някои от местните хора, съветваха да не се копае, защото почвата в се-
верна Молдова е водна, което личеше от много плитките кладенци, но 
никой не слушаше: над всичко беше заповедта от Яш! Още при разкопа-
ването започна да извира вода. В най-страшните студове, интернирани-
те бяха насилствено заставяни да копаят и на ръце да пренасят дървата 
за бордеите. Според плана бордеите се строяха за групи по 200–250 чо-
века, с 60 м дължина, 5,5–6 м ширина и 1 м дълбочина в земята. Бордеи 
не се построиха само в Мьоркани, Кацушка, Никитени, Икимени, Тро-
шещи и Михалашени, но по заповед през лятото и там се построиха.

Бордеите бяха на няколко километра извън селата. На интерни-
раните им се забрани не само да останат на платени квартири в селата, 
но дори и да ходят да се хранят там. Бордеите не бяха близко и до из-
вори или кладенци. В един център, понеже чешмата беше доста далече, 
жандармите-пазачи караха интернираните да пият вода от близкия гьол. 
Изключение и то в ограничен размер, се направи за висшата интелиген-
ция и големите богаташи, които можеха да платят. Имаше специални 
посредници, не между българите разбира се, които в съдружие с ко-
мендантите, уреждаха тези въпроси и трупаха богатство от подкупите. 
Учителят от Браила, Павел Димитров, след като прекарал 2–3 месеца в 
затвора, беше докаран в бордея, само защото е българин, а на неговите 
другари – евреи, беше разрешено да живеят в селото.

След привършване на бордеите, интернираните бяха настанени 
незабавно в тях. Поради студа, мизерията и лишенията, смъртността 
веднага се увеличи. Дневно от всеки бордей умираха по 50–60 души. 
В много от смъртните актове, жандармите записваха много характер-
ното: „Decedat miserie fizioilogica“ (умрял от физиологическа мизерия). 
Храната беше мизерна: два пъти в седмицата имаше боб, а в остана-
лите дни – замръзнали картофи. В някои центрове вместо хляб даваха 
царевично брашно, а хората нямаха нито огън, нито съдове, за да си 
приготвят мамалига. Някъде просто, като свинете, бяха принудени да 
ядат забъркано със студена вода царевично брашно. Бях очевидец, как 
една майка държеше детето си гладно от няколко дни, защото получа-
вало стомашно разстройство от тази сурова каша. Самото брашно беше 
горчиво, развалено, размесено с пясък и крайно нечисто. В Мьоркани в 
брашното намерили човешки изпражнения. В този подцентър на интер-
нираните не била давана храна три поредни дни. Комендантът продал 
дажбата на тия нещастници.

И другаде постъпваха така с храната. Началниците, от най-вис-
шия до най-дребния чиновник, се надпреварваха в кражба, вземане на 
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подкупи и злоупотреби. Така мнозина натрупаха богатство на гърба на 
нещастниците. Директорът, полковник Георгиу, от тъмни сделки си оти-
де с повече от милион лева, поручик Михоцеску – с повече от 300–400 
хиляди, касиерът Диенеску – с 200–250 хиляди и др. Целият този режим 
благоприятствуваше развитието на епидемии от дизентерия и петнист 
тиф. От санитарна помощ и чистота нямаше и следи. Хората нямаха 
най-необходимите условия и възможност за къпане и пране. Дървата 
бяха рядкост. Съдове за варене на вода имаха само някои семейства, 
които ги носеха още от селата си. Най-много в това отношение страдаха 
онези, които бяха без жени. Паразитите бяха плъзнали и разнасяха за-
разата навред. Никой не се е загрижил за ограничаване на тази напаст. 
Като че всички от пазачите се бяха сплотили, за да унищожат ненавист-
ния им български народ.

Според официалните сведения, получени в дирекцията, само в се-
верната област бяха интернирани отначало 27 544 души, от които 12 878 
българи, а останалите турци и арнаути. През ноември 1916 г. докараха 
още около 6000 добруджанци, взети с колите им. Това бяха ония хора, 
на които румънците казали, че уж ще купят житото им на известни гари 
и на високи цени. Така те дойдоха с натоварени коли. Тук дойдоха само 
със 150 каруци и 320 коня. Другите се сещате къде са отишли.

После докараха от затворите в Яш, Дорохой и други още 3800 
души, между които 200 българи, а останалите бяха евреи, немци, ав-
стрийци и маджари, на които разрешиха да останат да живеят в селата. 
Бяха ни казали, че около 2000 българи са избягали, но те всъщност са 
били избити. До края на март 1916 г. от всички тия интернирани, по 
официалната статистика на дирекцията, умрелите са 9500 души и то 
почти само от бордеите, защото настанените по селата имаха по-хиги-
енични условия. Към това число трябва да се прибавят и „избягалите“, 
които били представяни така и от жандармите, тъй като не им знаели 
имената, а в списъците ежедневно се отбелязваше всичко.

За да се сложи ред в храненето на интернираните, трябваше да се 
установи наличният състав. На първо време директорът не разполага-
ше с никакви сведения в това отношение и се наложи да се обърне към 
комендантите на центровете. Представените списъци от последните, 
не се сравняваха с тези от следващите месеци. Един от комендантите 
беше представил през втория месец, списък, в който хората бяха с 200 
по-малко от предния. Дирекцията, по мое указание, реши да направи 
точно преброяване. В комисията включиха и мене. Това ми даде въз-
можност да обиколя всички лагери и да се запозная с истинското поло-
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жение на хората в тях. В центъра, в който интернираните бяха предста-
вени по списък с 200 по-малко, изобщо никой не липсваше. Оказа се, че 
комендантът изпратил в чифлиците 200 работника, и за да сложи ръка 
на възнагражденията им, представил списъка с по-малко хора. Моите 
подозрения, изказани пред касиера на дирекцията се оказаха верни. То и 
много наивно щеше да бъде, ако не се усъмниш в морала на румънските 
бюрократи, щом като ги опознаеш малко.

Посетихме всички центрове. Най-потресаваща беше картината 
в Ханещи, където петнистият тиф вземаше много жертви от бордеите. 
Нямаше абсолютно никаква хигиена, санитарна помощ или грижа за по-
добно нещо от румънците. Комисията не се решаваше да се доближи до 
бордеите, за да не пострада от страшната зараза. Сметнах, че ще извър-
ша престъпление пред съвестта и рода си, ако и аз отмина с небрежнос-
тта на румънските бюрократи. Влязох в първия бордей. Картината беше 
ужасна. Едва ли фантазията на Данте можеше да си представи подобна 
страхотия. Някои от местата бяха безлюдни – цели семейства изчезнали 
от страшния бич. В единия ъгъл видях цяло семейство да агонизира. 
Здрава беше само майката, която се мъчеше да изчисти въшките. Ръцете 
ѝ бяха в кръв, а от пръстите висеше кожа наранена от паразити. Малко 
по-натам беше останало едно кърмаче, което се предаваше от ръка, на 
ръка между жените. Още по-насам стоеше загрижено едно 12–13-го-
дишно момиче, заобиколено от още четири невръстни деца. Попитах го 
къде са родителите му. То се задави от сълзи и едва проговори: „Завчера 
умря баща ни, а вчера и мама“. Днес вече, при мъчителна немотия и 
беззащитност, в тази крехка възраст, то заемаше мястото на главата на 
семейството! Докато говорих с това дете, пред мене се изправи една 
селянка и ме запита кой съм и какво търся тука. Обясних ѝ, а тя ми въз-
рази с треперещ тон: „Това малко ме интересува, но кажете ми, докога 
ще траят тези мъки?“ Оказа се, че тази 46-годишна селянка била би-
вшата учителка от с. Калипетрово, Силистренско, която още живееше с 
отминали илюзии за хуманен свят! По-късно научих, че адските сцени 
в бордеите покрусили борческия ѝ дух и няколко дни след посещението 
ми, помолила за разрешение да се премести на квартира в селото, за да 
се успокои.

До 1-ви март 1917 г. в центъра Ханещи от 1600 интернирани ум-
ряха 700 души.

Такова беше положението и в Данжени, Рипичени, Щубнени, Би-
волари, Ромънещи, Трифещи, Стефанещи и Подрига. В Рипичени бях 
очевидец на товаренето на трупове в каруцата. Нахвърляха ги като сно-
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пи, и за да не се срути грамадата, вързваха въжета отстрани. Погребе-
нието беше без каквито и да е религиозни обреди. Човек не би повярвал, 
че щом минат край църква, румънците се кръстят. Още по-лошо беше, 
че тези претендиращи за култура хора, на другия ден със същите каруци 
носеха храната на интернираните, без да я дезинфекцират. И ужасната 
зараза вилнееше!

В един от бордеите видях един човек, съблякъл всичките си дре-
хи и гол трепери от студ. Нещастният, пред студа предпочел няколко 
часовото спокойствие и си легна в постланата слама. Пак там, друга по-
тресаваща картина. Един човек се търкаляше в агония. Беше изяден от 
въшки. Тялото му беше изранено. По здравата кожа имаше пласт върху 
пласт от въшки – напластявания дебели няколко сантиметра.

През ноември 1916 г. докараха още 280 интернирани българи, тур-
ци и десетина австро-унгарски поданици. Те трябвало да докарат дър-
жавните жребци от Яломица в Молдова. Началник на охраната бил по-
ручик Франгопуло, син на кюстенджанския търговец Рали Франгопуло. 
За храна на водачите са давали по един хляб дневно на четирима души. 
Жребците били наредени в сгъстени редици по четири. От ритането на 
конете и нечовешкото третиране, стотина души умрели още по пътя. 
Нощно време конвоят се спирал за почивка само няколко часа, като во-
дачите са били принуждавани да сядат всеки пред своя жребец и да дър-
жат поводите. Пристигнаха в много плачевно състояние: изтощени и 
наранени от ритане. Веднага отделиха австро-унгарците и ги настаниха 
в селото, а всички българи, между които и чифликчиите Нейко Стоянов, 
Николай Стоянов, Стефан Великов от Кюстенджа и турците натъпкаха 
в бордеите. Още на втория ден ги изкараха на работа по новострояща-
та се железопътна линия Данжени-Радауц. С големи молби и подкупи, 
тридесет души от по-богатите, успяха да си издействуват премества-
не в селото. Другите останаха в бордеите. От тях оцеляха само трима, 
другите умряха. Всички от тази партида останали живи, тридесетината, 
на които разрешиха преместване в селото и тримата от бордея, още не 
могат да се съвземат. Само Нейко Стоянов умря от простуда, докато ра-
ботеше на железопътната линия. Мъчението на тези хора бе стигнало до 
ушите на Военното министерство в Яш и то нареди разследване по слу-
чая. Присъствах при разпита на подофицера. Той със сълзи на очи описа 
пред разследващия капитан адските мъчения и завърши със следните 
характерни думи: „Колко казвах по пътя на поручика: и тия нещастници 
носят душа, тяхното третиране е нечовешко, не виждате ли, ще уморим 
всички, обаче той ставаше още по-свиреп“. Но и това разследване не 
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помогна с нищо, дори според мене то влоши още повече положението.
Нека всеки българин запомни името на поручик Франгопуло, а по-

край него и тия на директорите полковниците Георгиу и Занфиреску, 
на касиера Динеску Васили, на поручик Михоцеску Тодор, на подофи-
церите Йонеску (от центъра Биволари) и Зису Аристиди и на всички 
жандарми от сержанта до редника, които признаваха закона само в боя. 
Техните имена ще бъдат за дълго време символ на безчовечието и сви-
репостта.

Трябва да отдам заслужената почит на свободно практикуващия 
лекар в гр. Меджидие д-р Е. Тома, по народност албанец. В разгара на 
най-страшната епидемия той беше на своя пост, в непосредствен кон-
такт с болните интернирани, на които неговите насърчителни думи 
действуваха по-силно, отколкото смешното количество хинин, което ди-
рекцията отпускаше от време на време. Неговото усърдие и съчувствие, 
бяха лошо изтълкувани от началството. Той бе обвинен в симпатии към 
румънските врагове, и за наказание бе преместен на друга длъжност. 
Когато от влака, който ни караше към родния край, погледнахме за по-
следен път лобните места, където в продължение на 17 месеца, живяхме 
само с горчивина, забелязахме от страни на гарата, скрити от погледите 
на началниците, един старец със снета шапка и овлажнели очи, тихо 
изпращаше ония, с нещастията на които и той живя и страда. Това беше 
албанецът Тома.

В края на месец септември 1916 г. бяха интернирани в пленниче-
ските лагери на Шипоти и южната област, всички румънски офицери от 
български произход – 15 офицера, 3-ма аптекара и един инженер. През 
август 1917 г. в центъра Ханещи събраха интернираните офицери и три-
десет и шест български свещеници и ги сложиха под строг режим. Два 
месеца преди това беше издадена една конфиденциална заповед, с която 
се нареждаше, вследствие вероятно нахлуване на съюзнически войски в 
Молдова, да се направят нужните приготовления за евентуално откарва-
не в Русия на всички интернирани офицери и свещеници, а цивилните 
да се снабдят с храна за седем дни и да се изоставят в центровете под 
управлението на комитети, образувани от кметовете. На 1-ви септември 
1917 г. се заповяда, всички интернирани офицери да се изпратят в ча-
стите им, да се смята, че никога не са били отстранявани от длъжност, 
да им се дадат заплати за цялото време, и за в бъдеще да не се наричат 
български офицери, което по погрешка се правело по-рано, а румънски 
офицери.
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* * *

Давам показанията на Еню Йорданов, търговец от гр. Кюстенджа, 
един добър патриот, когото познавам от много години. Сега го наме-
рихме значително отслабнал. Този здравеняк, днес стоеше пред нас с 
провиснали бузи и прибран корем. Той сега ще трябва отново да гради 
своето благосъстояние, защото цялото му имущество е ограбено. На-
прави ни впечатление неговият кураж, който може да се обясни само с 
опиянението му от радостта за края на терзанията.

„От Кюстенджа ни откараха със специален влак в с. Касъбещи, 
окръг Яломица. 1800 души ни натъпкаха, като сардели в конски вагони. 
След 3 седмици накараха всички българи и турци да се строим на пло-
щада. Държаха ни от 6 часа сутринта до 3 часа след обяд. След това пеш 
ни подкараха към гара Фаурей, на разстояние 85 км.

Пътя изминахме за ден и половина в мъчителен марш, при силен 
пек и облаци прах. Почивка нямаше, „галеха ни“ с камшици и приклади. 
Широкото поле около гарата беше почерняло от интернирани. Натъп-
каха ни в мръсни конски вагони, от които първо трябваше да изхвър-
лим боклука. По пътя, тълпи от румънски селяни и селянки причакваха 
влака и ни замеряха с камъни и дървета. На една гара часовият, който 
бе седнал до вратите на вагона, задрямал и падна на земята. Набеди-
ха затворените там интернирани, че умишлено го бутнали. Струпаха се 
жандармите и ги смазаха от бой с камшици и приклади.

От гара Данжени до с. Рипичени ни превозиха с малки вагони, в 
които буквално ни натъпкаха. Заповядаха ни да седнем и да си наведем 
главите, за да не се виждаме през страничните огради на вагона. Сгу-
шихме се на кълбо, човек до човек, и въпреки мъчителното отмаляване, 
никой не смееше да вдигне глава, защото „играеха“ прикладите и пищя-
ха куршуми.

Помощник на коменданта в нашия център беше жандармерийски-
ят фелдфебел Георги Репеде от гр. Галац, един крайно груб човек. Той 
беше привърженик само на боя и парите, и направи десетки хиляди лева 
капитал от ограбване на интернираните.

За коменданти бяха назначени запасни офицери, разни протежета 
и синове на чифликчии. Те бяха свирепи към нас и не познаваха милост-
та и човещината.

Нашите мъчения нямаха край. За да ги опише човек, му трябват 
много седмици. Слава Богу, че отървахме поне кожата си. Ще завещаем 
на потомството спомените си за страданията, причинени от чокойска 
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Румъния, която в лицето на всеки българин, вижда свой народен враг 
и насажда в душата на народа си отмъщение и унищожение на българ-
щината“.

Спомени от Руси Колев, 
жител на с. Армутлий (дн. Крушари)

На 18 август 1916 година примарят (кмета) и нотарят (бирника), 
издадоха наредба да се внесе от всеки жител на Армутлий данъка при 
бирника. Тогава аз имах пари и ги занесох на нотаря, а той ме удари с 
юмрук по брадата и ми каза: „На нас пари не ни трябват. Ще натоварите 
колите с жито и ще заминете за село Касъм“. На 19 август тръгнахме 40 
каруци и ни събраха в с. Азаплар (Дяково). Продължихме пътя цяла нощ 
и осъмнахме в с. Саража (Росица). Тук се събрахме с жителите от об-
щините Кюсюлери, Ениже, Ези Бей, също с каруци натоварени с жито. 
Станахме около 260 каруци хора, жито, животни. Поведоха ни за гр. 
Кобадин. Като пристигнахме казаха, че уж нямало вагони за натоварва-
не на нашето жито. В гр. Кобадин имаше още откарани от Юван Ювас, 
Геленжик и други села от Добруджа – общо над 500. По липса на вагони 
уж ни поведоха за гр. Меджедие, охранявани от 200 войници, румънски 
кавалеристи с измъкнати шашки. Когато стигнахме на около 6 км до 
гр. Меджедие предните каруци бяха под бой и тормоз. На мен ми взеха 
100 леи. После ни затвориха в старо здание, натъпкаха ни един до друг. 
Нея нощ щяхме да измрем за въздух и вода. Същата вечер църковни-
те камбани забиха за обявяване на мобилизация в Румъния. Сутринта 
ни изведоха с бой от сградата. При нас дойде поручик. Узнахме че бил 
българин из Тулченските села на румънска служба. Но разбира се, се 
прикриваше, този продажник, той ни каза: „Вие сте добри българи и по-
магате с коне, волове, жито каруци и друго каквото имате. Тази велика 
Русия ви обърка мозъците, а сега им е наредено където срещнат бълга-
рин да го убиват. Така им е наредил руския император. Вие сте оставили 
жени, деца, бащи, майки, къщи, имоти, родни села. Всичко това ще го 
прежалите. Руската войска всички ще ви изколи. Ние ще ви откараме 
във вътрешността на Румънската държава, за да ви спасим.“ Като ни 
говореше това той плачеше, защото знаеше какво ще остане от нас. Да-
доха ни по един хляб да се нахраним. Строени в редици, охранявани от 
кавалерията ни поведоха пеш, неизвестно къде. Бяхме около 900 човека. 
Когато минахме през едно село, шефът каза на насъбралите се жени и 
деца: „Тези българи са пленени от нашите войски. Тези са които убиват 
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вашите бащи и мъже. Заливайте ги с вряла вода, хвърляйте камъни по 
тях, отмъстете си, те ядат хора, какво чакате“. Стигнахме в гр. Хърсово 
и ни затвориха на открито в селския капан, където затварят добитъка. 
Премаляли от глад и убийствено жадни на другия ден ни смъкнаха на 
Дунава, за да ни напоят, като добитък. Когато минахме през града по 
улиците ни замерваха с чаши, а децата със шишета и камъни. Мнозина 
от нас бяха ударени по главите, ръцете, краката, телата. Влачехме се 
пребити. Накараха ни да си направим от камъни колиби. Легнахме по-
крити с камъш, а румънските часовои намушкваха през камъша. Мно-
зина бяха наранени и убити. При нас на Дунава почерня от добитък 
откаран от Добруджа. Вдигна се страшен рев на телета, крави, кобили и 
кончета, на биволици и малачета. Закараха ни на моста, който беше за-
дръстен от отстъпваща румънска войска и румънски семейства. Биха ни 
много. Някои от нас бяха повалени на земята, а останалите прескачахме 
падналите, за да ги запазим поне живи. Това беше край с. Тихо Петра, 
което наименувахме с. Върбово, защото ни биха с дървета, върбови кол-
ци. Най-после се измориха да ни бият и сами престанаха. Спряхме се до 
селото, там минаваше река Яломимица, където нощувахме на открито. 
После научихме от добри хора, че румънците са се приготвили да ни 
избият. Поведоха ни за река Дунав, качиха ни на шлеповете, като ни на-
пускаха през една дупка като пълни чували в трюмовете. До дъното на 
шлепа имаше 4 метра. Един румънски войник ни редеше като сърдели в 
кутии готови за запечатване за оня свят. После той излезе, запечатаха ни 
с капака на шлепа. Към полунощ шлепът се заклати, бяхме тръгнали без 
да знаем за къде ни водят. На втория ден излязохме на видело и слязо-
хме на западната страна на гр. Галац. Бяхме 13 шлепа. След 22 дена ни 
поведоха не през града, а го заобиколихме, понеже войниците нямали 
да могат да ни опазят от разярените градски тълпи, от негодуващите 
граждани. Там стояхме гладни, изнемощели, бити. На 26 октомври ка-
заха, че ще ни заведат навътре в Молдова, за да си направим колиби за 
презимуване. Дадоха ни хляб за по четири дни и с влака много бавно – 
бой, смърт и с големи престои по гарите, пристигнахме в град Яш. От 
тук ни поведоха за Ботушани пеш. Нощувахме гладни и жадни. На дру-
гия ден пристигнахме в Стефанещи.

Край селото имаше голяма фабрика в която ни събраха, за да видят 
колко са оцелели от 900 човека. За прехрана ни даваха малко мамалига. 
Във фабриката стояхме 11 дена. После ръководството образува групи от 
по 100 човека, за да правят бордеи за зимуване, това беше страшен ад. 
Една група отиде в Стефанещи, а другата – в Елишени, в която група 
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попаднах и аз. В Елишене направихме три бордея дълги по 60 метра. 
Тук прекарахме голяма мизерия. Никой не те зачиташе за човек, бяхме 
по-долу и от кучетата на концлагер. Не бяхме се преобличали, всич-
ко около лицата ни – коса, мустаци и бради като страшилища пълни 
с въшки и нечистотии. Мнозина измряха от бой, болести и убийства, 
та се отърваха от злото. И аз се поболях цели 12 дена, бях в несвяст от 
петнист тиф. При нас в бордеите дойде администратора на чифлика, 
за да иска 25 българи, които да разработят зеленчуковата градина на 
чифлика. Между избраните бях и аз от 90 души пленници – германци, 
унгарци и българи. След като разработихме едно място от 80 дка, на 
03.03.1918 година бе издадена заповед да се освободят всички интерни-
рани българи. После тази заповед се отмени до второ нареждане. През 
август 1918 г. като пазач на нивите на един чокоин аз избягах, а другите 
останали живи бяха освободени и се завърнаха в Армутлий, около 20 
дена по-късно.

От 400 души от с. Елишене измряха около 310 интернирани, които 
оставиха костите си там около бордеите на селото и общите братски 
гробове.

От 300 българи измряха 170 човека, върнахме се само 130 човека 
от района, такава беше мъката на Добруджа.

Спомени на Михаил Стоянов от с. Армутлий, Добричко

Срещу 15 август 1916 година се обяви в Румъния военна моби-
лизация. На същия ден откараха първенци на селото, между които и 
свещеник Стефан Попов. На 22 август в Армутлий пристигна трета 
конна дружина от руска дивизия. Срещу 23 август дойдоха румънци-
те. На 25 август през нощта откараха всички мъже от 16 до 60 години. 
Общо 100 човека. Прекарват ги през Азаплар и ги откарват в Хърсово. 
Тук се събират с ония, откарани по-рано със собствени каруци пълни с 
жито, от Армутлий и другите села. После ни откараха в окръг Ботуша-
ни, Молдова. Много оставиха костите си в концлагерите. На 30 август 
влезе резерв от първа българска армия, конна дивизия с началника си, 
генерал Колев, идещ от гр. Тутракан и каза на народа: „Драги българи и 
българки, скъпи деца, юноши и девойки, нашата войска влезе в земите 
на Хан Аспарух. Свободата дойде на върха на нашите саби и на нашите 
войнишки гърди. Честито свобода! Братя и сестри не отмъщавайте на 
никого по лични амбиции, бъдете доблестни за името българи. Войска-
та ще изпълни своя дълг. Братята руснаци не закачайте, ние им прос-
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тихме. Сръбските войници ги предавайте на нашите военни части, не се 
саморазправяйте. Знаем война е, но ние сме тук в Добруджа!“

Същия ден се изтеглиха към с. Мансърово (сега Свобода), а на 
другия ден пристигнаха пехотни военни части от българската войска. 
Заеха фронт към село Азаплар (дн. Полковник Дяково, б. а.) – Добрин 
(Деведжи кьой, б. а.), и започнаха военни действия между румънски во-
енни части и руски. През четирите откарвания на жители от с. Армут-
лий са загинали 40 човека. Докато трая Балканската война, Междусъ-
юзническата и Първата общоевропейска война, от Армутлий са убити 
всичко 56 мъже, които не се завърнаха по родните си огнища. В лагери-
те на смъртта в Молдова – румънците унищожиха стотици наши добру-
джанци, които трябва да помним.

Спомени на Влади Ковачев, жител на с. Армутлий, Добричко

За 15 август 1916 г. ме определиха със собствената каруца да возя 
един болен войник за гр. Кобадин в руската дивизия, която беше там 
разквартирувана. Потеглих обратно за Армутлий, минахме през с. Гю-
венлий, Кюстенженско. Тук румънската войска и местната власт ме 
задържаха с каруцата. През селото минаха откарани срещу 25 август 
армутлийци, заедно с други селяни от околните села – Пчеларово, Ка-
ралец и др. Те продължиха пътя си за Хърсово, а мен с един другар от 
Сараджа (Росица), също като мен с каруцата си, заедно с други румън-
ски войници, ни задължиха да натоварим от близката болярска къща 
пипер и кашкавал, които да занесем в Констанца. Занесохме тази стока 
и пак се върнахме в Гювенлий заедно с румънските войници и каруци-
те ни. Заповядаха ни да отидем да натоварим овес от Карагюмерската 
гара, за да го занесем в Тювенлийската гара. Когато отидохме в Кара 
Гюмер, българската артилерия вече обстрелваше тази гара. Жителите 
му бягат изплашени с багажа и добитъка, и всичко каквото могат да взе-
мат към вътрешността на румънската земя. Заповядаха ни да натоварим 
един офицерски багаж на два файтона, разместихме този багаж в шест 
каруци и потеглихме за Кюстенджа. По пътя замръкнахме в с. Муста-
фа Ича и пренощувахме в него. През нощта нас двамата ни вързаха с 
извити ръце на гърба и рано на другия ден девет румънски войници 
трябваше да ни заведат в концлагери, и ни поведоха. По пътя решиха да 
ни разстрелят. Тогава един от войниците пожела сам да ни разстреля. 
Отдалечихме се на 200 метра до един трап, обърнати с гръб към вой-
ниците. Първо войникът стреля към мен, втория в другаря ми. Тутакси 
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паднахме и двамата в трапа, после бяха разстреляни и другите. Всич-
ките умряха, само аз оцелях. Почти се разсъмна, ръката започна да ме 
заболява, но не можех да стана понеже бях вързан. Започнах да плача 
понеже не знаех къде съм ранен. Вероятно ръцете при китките са били 
слабо стегнати, помъчих се и се отвързаха. След дълги душевни мъки и 
размисли, аз успях да измъкна едната ръка – ранена, бавно измъкнах и 
другата, върху която лежеше другия изстиващ труп на другаря ми. По-
сле бавно си съблякох антерията, изхлузих пояса, с който бяхме вързани 
над лактите, взех си моя пояс, и пълзешком се запътих към обезлюде-
ното село, сгуших се до един саплък слама. Три дни не бях ял нищо, но 
глад не чувствах от преживяното, от раната и смъртта на моите другари. 
Чувствах голяма жажда.

„Патруле, да не ме застреляш, аз съм българин, ваш роден брат.“ 
Приближиха ме и ме заведоха на гарата, където имаше един ескадрон от 
шести военен полк. Заведоха ме при офицерите, те искаха да им разказ-
вам за случката си, но аз им исках първо нещо за ядене. Почака докто-
рът, който ми проми раната и ми направи компрес на ръката, която беше 
се надула много и се беше инфектирала. Нощта ме свари в село Кралец. 
Още с влизането в селото виждам една къща да свети. Викам: „Бай Пе-
тре, лельо Станке“, никой не се обажда, мълчат хората, никой не отго-
варя на такива късни гости, страхуват се. На сутринта като се разсъмна 
добре, едва тогава започнаха да се мяркат по двора хора. Като ме видя-
ха, разплакаха се и веднага се събра цялото село да ме питат за своите 
близки, за своите бащи, мъже и братя. Много жени и деца са откарани и 
ме заведоха в гр. Добрич, а от там аз си отидох в Армутлий. Такава беше 
действителността, мъката и смъртта на добруджанци, но никой не успя 
да убие големия дух, вярата и силата на българина. Никога не бива да 
забравяме хилядите жертви на румънските окупатори.
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СВИДЕТЕЛСТВА НА НАСЛЕДНИЦИ  
НА РЕПРЕСИРАНИ

Разказва Стефан Пенев Атанасов за Михаил Тодоров от 
с. Попгригорово (01.09.2016 г.)

Спомените все още са живи. И днес те натъжават нашите сърца. 
Няма ги само дедите ни – загинали като мъченици в румънските лагери 
през 1916–1918 г. В съзнанието на потомците те остават като откараните 
или отвлечените.

Разказът ми е за родния мой чичо – Михаил Тодоров, по спомените 
на моя баща Пеньо Тодоров. През 1916 г. Михаил Тодоров е едва 28-годи-
шен. Бил е умен, трудолюбив и предприемчив, с верен търговски усет. Не 
случайно е един от рода на дядо Атанас Акъллийски.

И така през м. август 1916 г. кметът на с. Попгригорово издава запо-
вед – от всяка къща да се натовари каруца с пшеница, която да се транс-
портира до зърнените складове (на скеле) в гр. Балчик. С кервана тръгва 
и Михаил Тодоров в посока към с. Безводица. Там го среща дядо Цвят-
ко – наш близък роднина. Той е прозрял пъклените планове на румънската 
власт. Осъзнал е, че пренасящите товара българи са обречени. Затова му 
предлага да го откъсне от кервана и да го скрие в своя дом. Михаил Тодо-
ров отказва помощта му. Свидна е стоката – двата коня с каруцата и жит-
ния товар. Така той обрича на гибел своя живот.

Между селата Сенокос и Соколово има разклон по пътя. Там кер-
ванът е отбил в посока Генерал Тошево, като румънците поставят засиле-
на охрана. След навлизане в територията на Румъния, охраната вече е от 
конна въоръжена стража. Движението се извършва в Северна Добруджа с 
дни, и откараните под строг конвой преминават река Дунав. Следва иззем-
ване на цялото им имущество и отвлечените българи са оставени само по 
дрехите си. Тогава те окончателно са осъзнали своята орисия. Изтощени 
от дългото пътуване, подложени на глад, унижения, немили-недраги, на-
шите съселяни са хвърлени в румънските лагери.

Михаил Тодоров е бил в лагер близо две години. Носталгията по 
родния край е била силна, но духът му не се предавал. В края на втората 
година, въпреки стоическите усилия, мизерното съществуване в лагера 
подкопава здравето му и той умира. Кончината му е малко преди подпис-
ването на 7.05.1918 г. в Букурещ мирен договор с Румъния, когато Бълга-
рия получава Южна Добруджа, но не и Северна.

За изминатия от Михаил Тодоров път в Румъния, за страданията му 
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в тамошния лагер и неговата смърт, разказва по-късно завърналият се жив 
негов родственик и съсед, Петър Демирев, който оцелява. От него са раз-
казите за нечовешките изпитания и последните дни на Михаил Тодоров, 
оставил костите си в чуждата нам страна Румъния.

Разказва Величка Ичеренска за своя дядо, Жельо Недев от 
с. Попгригорово, откаран в Молдова през 1916 г., където намира 

смъртта си (30.08.2016 г.)

Майка ми била на 12 години. Тя разказваше, че дошъл един възрас-
тен човек и му казал на дядо ми: „Жельо, таз работа не е хубава. Бягай в 
гората“. Дядо не се съгласил, защото в селото се чували стрелба и крясъ-
ци, и си мислел, че няма да може да избяга.

Впрегнал каруцата, натоварил житото и даже впрегнал отзад млади 
кончета (стайчета им викали), за да свикнат да вървят след каруцата. Пове-
че не се върнал. Оставил пет деца сираци. Най-голямото дете било майка 
ми на почти 12 години. Най-малката била леля ми Анка, на една година в 
люлката. По цяла нощ плачела, не знаели какво да правят.

Като получили телеграмата, че дядо починал, леля ми спряла да пла-
че, та ходили да и дърпат носа, за да видят дали е жива. Туй е знак, че ще 
остане сираче на една годинка.

И започнал трудния живот за това семейство – да се борят пет не-
връстни деца, с баба ми вдовица, да оживеят от глад и мъка по изгубения 
баща.

Най-голямото дете, майка ми, „замествала“ баща си доколкото може 
във всичко – в дома, на нивата, заедно със своите чичовци. Тя ми казваше: 
„Ние пораснахме край чичови – Димитър, Иван и Тодор Недеви“.

За отношението на румънските власти към отвлечените добруджан-
ци в Молдова, са разказвали оцелелите, тези избягали и спасили се от плен, 
един от които е бил брата на дядо ми – Тодор Недев. Той разказвал как са 
ги биели до припадък за най-малкото провинение, как са им давали само 
по един черпак „мамалига“ за цял ден непосилен труд на полето от сутрин 
до здрач. Ако един немощен и умиращ отказвал черпака с „мамалига“ су-
трин, надзирателите не го давали на никой друг. Ако някой посегнел да го 
вземе, го биели през ръцете и по главата, че се е опитал. Камшик, бой и 
въшки докато умреш, или ако имаш късмет да избягаш от лагерите. Тези, 
които са имали пари в себе си, са плащали за живота си, и успявали да се 
доберат обратно през Дунава в Добруджа, до родните села. Останалите 
оставили костите си там.
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Моят дядо бил на 35 години, когато умира в лагера. Жена му, баба 
Гина, и децата му били обречени на глад и големи мъки. Никога няма да 
забравим това.

Разказва Елена Иванова, внучка на Стефан Джендов от 
с. Попгригорово (05.08.2016 г.)

Било е през знойното лято на 1916 г. Бостаните край село Велифакъ, 
сега Попгригорово, били пълни с узрели дини и пъпеши, ми разказваше 
майка ми Каличка, втората дъщеря на Стефан Джендов.

Румънците се изтегляли от българските земи на Добруджа и пляч-
косвали всичко по пътя си. Особено жестоки били към българите по села-
та. Градът Добрич бил малко по-безопасен.

Дядо Стефан решил да опази семейството си, впрегнал два дорести 
коня в голямата каруца, качил младата си булка (баба ми) с малкото си 
бебе на ръце (голямата сестра на майка ми), майка си (баба Яна), сестрите 
си, които по време на война живеели при него, и заминали за Добрич при 
най-малкия брат на дядо ми, чичо Теньо. Една от булките (тя чакала бебе) 
пожелала да хапне диня от велифашкия бостан. Дядо Стефан впрегнал 
отново жребците и се отправил към Велифакъ.

По пътя от село към града, с дините в каруцата, дядо ми попада на 
някакви румънски войници и от този момент, след отвличането му, започ-
нали неговите страдания.

Румънският колонел (офицер) го определил за свой прислужник, 
защото дядо ми бил спретнат, говорел румънски език, конете и каруцата 
му изглеждали много добре. И така около две години Стефан Джендов е 
слугувал при румънския колонел и страдал.

Румънците напуснали нашето село и баба ми, заедно със свекърва 
си, се прибрали, облекли черни траурни дрехи. Те нямали никаква вест 
за стопанина на дома си. Пристигнала вест за гибелта на Стефан, брат на 
баба ми, който бил в концентрационните лагери в Румъния.

Дядо ми изпълнявал заповедите на колонела и наблюдавал обста-
новката наоколо. Забелязал, че много каруци със сено и слама пресичали 
границата от Румъния в България, и тогава решил да бяга. Една вечер лег-
нал под сламата на дъното на една каруца, снабден с една тънка тръбичка, 
за да може да диша, и така след много перипетии, успял да прекоси гра-
ницата и да стъпи на българска земя. Отслабнал, мръсен, брадясал и изто-
щен, но щастлив, отишъл най-напред в с. Геленджик при тъста си, а той го 
завел в дома му. Годината била 1918 г. През 1919 г. се родила моята майка.
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В заключение бих искала да спомена следнато: След 25.09.1940 г., 
когато румънците за втори път напускат Южна Добруджа, българските 
власти предлагат с. Велифакъ да се преименува на Джендово, от призна-
телност към дядо Джендо, но Стефан Джендов, неговият син, предложил 
селото да носи името на поп Григоров, който загинал за българската кауза.

Разказва Златка Димова Желева, правнучка на Желязко Димитров
от с. Попгригорово, откаран през 1916 г. (09.08.2016 г., гр. Добрич)

Потомка съм на Желязко Димитров, откаран през 1916 г. Той е дядо 
на майка ми. Разказваха, че било горещо лято – месец август. Прадядо ми 
не бил в селото, когато пристигнала заповедта, която гласяла: заедно с още 
много други хора от селото да натоварят каруците със зърно и да ги зака-
рат в Румъния. Приготвил се дядо Желязко, натоварил каруцата с чували 
жито, впрегнал най-хубавите коне и потеглил.

Със сълзи на очи сестра му Неделя казваше, че са преживели много 
жестокости, глад и болести. Въшките са били постоянен техен спътник. 
От принудителния труд, глада и въшките прадядо ми се разболял от пет-
нист тиф, и там в Молдова, далеч от своите близки, е починал. Роднините 
не са получили никакви сведения и документи за него. За съдбата на отка-
раните научих и от книгата на Р. Мирков „Кървавата бразда на Добруджа“. 
Прочетох написаното там със сълзи на очи и огромна болка.

Разказва Георги Демирев, роден 07.03.1932 г. по спомени на своя 
баща, Петър Демиров Иванов, бивш жител на с. Попгригорово, 

роден на 01.01.1898 г., отвлечен 1916 г. в Молдова.

Бях между шест и осемгодишен. До 1940 г. много се събираха и пом-
ня, много случаи са. Това съм го запомнил, защото много пъти го повта-
ряха. Събираха се трима. Дядо Апостол, от единия край на селото, дядо 
Петър – от другия, насрещния баир. Събираха се в нас, при баща ми, като 
още от далече дядо Апостол викаше: „Булка, слагай джезвето на огъня!“ 
Говореха тихо, защото имаше румънци в селото до 1940 г. и се пазеха от 
тях.

Баща ми е отвлечен, като е закарал каруца с два коня, натоварена с 
пшеница, конфискувана от румънците, заедно с техния ратай – Стоян Же-
лязов. Баща ми е трябвало, като закарат товара, да върне каруцата. И така 
пътували, обаче като пристигнали до Касъм (Ген. Тошево), Стоян Желязов 
се шмугнал в един царевичак, „по себе си“, както казал, и избягал и тогава 
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баща ми сам остава и те го отвличат него.
Говореха за това как баща ми ги намерил двамата от село – дядо 

Апостол и дядо Петър. Живеели под покрив от слама, но нисък, където 
вървели приведени и спели в сламата. И тия двамата се разболели от пет-
нист тиф. Баща ми им събличал дрехите, запалвал огъня и им стъпквал 
дрехите върху огъня, при което се чувало как въшките пукат от горещото.

Работели заедно. Когато баща ми пристигнал, те били вече там. Ра-
ботели на един боерин, така казваха, румънец, военен – 40 дка лозе обра-
ботвали с много други хора още. Лозето било парцелирано на тесни ивици 
(линии). Между парцелите бил натрупан оборски тор. Стоят там през но-
щта, и ако има опасност от падане на слана – палят торта, ако не – мръзнат 
там, чакат да спасяват лозето от слана.

Като нямали вода, баща ми бил принуден да ходи бегом до реката 
Прут, да вземе вода с един съд. Веднъж се уговорил с един лодкар, който 
пренасял от единия до другия бряг хора, които се местят от едно място на 
друго – или бягат, или се преселват. Баща ми го помолил да ги закара до 
българската граница. Така се спасил, като взел със себе си дядо Апостол и 
дядо Петър. Дядо Апостол, казваше често на синовете си – Тодор, Стоян и 
Димо, „да помнят, бати Петър (моя баща) да го уважават и да го имат като 
втори роден баща, защото ако не беше той, ние нямаше да се върнем от 
Молдова, той ни спаси“.

Говореха винаги тихичко, да не се чува много из селото, защото до 
лятото на 1940 година, имаше румънци. Даже в нашия двор, в одаята, беше 
кухнята им на румънците, имаше много войска в селото ни. Готвеше се в 
одаята и се хранеха на хармана, изкопани от пръстта масички си правеха, 
в окопите се хранеха. Имаше такъв случай – имаше един Василе, който 
беше с български корен, но се порумънчил. Аз много добре си го спомням. 
Той биеше войници за една или друга грешка, направо с пръчка по крака-
та. Баща ми даже веднъж му изтръгна пръчката от ръцете и го пита: „Ти 
имаш ли деца, представи си, че твоите деца така ги тормозят!“

Разказва Събка Купенова за баща си Петър Демирев Иванов от 
с. Попгригорово, роден 1898 г., откаран в Молдова през 1916 г. 

(06.09.2016 г.)

Спомням си, когато се събирахме около трапезата цялата челяд, 
баща ни разказваше за откараните и преживяното в Молдова. Но когато 
се събираха с Тодор Недев, дядо Апостол, Кольо Събев и Петър Пенев, 
говореха на дълго и широко за тези зловещи дни, а нас децата ни караха да 
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излезем, да не ги слушаме, за да не се изплашим от жестокостите, които 
са им причинявали.

Било е по жътва, на приключване с овършаването на хармана. В се-
лото пристига съобщение, че в Балчик ще има скеле (продажба на жито) 
и всички трябва да натоварят каруците. Рано заранта на 28.08.1916 г. (Го-
ляма Богородица по стар стил) потегля керванът от каруци, натоварени с 
жито. Тръгват мъже от 19 до 72-годишна възраст под конвой от румънски 
войници. Когато стигат до Черли гьол (Сенокос), ги отклоняват по пътя 
за Кюстенджа (Констанца). Казват им, че там трябва да откарат житото. 
В Сенокос имало още много натоварени каруци от другите села. Конвоят 
се засилил – на всяка каруца имало по един войник. Преди да тръгнат, 
някои възрастни се усъмнили в това пътуване по този начин – съпровож-
дани от румънски войници, и предупредили децата си, че не е добре тази 
работа. Един от тях е Стоян Желязов. След като са ги отклонили, той успял 
да се изхлузи от каруцата и се скрил в царевичната нива. Разказвал, че се 
е крил седмица преди да се прибере в селото. Брат на баща ми, Иван Ди-
мирев, е „подбран“ от пашата, с триста овце, заедно с говедаря на селото и 
животните. Когато пристигат в Констанца, разтоварват житото. Войници 
и цивилни се нахвърлят върху тях и изземват каруците и конете, а тях ги 
подбират, и пеш ги откарват далеч от населените места. Там имало струпан 
дървен материал и ги накарали да си направят бордеи (нещо като навеси, 
отчасти в земята, покрити със слама). Наоколо имало саплъци и сламата 
е била използвана за постеля и покрив на бордеите. На това място били 
над 1500 души, по 60 души в бордей. Храната, която им давали, била под-
ходяща повече за животните, отколкото за хората. Зимата на 1916 г. била 
тежка и студена. Въшките, гладът и тежкия физически труд, пневмонията 
и коремния тиф повалили над 1000 души от този лагер. През пролет та на 
1917 г. били останали само около 600 души. Между починалите е и братът 
на баща ми, Иван, на 28 години. При посещението си у дома, дядо Апос-
тол и Петър Пенев му благодаряха на баща ми за това, че се е грижел за 
тях, когато са боледували.

Един чифликчия забелязал, че баща ми се грижи добре за конете, и 
го взел да му кара файтона. Когато минавали покрай един затвор, чифлик-
чията слязъл от файтона, паднал на колене и дълго се молел. А след това 
казал на баща ми, че много невинни хора лежат там, бити, убивани и из-
хвърлени. А като обикаляли нивите, баща ми виждал деца, оставени далеч 
от майките си, да плачат. Майките нямали право да оставят работата си и 
да ги утешат. Ако някоя от тях пристъпвала заповедта, била жестоко пре-
бивана. По нивите лежали труповете на тези, които се опитвали да бягат.
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 Когато спирали файтона пред къщата, жената на чифликчията, коя-
то била унгарка и добра жена, често му давала пари, като му казвала, че 
един ден ще му потрябват. Веднъж тя му показала компас. Баща ми за 
първи път виждал такова нещо. Жената му обяснила за какво служи и му 
го дала, като му заръчала, че трябва да се движат в малки групи, по два-
ма-трима и все на юг.

Не след дълго се организирали дядо Апостол, Петър Пенев, Тодор 
Недев, Кольо Събев и баща ми да бягат. Докато се скитали из нивите и се-
лата, някои хора им давали храна на добра воля, но други им искали пари. 
Прекосили река Дунава с лодка и тогава баща ми дал всички пари, взети 
от жената на чифликчията. Добрали се до село няколко дни преди да бъде 
подписано споразумението между България и Румъния за освобождаване-
то на всички живи българи, останали в Молдова. Завърнал се жив и здрав, 
баща ми създал голямо семейство, оженил се за майка ми Яна, която го 
дарила с две дъщери и пет сина.

Днес моите дъщери, внуци и правнуци почитат паметта на моя баща 
Петър Демирев.

Разказва Стела Илиева, родена във с. Фрекацей през 1940 г., за баба 
си Тодора, майка на майка ѝ, откарана с деца си и със свекърва си в 

Молдова (ноември 2018 г.) 

Родителите на майка ми – дядо Тодор и баба Тодора, имали 4 деца. 
Дядо не е бил обикновен войник. Мама казваше, че е имал много нашив-
ки. Дядо Тодор е на фронта. Баба с децата и нейната свекърва, баба Кате-
рина, ги откарват румънците. По пътя войниците ги биели. Баба им каз-
вала: „Не ни бийте, вие жени нямате ли, деца нямате ли? И нашите мъже 
са на фронта“. Баба, с баба Катерина и децата, ги интернират в Молдова. 
По пътя едно от децата, Ангел, е било малко бебе, и умира. В каруцата 
била старата баба с децата, а баба Тодора вървяла пеш като водела конете. 
Като стигнали в Молдова погребали бебето. Много трудно било. Което си 
носели за ядене, всичко се изяло, и започнал трудния живот. Баба Тодора 
се хванала при един чорбаджия на работа. Баба Катерина гледала деца-
та. Майка ми била на 5 годинки, двамата ѝ братя близнаци на 3 годинки. 
В голямата беднотия прабаба Катерина се чудела, как да изхрани деца. 
Правела им мамалига, но нямали нищо друго, и водичката, дето се е вари-
ла мамалигата, я ядели вместо супа. Мама казваше: „Ние плачехме: Бабо 
не искаме повече това да ядем. Искаме да си отидем у нас“. А прабаба ми 
Катерина казвала: „Не плачете баба, нека като се върнем у нас, баба ще ви 
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направи всичко, което обичате“. От изтощението баба ми Тодора се е раз-
боляла от тифус, не можела да работи. Голяма мизерия започнала. Баба на 
легло, няма какво да ядат. Веднъж прабаба ми Катерина отишла на църква. 
Взела и децата. Накарала мама да проси. Единственото нещо, което ѝ дали 
било едно парче нафора. Тя го разделила, да има по едно късче за всички. 
Преживели някак си ужаса на лагерния живот и се завърнали у дома си. 
Когато свършва войната, войниците се завръщали, построени под строй. 
Всеки плачел и питал за свои близки. Баба Катерина с разперени ръце 
плачела и питала: „Момчета, да видяхте Тодор Дамянов. Да видяхте Ан-
гел Дамянов“. Всички отговаряли: „Ще дойдат бабо, ще дойдат“. Но един 
войник казал: „Ами че те Тодор Дамянов го убиха“. Горката ми прабаба 
пада и на място умира. Не можа повече да сготви на внучетата си каквото е 
обещала. Баба Тодора (Тодорица, както я наричали), остава вдовица с три 
деца – мама (Калинка) на 5 години, а вуйчо Васил и вуйчо Иван (близнаци) 
на три години.

Разказва народната певица Верка Сидерова, родена през 1926 година 
(2018 г.)

Румънските репресии срещу мирно население в Добруджа – българи 
и от друг произход, нанесоха тежки страдания на много семейства. Аз съм 
дете от втория съпруг на майка ми. Първият ѝ съпруг е бил отвлечен от ру-
мънските власти, така както е бил заедно с конете и каруца, пълна с жито. 
Мама останала сама с малко дете на две години. Минавали дни и месеци, 
но никаква вест не получавала. Единствената вест, която мама получила 
след  първата зима след откарването им била, че мъжът ѝ се разболял от 
тиф и е починал. Мама останала вдовица. Мъката си погасявала в работа 
и грижа за дъщеричката си Мария. По-късно се запознала със Сидор, моя 
баща. Той също бил вдовец и имал един син. Оженили се и се появили още 
две деца – две момичета.

Разкава Агафия Георгиева Антонова (по мъж – Радева), внучка на 
Антон Георгиев Петков, живял в с. Дропла, окр. Толбухински, роден 
на 30.01.1885 г. в с. Търновка, Николаевска губерния, царска Русия

От 1913 г. Южна Добруджа е под румънска власт. Румънските уп-
равници използват българското население по всевъзможни начини. Кара-
ли ги на ангария, да работят безплатно, да дават голяма част от добитото 
с труд и пот.
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През август 1916 г. Южна Добруджа е все още под румънска власт. 
По това време се води Първата световна война. В тази война България е на 
страната на Германия, а Румъния на страната на Русия. Предстои Южна 
Добруджа да премине към България. При изтеглянето си румънската власт 
принуждава българското население от всяка къща да натовари по една ка-
руца със собствена пшеница и да я откарат за продан в Черна Вода, Ру-
мъния. Разбират, че тук има нещо нередно, защото били охранявани от 
войници, и всеки тръгва с известен страх. Този страх не е безоснователен, 
защото още след пристигането им в Черна Вода им вземат каруците, ко-
нете и пшеницата, а хората са задържани и ги затварят в шлепове на р. 
Дунав. Антон Петков и тримата му братя Михал, Спиридони и Милиян, 
също са откарани. При тях са отишли руски офицери и те като руски по-
даници, се прехвърлят в Русия. Отиват в родното си село Търновка, което 
се намира в Украйна, Николаевска губерния. Тук се разбира, че не са слу-
жили в армията и ги вземат в царската армия. Когато през 1917 г. започва 
Великата Октомврийска революция, дядо Милиян се включва в редовете 
на Червената армия.

След края на Първата световна война, преди да се върнат по домо-
вете си, дядо ми и неговите братя, по пътя си срещат една циганка, която 
им казала, че като се върнат, на един от тях жената ще е починала. Дядо 
ми Антон веднага си помислил, че починалата съпруга може да е неговата, 
защото преди да тръгне, маминка била много зле със здравето. Случило 
се след раждането на най-малкото им дете, чичо Даньо (Йордан, четвърто 
дете). Маминка се простудила и била толкова зле, че косата ѝ опадала и 
едва успявала да си върши домакинската работа. Като се върнали в селото 
си, махала Търновка, оказало се, че е починалата съпруга е на дядо Михал. 
Трудни били тези години. „Откараните“ са страдали по чужди земи, но и 
техните семейства са страдали да преживяват без главата на семейството, 
в оскъдица и непосилен труд.

Разказва Христо Гаврилов, роден през 1928 г. в с. Фрекацей, 
Тулчанско. Семейството му е изселено през 1940 г. в с. Дропла, 

община Балчик (2017 г.) 

Моят дядо Петко Слави Сивков, баща на майка ми Добра, също е 
бил репресиран през 1916 г. От мама съм чувал да разказва, че към края на 
месец август 1916 г., вършеели последният харман ечемик. Дошъл разсил-
ният на общината на с. Каталой (Тулчанско, Северна Добруджа) и връчил 
призовка на дядо Петко. В призовката пишело: „Утре, най-късно до осем 
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часа сутринта, да се явите пред общината с впрегнати коне. В каруцата 
да натоварите не по-малко от 500 кг ечемик или пшеница“. Дядо Петко 
приел призовката и се подписал. Попитал разсилният, къде ще карат това 
зърно, и той му отговорил: „Утре примаринът ще ви каже“. На другия 
ден сутринта, дядо Петко напълнил 10 чувала с ечемик, притеглил ги на 
собствения си кантар – по 50 кг всеки, натоварил ги на каруцата и се явил 
пред общината на определения час. Призовки били изпратени на по-за-
можните селски стопани. До около 9 часа сутринта известените се събра-
ли пред общината с натоварени каруци със зърно. Това са: Петко Слави 
Сивков, Юрдан Енчев, Костадин Николов, Стефан Николов, Димо 
Коев, Станчо Коев, Стоян Коев, Добри Йовчев, Иван Михалев.

Кметът им казал, че това зърно трябва да се закара в гр. Тулча, ще 
се предаде в склад, за изхранване на войската, и ще им се плати. Тръгнали 
за гр. Тулча, придружени от двама полицаи. Там ги събрали на един го-
лям площад в края на града. Разказвал дядо Петко, че се събрали над 200 
каруци, пристигнали от околните села. Там били охранявани от войници. 
След обяд, около 3.30–4.00 часа, дошли двама офицера, направили спи-
сък на всички каруцари по име по села. След това офицерите им казали да 
си вземат торбите с хляба, и ако носят със себе си горни дрехи, строили ги 
в две редици и ги закарали в една казарма, където пренощували. Легнали 
по земята, охранявани от войници. Каруци, коне, зърно – всичко това оста-
нало плячка за държавата. Да другия ден сутринта, под строй, натоварили 
ги на един шлеп (кораб) и преминали на отсрещния бряг на река Дунав. 
Там ги натоварили на военни камиони, покрити с брезент, охранявани от 
двама войника на всеки камион, закарали ги в Молдова. Разтоварили ги 
на една поляна до една гора, дали им прави и криви лопати, начертали 
място за бордей, 20 м дълъг, около 3.5–4.0 м широк и 50–60 см дълбок в 
земята. Дали им и брадви. Разпределили ги на групи, едни копаят местата 
за бордеите, други секат дървата от гората. За два дена бордеите били 
готови, четири на брой. С по-дебелите дървета направили конструкцията, 
отгоре наредили клони (черпия), върху нея сложили слама, а върху сла-
мата – пръстта която изкопали. Вътре в бордея, на земята застлали слама. 
В един бордей настанили по 50 човека. При по-силни дъждове, водата 
прониквала от покрива, сламата на земята се мокрела. Настъпил всеки-
дневния мизерен живот. За храна всеки ден им давали мамалига и по 2–3 
варени картофа. В седмицата веднъж им давали варена царевица. Дока-
рали един фургон, неща като лавка. Там се продавало обезмаслено краве 
сирене, ръжен хляб, безалкохолна напитка, но не всички имали пари да си 
купуват по неща. От настъпилата мизерия, напълнили се с въшки. Пере-
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ли си ризите в кофите с които носели вода за пиене. Водата се носела на 
лагера с цистерна. Бордеите били заградени с двуметрова ограда от мре-
жа, и охранявани от войници. Селяните от околните села имали право да 
взимат по двама-трима за един ден на обща работа, без да им плащат, сре-
щу подпис, вечерта да ги върнат в лагера. Нещастните и изстрадали хора 
били доволни, защото наемателите се отнасяли човешки с тях, хранели ги 
добре и им давали по някоя лея (румънска банкнота) скришом. По-мла-
дите и здрави мъже, всеки ден на групи от по 15–20 човека ги карали с 
камион по чифлиците на работа, които били собственост на разни гене-
рали или офицери от запаса, без да им плащат, но били доволни, защото 
били добре нахранени. Дядо Петко от ранна пролет до есента на 1917 г., 
в група от 12 души, работели безвъзмездно в една зеленчукова градина, 
собственост на някакъв офицер. Дядо Петко дни наред кроял планове как 
да избяга, макар че всеки ден били охранявани от един войник по време 
на работа. Градината се намира покрай селския път. По него всяка сутрин 
минавали селските говеда (крави). Карали ги на паша две млади момче-
та около 14–15-годишни в близката гора. Около градината покрай пътя 
имало израснали храсталаци, нещо като черен глог. Дядо Петко измис-
лил, когато минават говедата, да заблуди войника, уж че отива по голяма 
нужда в храсталака. Отвързал си очкура (няколко ката вълнена прежда, 
пресукана, нещо като гайтан) на потурите. Свалил си потурите, навел се, 
с бързи крачки и лъснато дупе бърза да влезе в храсталака. Войникът го 
забелязал и взел да му вика: „Унде те дуч, ам съ те ънпушк (къде отиваш, 
ша та застрелям)“. Вуйчо свивайки се отговорил: „Мъ как, мъ как (отивам 
по голяма нужда)“ и се мушнал в храсталака. После си вдигнал потурите, 
вързал си очкура, и се вмъкнал в стадото. Гората, в която пасели кра-
вите, не била далеко. Щом влезли в гората, той се поогледал и разбрал, 
че момчетата пастири не го забелязали. Успял да се вмъкне в по-гъста 
гора. После излязъл на края на гората. Имало царевична нива. Влязъл в 
царевицата, седнал малко да си отдъхне, прекръстил се и казал: „Боже, 
помогни“. Тръгнал на посоки. Като наближил някое село, питал има ли 
от Сивковия род. След ден и половина скитане, добрал се до село, където 
имало да живеят от този род. Приели го с голям страх и го крили у дома 
си докато не настъпили промени. Дядо Петко благодарил на семейството, 
което го приютило и се завърнал жив и здрав, като разказал на децата си 
всичко туй, що е преживял.

Патилата на дядо Петко не свършили до тук, защото синът му 
Слави Петков, трябвало да емигрира в България. Докато дядо бил в 
лагера в Молдова, отведени от румънците далеч от военните сблъ-
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съци между България и Румъния, в селото му навлезли българските 
войски и територията станала българска. През този период, когато 
българските войски навлезли в Северна Добруджа, вуйчо Слави бил 
на 26 години, женен, с две малки деца. Селяните на село Каталой го 
избрали за кмет на селото, защото за него време той бил най-обра-
зования младеж. Освен румънското четвърто отделение, което било 
задължително, записал се и в българско училище в град Тулча. Завър-
шил трети прогимназиален клас с отличие. Той приел да бъде кмет на 
селото, но веднага след връщането на Северна Добруджа в пределите 
на Румъния, българското население е подложено на репресии. Още на 
втората вечер, къщата на вуйчо Слави цялата била обхваната от пла-
мъци около един часа през нощта. Спасили се благодарение на това, 
че нея вечер вуйчо Слави, жена му и децата отишли в неговите роди-
тели и останали вечерта да спят там. Иначе всички щели да изгорят 
заедно с къщата. След тази голяма катастрофа, той решава да емигри-
ра още същия ден, но съобразил се, че в качеството си на кмет с ко-
мисия трябва да предаде архива на общината на румънските власти. 
Макар и съкрушен от случилото се, той набира сили и кураж, отива 
в общината, там заварва двама офицери. Той се отнесъл културно с 
тях, както повелява законът. Съставили протокол, предал им ключа, 
сбогувал се с тях като им пожелал приятна работа. На тръгване им ка-
зал: „Унде е ледже, ну е токмяла (където има закон, пазарлъци няма).“ 
Още същата вечер баща му, дядо Петко, впряга каруцата и синът му 
се облича като жена, ляга в сандъка на каруцата, завива го с ямурлука 
и тръгва на път към град Констанца. По пътя румънски патрули го 
спират за проверка. Дядо Петко ги лъже, че жена му е тежко болна, 
води я в болницата в град Констанца. Така рано сутринта пристигат 
в Констанца. Българската войска бавно отстъпва, а румънската армия 
настъпва и заема постове. Така вуйчо Слави се присъединява към бъл-
гарската войска. Пристига в град Варна, заедно с още много такива 
като него емигранти, млади момчета, които 1916 година дезертирали 
от румънската армия и се завърнали по родните си места в Добруджа. 
По закон Румъния има право да ги съди, затова много млади момчета, 
заедно с българската войска, преминали в България. Повече от тях 
останали във Варна. Така се образувал Добруджанския квартал. Тъй 
като вуйчо Слави успя да се спаси от пожара, румънците не се отказ-
ват да пакостят на семейството му. Подпалили и къщата в местността 
Чиира, заедно с голямата изба, в която дядо Петко, баща на майка ми, 
съхранявал виното от шестдесет декара лозе до продажбата му.
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Разказва Мария Христова Добрева, родена в с. Дропла, община 
Балчик, за прадядо си Митю Добрев от с. Фрекацей, Тулчанско 

(16.11.2018 г.)

Как дядо Митю е бил откаран, ми е разказвала баба Мария, май-
ка на баща ми Христо Петров Митев, който е внук на Митю Добрев. 
Баба Мария е била снаха в семейството на Митю Добрев. Нейният 
мъж, Петър Митев Добрев, е бил мобилизиран още през 1913 г. в ру-
мънската армия, за да се бие срещу българите – жестока историческа 
несправедливост. Дядо Петър е дезертирал от румънската армия, за 
да не участва в братоубийствената война и дълго време е трябвало да 
се укрива.

През август 1916 година дядо Митю е бил на нивата. Румън-
ците се отнесли особено грубо с него, защото дядо е бил в кметска-
та управа на с. Фрекацей. Селото е било почти изцяло с българско 
население. Бил е откаран директно от нивата, без да му позволят да 
отиде до вкъщи да се сбогува, да си вземе храна и дрехи. Той, заед-
но с много други, е бил откаран в румънска част на Молдова, в една 
полугориста местност. Отначало спели на гола поляна. След това па-
зачите им ги накарали сами да си изкопаят землянки, които са били 
влажни и студени. Настъпващата зима, гладът и болестите, заедно с 
грубото отношение на пазещите ги, са свършили своето. Дядо е бил 
на 62 години. Починал е и е бил заровен в общ гроб, без да е посочено 
лобното място. Така той остава без гроб, който да посетят близките 
му. Споменът за него ще носим винаги в сърцата си, ние неговите 
наследници, а камбанният звън на църквата в с. Фрекацей, построена 
изцяло с дарения на хора от селото, ще бъде „свидетел“ за този работ-
лив и природно интелигентен българин, който е дарил камбаната на 
църквата за вечни времена.

В живота безкраен, родовата памет трябва да се поддържа жива. 
На 16 ноември 2018 г. в с. Дропла, община Балчик, родното ми село, 
е открита Паметна плоча на добруджанци, жертви на румънските ре-
пресии по време на Първата световна война. Между 89-те имена на 
репресирани е и името на дядо Митю. В този списък е и името на 
Георги Златев, който е бил кмет на с. Фрекацей. 

Една снимка, снимката на кметската управа в с. Фрекацей, за-
пазена от баба Мария, ще съхрани завинаги образите на тези двама 
българи, мъченици на историческия феномен „откараните“.
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Разказва Никола Николински, роден през 1929 г. в с. Приморци 
(Кара курт), Добричко

По силата на Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г. Румъ-
ния окупира Южна Добруджа и стана нейна съставна част, наречена „Ка-
дрилатерул“, т. е. периферия или покрайнина. През 1916 г. след блестяща 
победа на българската армия над румънската, Южна Добруджа отново 
е върната към пределите на Отечеството. Но преди изтеглянето си ру-
мънските власти извършват масови грабежи, убийства, опожаряване на 
села и други престъпления. В Добрич над 500 българи са убити на га-
рата в града. В селата започва масово ограбване, мобилизация на хора, 
реквизиция на добитък и храни. Под конвоя на румънската полиция и 
войска, от селата тръгват кервани от каруци с храни и добитък на север, 
към вътрешността на Румъния, повечето от които не се връщат никога в 
родното си огнище. Няма село в Южна Добруджа, което да не е било в 
плен на тази трагедия. Тя не отминава и с. Приморци (Кара курт), което 
се намира само на шест километра от града. Под конвоя на румънската 
полиция и войска тръгват на изгнание и шест жители на селото с кару-
ците и конете си, натовари с пшеница: Никола Илиев Славов – моят 
дядо, Димитър Илиев Славов – по големият му брат, Желез Славов 
Димитров, Симеон Илиев Атанасов, Петър Курдолов, Желез Пенчев 
Железов. След двудневно пътуване пристигат в Кюстенджа. На гарата, 
където ще се стоварва пшеницата, случайно дядо ми Никола се среща с 
негов познат – търговец на пшеница. Последният се изненадва от тази 
случайна среща и го пита какво търси тук в тази бъркотия. Той му обяс-
нява повода за неговото идване. Тогава търговецът го дръпва настрана и 
му казва поверително:

– Тръгвай си веднага, защото всички, които сте тук с конете и кару-
ците си, никога няма да се върнете в домовете и семействата си!

– Как да се отскубна с конете и каруцата си, когато сме обградени 
от този въоръжен конвой, – отговорил дядо ми.

– Нима животът ти не е по-скъп от конете и каруцата? Остави ги и 
си спасявай кожата, – рекъл му търговецът.

Никола споделя казаното от търговеца с брат си Димитър, и решават 
единият да се отскубне от охраната, а другият да остане с двете каруци и 
конете и при благоприятен случай, ако има възможност, и той да избяга. 
Оскубвайки се от конвоя, след дълго странстване в нелегалност, Никола 
се връща жив и здрав на село при семейството си. Живя още 24 години. 
Умира от бронхопневмония през май 1939 г. на 74-годишна възраст.
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Каква е съдбата на останалите петима? След разтоварването на ка-
руците с пшеница охраната ги арестува и започва дълго пътешествие на 
север. От глад и мизерия, някои от тях умират още по пътя. Настаняват 
ги в лагери на 20–25 км на север от гр. Яш, по горното течение на река 
Прут, в помещения – бараки и землянки без топлина, липса на елемен-
тарна хигиена, без вода за пиене и изключително бедна храна. Появяват 
се болести, пламват епидемии. Поради лошата хигиена, въшките били 
постоянни обитатели върху дрехите и телата им, които причинявали за-
разни болести, като петнист и коремен тиф, а лошата хигиена – холера. 
Лишени от елементарна медицинска помощ и лекарски надзор, оставени 
на произвола на съдбата, единични случаи могли да оцелеят. От откара-
ните от с. Приморци само двама са оцелели и се завръщат в село.

Димитър Илиев Славов, оставя седем деца – трима сина и четири 
дъщери. Той се разболява от петнист тиф още първата година и умира в 
лагера.

Желез Славов Димитров – последва го същата участ. Оставя жена 
си Калуда и малката си дъщеря.

Петър Курдолов – и той умира в лагера. Оставил е син и две дъ-
щери.

Симеон Илиев Атанасов, роден през 1887 г., е най-младият от от-
караните от с. Приморци – едва 19-годишен, още неженен. След едного-
дишен престой в лагера, успява да избяга и да се завърне в село след 
дълги скитания. Когато тръгва от лагера оставя Желез Пенчев Железов 
в тежко болестно състояние. А известно е, че почти никой от болните 
не оздравявал. След като Симеон се връща в селото си, той разказва на 
семейството му за болестното състояние на Желез и те считат, че той е 
починал. Семейството му урежда панахида по случай година от смъртта 
му и раздава дрехите му на близки и роднини. Но случило се чудо, Желез 
оздравял, и две години след откарването му той се връща в семейството 
си. След това му се раждат още две деца.

Иван Христов Нехризов от с. Ген. Колево (Чаир харман), моят 
дядо, баща на майка ми, също е откаран по същия начин и на същото 
място. Живял е в същата землянка със Симеон Илиев от с. Приморци, за 
когото споменах по-горе. След като майка ми се омъжва за баща ми, и Си-
меон узнава, че тя е дъщеря на „съквартиранта“ му от пленническия пе-
риод, разказал за последните му дни в лагера. Той починал, като оставил 
седем деца – трима сина и четири дъщери. Майка ми, родена през 1908 г., 
била на осем години тогава. (Разказът е взет със съкращения от сборник 
„Краезнание“ № 11/2011 година, издателство „Матадор“ гр. Добрич.) 
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Разказва Веселина Малчева, родена през 1932 г. в гр. Добрич
От с. Армутли (Крушари) арестуваните и откараните в Молдова и 

други пленнически лагери са около 90 души между 16 и 50 -годишна въз-
раст. От тях загиват около 45 души. Но след това, поради голямата физи-
ческа и психическа изтощеност умират голяма част от завърналите се.

Моята родословна хроника по майчина линия е свързана с трагич-
ната съдба на откараните в Молдова. Фамилията ни е Попови, от с. Ар-
мутли, и дава три скъпи жертви: моят дядо – свещеник Стефан Попов и 
двамата му сина, Кольо и Енчо Попови.

Свещеникът Стефан Петров Попов е роден в с. Армутли през 1862 г. 
Ръкоположен е за свещеник на селото през 1888 г. от Варненско-Преслав-
ския митрополит Симеон, след смъртта на баща му, свещеник Петър 
Стоянов Стоилов. Той е първи свещеник на селото и заедно с неговите 
братя е основател на с. Армутли. Те са тракийци, дошли от гр. Ковчаз, 
Лозенградско, през 1810 г. по време на първите руско-турски войни.

Свещеник Стефан Попов служи в църквата на с. Армутли от ръко-
полагането си през 1888 г. до 15 август 1916 г., когато румънците го пле-
няват направо от църквата, след приключване на Богородичното богослу-
жение. Заедно с други свещеници и видни просветители, той е откаран в 
пленнически лагер в гр. Олтения. Те са затворени в изоставени и срутени 
казарми край града. Мизерия, глад и епидемии изтощават пленниците. 
Голяма част умират. Свещеник Стефан Попов оцелява и се завръща от ла-
гера като жив скелет. Селото го посреща с голяма почит. Той умира през 
1919 г. Двама от неговите синове, Кольо и Енчо, откарани от румънците, 
умират от глад и преумора в лагерите. (Разказът е взет със съкращения 
от сборник „Краезнание“ № 11/2011 година, издателство „Матадор“ гр. 
Добрич.) 

Разказва Мехмет Йозгюр, пенсиониран учител, роден и живял в 
с. Орляк, общ. Тервел, сега живее в Турция, Анкара (2018 г.)

ДА НЕ БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ
 (със съкращения)

В разговорите в семейството ни, когато станеше дума за оттегля-
нето на румънските войски от Южна Добруджа през 1916–1918 г., баба 
ми (майката на баща ми) започваше да плаче. Много се натъжаваше и 
разказваше следното:

Моканските (румънските) войски имаха две големи конюшни на 
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кавалерията точно срещу нашите порти. За да пренесат в Силистра ма-
териалите и средствата на кавалерията (защитни средства, поводи, сед-
ла, стремена, подкови, гвоздеи за тях и др.) от нашето село (Турбчулар, 
сега Орляк) изкараха на ангария тези, които имаха каруци, теглени от 
коне. Беше лято, време за харман. Вършеехме на хармана. Дядо Ибра-
хим беше много възрастен. Той каза: „Синът ми Ахмет да впрегне ко-
нете и да иде. Нали е само до Силистра. Утре ще се върнат заедно с 
комшиите“. От селото отидоха мъжът ми Ахмет и още много други и не 
се върнаха. Мъжът ми бе много млад. Още на тридесет години. Никой 
не знаеше къде отидоха и какво се случи с тях. Чак след две години в 
селото живи се върнаха двама младежи на 16 години – Мехмет Зекерия 
и Салих Мехмет Али, те бяха тръгнали заедно с тях и научихме какво 
им се е случило. Те по следния начин разказваха съдбата на принудени-
те да превозват вещите на моканските войници цивилни селяни, които 
нямаха никаква вина:

„Стигнахме до Силистра. Завързаха ръцете ни отзад. Строиха ни. 
Вървяхме денонощно под охраната на офицери и войници. Минахме 
реки и ручеи. Затвориха ни в една плевня. Не знаехме от къде сме ми-
нали и къде сме стигнали. Нас никой не ни информираше. А когато ми-
навахме през градовете, румънките ни поливаха с вряла вода, а децата 
хвърляха върху ни камъни и сопи. Лете – зиме, гладни – жадни, две 
години останахме там. На ден две филии хляб и парченце сирене. Няма 
чистота. Няма миене. Другарите ни умряха от студ и въшки. А тези, кои-
то бяха водени на работа, не се връщаха.

Един ден дойде един офицер. Отвори вратата на плевнята. Каза: 
„Свободни сте, може да си ходите“. Оставиха ни, но не знаем къде да 
идем. С помощта на другарите ни от другите райони успяхме да се до-
берем до Силистра. От тук вече знаехме пътя за селото ни. На връщане 
по пътя научихме, че румънците са ни взели в плен и много се натъжи-
хме. И тази трагедия беше записана в страниците на световната исто-
рия като най-голямото варварство и репресия на румънците в периода 
1916–1918 г.“

Винаги ме е тревожела мисълта да не би да бъдат забравени хи-
лядите турски синове, които далече от родината открито са закарани на 
смърт и са отдали живота си по този начин. Те трябва да се знаят. Вярно 
е, в определени дни в Добруджа българите почитат паметта на жертвите 
си. За силната ни нация, която е дала жертви в много кътчета на света, 
и особено като си помислим за жертвите дадени в Чанаккале и Саръка-
мъш, може числото от 15–20 000 или повече да няма голямо значение. 
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Но ако ще да забравим, че когато трън ни забоде, ни боли сякаш сърцето 
ни е там, то все пак не може да забравим десетките хиляди, които не 
са част от войната, но са откарани на заколение. Това събитие е било 
голяма трагедия за целия този район. Въпреки че тези наши жертви ня-
мат спретнати и нормални гробове, щастливи сме, че за тях ще открием 
специално място в паметта и сърцата си.

Полезно ще е внимателно да прочетем книгата и междуредията 
в нея. Всъщност тези изтезания не са направени само на българите, а 
на цивилно население без оглед на народността му. Имайки в предвид 
все още интензивното турско мюсюлманско население в този регион, 
с много проста сметка, въз основа на данните от книгата, може лесно 
да установим нетното положение: „Според официални данни, получе-
ни в дирекцията на Румъния, само в северната област бяха интернира-
ни отначало 27 544 души, от които 12 878 българи, а останалите турци 
и арнаути…“ Оттук лесно може да се види, че турците, мюсюлманите 
съставляват повече от половината, а и това са само първичните данни. 
По всяка вероятност числото може да е указано по-малко от настоящето 
или може да има непълнота в данните. Само от нашето и съседните села 
бях установил много лица, но поради факта, че писателят не е достиг-
нал до тези данни, имената им не са сред посочените в жертвите.

………
От книгата на писателя Радостин Мирков научих, че дядо ми Ахмет 
Ибрахим Хаджи Юмер, който е от Орляк (Турбчулар), община Тер-
вел (Курт бунар), заедно с другите ни комшии от селото, е починал в 
една плевня в лагера на смъртта в Биволари (Мандалар) на територия-
та на Молдова, след като са преминали през град Яш в Румъния и река 
Прут. Поради тази причина особено му благодаря.

Есе от Георги Балабанов, роден в с. Краище 1947 г.

ОТКАРАНИТЕ

На моя дядо Георги Георгиев Балабанов, ранен  
на моста на р. Черна вода, и на откараните  
петдесет и шест жители от село Краище.

Мои деди-мъченици, дочувам тропот на коне, рев на жени и деца, 
в ония страшни и паметни 15 и 16 август на 1916 г. Над родния ни край 
на Добруджа, опозорена и опустошена, опразнени хамбари и обори 
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екнат и се извиват писъци на дребни дечица, прегърнали силно свои-
те бащи за последно. Съпруги и любими падат на колене и молитвено 
шептят: „Господи, нямат ли край мъките ни, защо, защо пак е тази теж-
ка орисия?“

Вдигам взор и виждам в далечината как потръпват от маранята 
оставените неовършани хармани, как гарвани прелитат и кълват оскъд-
ното зърно по нивите.

В центъра на всички селища, обградени от войска, проехтяват 
най-тъжните слова, по-страшни от куршумите във войната. От всяко 
село по заповед да тръгнат в керван от 40 до 60 мъже с коне и каруци, 
натоварени с пшеница за Силистра – най-умните, най-интелигентни-
те, тези, които движат живота и прогреса на селата – българи, турци, 
армен ци. Някъде не са пощадени и жените, дори децата.

Злокобна заповед и колоната потегля по пътя на вечното безсмър-
тие.

Извисява се тъжна песен и вместо бистри, текат кървави сълзи. 
Сълзи, които няма да изсъхнат почти 98 години. И този път ще бъде за 
много от тях последен. Затова на гърдите на всички се повдига тежка 
мъка, последен тъжен поглед, а след него шлепове по Дунава, мизерия, 
мъки, нечуван геноцид.

Мои деди,
Прекланям се пред Вашето безсмъртие, оставили имената си на 

българския героичен небосклон и показали на всички поколения, как 
трябва да се отстоява честта, все за нея – милата ни и изстрадала Бъл-
гария.

Каква сила са имали, каква воля, ония старци, чиито синове гние-
ха в землянките на Молдова, а те, впрегнати вместо животните, влачеха 
ралата, а жените – каруците със снопи от нивите до харманите.

Потомци,
Нека всички, които спрем пред белите мраморни плочи и обе-

лиски с вдълбаните в тях Ваши имена и днес, и утре, и завинаги да се 
поклоним, защото Вие винаги ще ни напомняте колко скъп е мирът и че 
той е пареща и изгаряща болка, изписана с кръв от Вас.

Днес отправям тези думи, не за вражда между народите, а като тъ-
жен словослов и поука от историята. Защото той, Мирът, е най-висшата 
добродетел в човешкото съзнание.

Затова Ви възпявам, прекланям се винаги пред Вас свети, свети 
мъченици!
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Радан Дойчев от с. Свещарово
/преди с. Айдън-Чуфа/ със съпругата си

Златка и внучката си Златка, 1912 г.

Снимката е направена в Молдова, 1917г.
Седналият в дясно е Радослав Мирков

Стойо Господинов Тенев 30 г. от с. Победа
(ст. Геленджик) успял да се спаси с бягство

Радостин Мирков
и Радослав Мирков, 1979г.

Радослав Мирков и Мирко Мирков - син, 1973 г. Радослав Мирков
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От ляво на дясно: 1-ви ред: Мария (дъщеря), Руска (снаха), Тодорка (съпруга),  
Радослав Мирков, Александър (зет), Венета (правнучка);

2-ри ред: Стефан (син), Радостин (внук), Светлин (съпруг на внучката Славка);
3-ри ред: Мирко(син), Тонка (внучка), Мария (снаха), Любка и Славка (внучки)

Радослав Мирков и Станко Добрев, 1918 г.
Радослав Мирков с внука си

Радостин Мирков, 1975 г.
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Кметската управа на с. Фрекацей



105

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РУМЪНСКИ-
ТЕ РЕПРЕСИИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1916-1918 Г.
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ТРЕТА ЧАСТ

ДА СЪХРАНИМ НАДЕЖДАТА

ЦВЕТЯ ВЪРХУ БАРУТНИЯ ПОГРЕБ
(със съкращения)

Искам да започна с благодарност към писателя Радостин Мирков 
за усърдието и човечността му, с които прави нещо невероятно – съхра-
нява надеждата ни да си останем хуманни. Има тежки загуби, като тези 
от 1916-1918 г., които могат да са бедствие за цял регион и поколения, 
живеещи там. Загуби на невинни цивилни хора – българи и турци, хрис-
тияни и мюсюлмани, споделили обща съдба, сякаш за да ни покажат, че 
болката не признава граници, че всички сме еднакво беззащитни пред 
злото на оръжието, на войната. Поклон пред паметта им! 

.....
Балканите, които от столетия са барутния погреб на Европа, вече 

имат възможност да променят съдбата си. Никога това не е било тол-
кова вероятно, както в последните тези години. Разбира се, че докато 
всеки народ от региона си спомня само за своите болки, но не иска и да 
слуша за тези, които сам е причинил на другите, това може да се окаже 
невъзможно. А дали бихме могли да се концентрираме върху нещата, 
които ни свързват? Не да забравим, а да се опитаме да разберем, не не-
пременно да простим, а да не повторим същите грешки и то започвайки 
от самите себе си. Всъщност това е доста трудно за прилагане, но имаме 
и прекрасен пример пред нас: Франция и Германия след десетки години 
в страшно съперничество, причинило хиляди жертви и от двете страни, 
днес заедно са тандемът на ЕС, без който светът би бил много по-мра-
чен и безперспективен. След толкова премеждия и загуби може ли да се 
поучим от тях? Мисля, че винаги има надежда, защото тя ни прави хора.

09.11.2018 г., гр. Анкара     Хашим Джинли – преводач   
      на книгата от български на  
      турски език
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ЖИВА ПАМЕТ

На 11 ноември 2018 г. лидери от над 80 страни се събраха в Париж 
на възпоменателна церемония – Европа и светът отбелязаха сто години от 
края на Първата световна война. Европа, впоследствие преживяла и друг 
тежък международен конфликт – Втората световна война, вече десетки 
години живее в мирно съвместно сътрудничество, обединявайки 28 дър-
жави в Европейски съюз.

Над сто години изминаха от създаването на песента „О, добруджан-
ски край“, която се превръща в химн на добруджанци, попаднали под ру-
мънска окупация през 1913 г., която прекъсва за около две години, и про-
дължи до 1940 г. Създадена през 1914 г. по текст на Любомир Бабевски и 
музика на маестро Александър Кръстев, тя се превръща в духовна опора за 
окупираното население, а след 1940 г. до днес тя е песента, която присъства 
в репертоара на всички хорове и фолклорни групи по селата и градовете на 
Добруджа. Звуците ѝ карат да трепват сърцата на хората от този край.

През август 2016 г. Добруджа отбеляза сто години от депортацията 
на десетки хиляди добруджанци с нерумънски произход към концентра-
ционните лагерите в румънската част на Молдова – далеч от военните 
действия между Румъния и България, които започват в началото на сеп-
тември 1916 г. Под прикритието на Първата световна война, подготвяйки 
се отново за война с България, румънското правителство е извършител 
на едно несправедливо деяние, което историята не бива да забравя. Но 
най-вече обикновените хора – роднини и съселяни на „откараните“, до-
бруджанци и жители на Република България – не трябва да позволява-
ме времето да изтрие от паметта на идните поколения един исторически 
факт, който е свързан с много страдания на добруджанци, невинни мъже, 
жени и деца, от български, турски и друг произход, попаднали в много-
бройните групи на „откараните“. Въпреки историческите превратности, 
въпреки външните влияния, паметта на добруджанци е жива. През 2000-
та година излиза от печат първото издание на книгата „Кървавата бразда 
на Добруджа“ с автентични спомени на завърнали се „отвлечени“. На-
следниците на откараните с вълнение разгръщат страниците на книгата. 
Публикуваният в нея „Мартиролог“ – списъци на жертвите на репресии-
те, които за съжаление не са пълни, предизвика вълна от израз на призна-
телност и почит към жертвите на румънските репресии. В много селища 
в Южна Добруджа бяха поставени и тържествено открити паметници и 
паметни плочи с имената на отвлечените. Датите на откриването им, а 
също 15 август и 24 май, се превръщат в дни за почит към жертвите чрез 
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отслужени панихиди, полагане на цветя, фолклорни прояви. През 2001 г. 
бе открита първата паметна плоча в с. Гурково, община Балчик, с имена 
на добруджанци, жертви на румънските репресии. Този исторически факт 
е признат от държавата в лицето на президента Георги Първанов, който 
на 23 август 2006 г. откри паметна плоча в гр. Каварна, заедно с тогаваш-
ния кмет Цонко Цонев.

Изминаха сто години от края на Първата световна война и освобож-
даването на малкото оцеляло от заточението мирно население от Добруджа, 
но жертвите от румънските репресии няма да бъдат забравени. Поставените 
паметни плочи и създадените мемориални комплекси в различни селища на 
Южна Добруджа изразяват почитта към невинните жертви на войната – мир-
но население, от признателните поколения. Сред тях ярко се откроява Ме-
мориалната градина „Неовършаният харман“ в с. Житен. Председателят на 
Инициативния комитет за създаването ѝ, инж. Гено Генов, е силен пример за 
родолюбие и всеотдайност. Той влага много труд, ентусиазъм, творчество и 
инициативност, за да се достигне до днешния вид на Мемориалната градина. 
Силни моменти в цялостния интериор на комплекса са няколко и се отлича-
ват с ярко дизайнерско решение:

– Паметникът на Майка Добруджа, дело на скулптура Петър Петров, 
е внушителен със своите размери и изпълнение, както като материал – бял 
камък, така и като замисъл – приседналата след изнурителен труд (със сърп 
в ръка) майка, с израз на страдание по откараните си чеда;

– Стилизираният параклис, изработен от неръждаема стомана, на чий-
то връх ярко блести на слънцето златния житен клас, символ на Добруджа;

– Постаментите на трите паметни плочи с имената на 66 жители на 
село Житен, откарани през 1916 г., са сполучливо стилизирани плугове и 
напомнят за земеделския поминък на населението в района и предстоящата 
есенна оран, за която липсват стопаните.

– Като декор от едната страна на Мемориалната градина служат поста-
ментите, където са поставени имената на всички селища от Северна и Южна 
Добруджа, откъдето са били откараните. 

– Декоративните плочи в жълтозлатист цвят с релефни класове, които 
покриват част от прекрасно оформената площ между алеите, оставят силно 
усещане за харман. Именно в харманно време, средата на август, е началото 
на това трагично събитие – откарването.

Идеята за създаване на този мемориален комплекс се представя през 
2007 г. от инж. Гено Генов. Започва събирането на средства, първите копки, и 
на 3 ноември 2009 г. е проведено тържественото откриване на първия етап от 
строителството. През годините комплексът се разширява. На 20 септември 
2016 г. е отбелязано тържествено откриването на втория етап от работите по 
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комплекса. Цялостното реализиране на мемориала е резултат от активното 
съдействие на много хора съпричастни на идеята, кметството на с. Житен, 
община Ген. Тошево и др. Недалеч от мемориала се намира църквата „Св. св. 
Кирил и Методий“ с реставрирана камбанария и вътрешен интериор. Срав-
нително новото читалище „Христо Ботев“ до самата мемориална градина, с 
голям салон и отдел с музейна сбирка, превръщат комплекса „Неовършаният 
харман“ в привлекателно място за посещение, за преклонение пред герои-
те-мъченици, а също и в място за посещение с исторически характер, което 
биха могли да предложат на клиентите си туроператорите. 

Мемориалният комплекс, в центъра на който е монументът на Майка 
Добруджа, е носител на силни послания: да помним историята си; да под-
държаме жива паметта за невинните жертви на войната – мирно население; 
да поддържаме връзката между поколенията; младите да се възпитават в 
признателност и уважение към родовите корени; отстояване на „заплахата 
от историческата амнезия и загуба на идентичност....“(Р.Р.)* и на правото 
„да знаем, да помним историята си – така, както ни учеше Паисий...(Г.П.)*. 
Този мемориал е един дълбок поклон пред светлата памет на героите – мъ-
ченици на Добруджа!

Фондация „Вигория“ удостои инж. Гено Генов с Почетен плакет „Злат-
на детелина“ – 2019, в област „Култура“„за неговото високо родолюбие, 
за отговорността и огромната организаторска дейност по събиране на 
финансовите средства и при реализиране на строителните етапи на Ме-
мориалния комплекс „Неовършаният харман“ в памет на добруджан-
ци, жертви на румънските репресии през 1916-1918 г.; за примера и пос-
ланията към младите поколения за поддържане на родовата памет и 
краеведско отношение към родното огнище; за проявения висок дух, ха-
рактерен за трудолюбивите добруджанци, съхранили обичаи, традиции 
и родови корени“. (МД)

Ето селищата в Южна Добруджа, в които до средата на 2019 г. са 
поставени мемориални знаци:

– 2001 г., с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, 15.08.2001 г., 67 
имена;

– 2004 г., с. Победа, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 15.08.2004 
г., 43 имена;

– 2005 г., гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, 21.09.2005 г., 522 
имена на отвлечени от селища на общината;

– 2006 г., гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, 23.08.2006 г.; 
– 2006 г., гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, 06.09.2006 

* Съкращенията РР и ГП са имената на президента Румен Радев и бившия 
президент – Г. Първанов.
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г. Автор на паметника е художникът Аурел Стоянов, преподавател в СУ 
„Йордан Йовков“ в Тутракан. Паметникът е открит от кмета на община 
Тутракан, инж. Георги Георгиев и от акад. Георги Марков – председател 
на Национален инициативен комитет „90 години Тутраканска епопея”;

– 2007 г., с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, 06.05.2007 г.;
– 2008 г., с. Божурово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 94 имена;
– 2009 г., с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, 12.09.2009 г., 44 имена;
– 2009 г., с. Житен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич – първи етап 

3.11.2009 г., 66 имена. На 22.09.2016 г. е открит втория етап на мемориала. 
Изписани са имената на всички селища от Сев. и Юж. Добруджа, от които 
са откарани добруджанци;

– 2013 г., с. Красен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, 30.08.2013 г., 
79 имена;

– 2014 г., гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Доблич;
– 2015 г., гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, 22 август 2015 г., 98 

имена, открита от проф. д.п.н. Тодор Танев министър на образованието и 
науката и проф. д.п.н. Райна Бърдарева кмет на Община Шабла;

– 2016 г., с. Плачи дол, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 
6.05.2016 г., 31 имена;

– 2016 г., с. Попгригорово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 
6.09.2016 г., 30 имена;

– 2016 г., с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, 30.09.2016 г., 
15 имена;

– 2017 г., с. Сноп, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, 6.04.2017 г., 35 
имена;

– 2017 г., с. Граничар, общ. Шабла, обл. Добрич, 25.08.2016 г., 21 
имена;

– 2017 г., с. Карапелит, общ. Добрич-селска, обл. Добрич, 2017 г., 
21 имена;

– 2018 г., с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, 16.11.2018 г., 89 
имена.

За съжаление имахме погрешна информация от електронни източ-
ници за паметни плочи в някои селища, които обаче са за военни лица, 
а не за мирно население. Така потвърдените селища с открити паметни-
ци и паметни плочи в памет на отвлечените през 1916-1918 г. в Южна 
Добруджа се оказаха деветнадесет, а не над двадесет, както подадохме 
информация през 2018 г.. Тези деветнадесет мемориални знака говорят за 
живата памет и признателността на потомците от Добруджа.

Радостин Мирков, Мария Добрева
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Генчо Златев

РАНАТА

 В памет на близо 30 хиляди
 добруджанци, откарани в Молдова през  
 1916 г., много от които не се завръщат
 живи от лагерите във Васлуй и Хуш.

Загребвам спомени, загребвам пръст. 
Пред мене ров. Не мога да премина.
На рамото ми тегне тежък кръст.
Огромен кръст: Шестнайсета година.
Трепти небето – кървав син екран,
и миналото от забрава вади. 
Какво ли няма в дългия керван:
деца невръстни, старци белобради;
младежи, в разцвета си мъже,
жени със плод във своята утроба. 
Керванът е змия, а не въже,
усойница, която води в гроба.
Разравят сняг премръзнали ръце, 
трошици търсят в зимата сурова.
На пепел става не едно сърце.
Превръща се в гробища Молдова.
И Добруджа забравена от Бог,
изписва с разтреперана десница
безкраен, хиляден Мартиролог*,
разплакана, по-тъжна от вдовица. 
Сълза в окото, в душата скръб.
Напира болката като лавина,
че раната все още е без ръб,
макар да се стопиха сто години.

* Мартиролог – списък на мъченици
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Откриване на паметната плоча в гр. Каварна на 23 август 2006 г. – 
президентът на Р.България Георги Първанов, кметът на Каварна 

Цонко Цонев и Радостин Мирков

Град Каварна, 
23.08.2006 г.
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Мемориална градина „Неовършаният харман“, 22.09.2016 г. – 
откриване на втория етап от строителството

Село Житен, на 3.11.2009 г. е открит първия етап на Мемориала 
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Град Балчик, 21.09.2005 г.



124

Град Тутракан, 06.09.2006 г.

Село Красен, 30.08.20013 г.
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Град Шабла, 22.08.2015 г.

Село Кранево, 06.05.2007 г.

Село Попгригорово, 
06.09.2016 г.

Село Гурково, 15.08.2001 г.
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Село Божурово, 2008 г.

Село Дуранкулак, 30.09.16 г.

Село Граничар,25.08.20016 г.

Село Езерец, 12.09.2009 г.
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Село Карапелит, 2017 г.

Село Дропла, 16.11.2018 г.

Село Сноп, 2017 г.

Град Тервел, 2014 г.
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Ансамбъл “Синове на Добруджа” от гр. Констанца, Р. Румъния

Село Плачи дол, 6.05.2016 г.

Ансамбъл „Цара Вранчей“ от гр. Фокшани, Р. Румъния, 6.09.2018 г. 
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Село Победа, 18.08.2004 г.

Почетна грамота от Националният съвет на 
краеведите в България, 21.09.2001 г.
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ВОЛЯТА НА НАРОДИТЕ

Народите на съседни държави от различни националности винаги 
са изразявали волята си да общуват помежду си в разбирателство и мир. 
След края на Втората световна война двата съседни народа – български-
ят и румънският, непрекъснато подобряват своите взаимоотношения, 
независимо от предишни исторически периоди на явен антагонизъм и 
завоевателски стремежи, продиктувани от различни военни конюнкту-
ри в Европа. 

От 2007 г. двете съседни държави, България и Румъния, са чле-
нове на Европейския съюз, което отвори нови хоризонти за мирно съв-
местно сътрудничество и участия в различни трансгранични проекти 
по различни програми на Европейския съюз. Например, Програмата за 
трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania – Bulgaria, 2014-
2020, е програма, съфинансирана от Европейския съюз със средства на 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  Стратегическата-
цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области от 
Стратегията Европа 2020, свързани с изменението на климата, пре-
венцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на окол-
ната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транс-
порт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, пови-
шаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудни-
чеството между гражданите и институциите. Регионите, които обхваща 
програмата, са 7 окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, 
Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и 8 области в България (Видин, Враца, 
Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Избра-
ните тематични цели са формулирани в пет приоритетни оси: „Добре 
свързан регион“, „Зелен регион“, „Безопасен регион“, „Квалифици-
ран и приобщаващ регион“ и „Ефикасен регион“, които отговарят на 
нуждите и предизвикателствата на трансграничния регион. (https://
www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-
sutrudnichestvo-2014-2020/interreg-v-a-rumuniya-bulgariya-2014-2020/
dogumenti/).

Във връзка с тази програма е съобщението във в-к „Балчишки те-
леграф“ от 29 ноември 2018 г.: „На 16 но ември 2018 г. в Каварна се 
проведе обучение по „Предприемачество за еко и селски тури зъм“ и 
втора поредна пресконференция за мобилността, с която се осъществя-
ва най-големият от 2017 г. тран сграничен проект за България и Румъ-
ния, наречен „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и 



131

трудова мобилност в трансграничния реги он на област Добрич и окръг 
Констанца”. Основните цели са свързани с подобря ване интеграцията 
на трудовия пазар в тран сграничния район До брич – Констанца, като 
се създават устойчиви условия за трудова мо билност, повишаване зае-
тостта на целевите групи и стимулиране предприемачеството чрез из-
ползване на съ ществуващи местни ре сурси.“ Обсъжда се („Балчишки 
телеграф“ от 20 юни 2019 г.) и бъдещата програма Interreg V-A Romania- 
Bulgaria, програмен период 2021-2027 година. Основният фокус е на-
сочен към определянето на конкретни мерки „така че хората, бизнеса, 
неправител ствените организа ции, публичните ад министрации от двете 
страни на границата да могат да работят заедно, за да се спра вят с об-
щите пробле ми“. 

Многобройни са и проектите и инициативите на двете страни в об-
ластта на културата, спорта, археологическите разкопки, туризма и други 
области. Особено топло се възприемат взаимните културни прояви. 

Ярка културна проява е Международния фолклорен фестивал и  
Международният форум „Българско наследство“, които се провеждат в 
град Балчик. Съобщението във в-к „Балчишки телеграф“ от 6 септем-
ври 2018 г. дава ясна представа за добросъседските взаимоотношения: 

„Вторият ден на Форума „Българско наследство“ приключи като 
своеобразен празник и показване на взаимност между два народа: бъл-
гарския и румънския.“

Българите честваха 140 години от Освобождението си, а румън-
ците танцуваха и пяха по повод 100-годишнината от Обединението на 
княжествата си, което се е състояло именно в град Фокшани, откъдето 
идва първият състав, изнесъл концерт в Балчик. Фолклорният ансамбъл 
„Цара Вранча“, с ръководител Мария Мургочи, вдигна на крака публи-
ката с изпълненията и танците си от няколко различни области. Преди 
концерта на състава от Фокшани в НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ 
бяха приветствията на българите от Молдова и Украйна, които подариха 
на Форума и неговия председател Маруся Костова, икона на св. Георги 
Победоносец. По-рано през първия форумен ден (24 август) се проведе 
конференция в ТИЦ „Мелницата“ на тема „Етнологията на българите“ с 
водещ доц. д-р Елена Рацеева, преподавател в Тараклийския български 
университет, в Кишиневския и Приднестровския. Темите бяха разно-
образни, свързани с българските ценности, бит, култура, опазване на 
националното богатство и паметници.

.....
Шествието на фолклорните ансамбли премина през главната ули-
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ца на Балчик, успоредна на морето и криволичеща по стръмното нагоре. 
Ансамблите поднесоха цветя пред ключови паметници в града и усети-
ха топлината на българското гостоприемство. Някои от гостите научиха 
за първи път: за скулптора от Балчик Борис Караджа, автор на паметни-
ка на Любен Каравелов; за големия български актьор Константин Ки-
симов, роден във В. Търново, но загинал при автомобилна катастрофа в 
Балчик; за талантливия и надежден скулптор Венцислав Марков, автор 
на новооткрития на 24 май Паметник на Св. св. Кирил и Методий; за 
плочата на трима български опълченци, поставена на стената на Етно-
графската къща; за Паметната плоча на откараните в робство и загинали 
в концентрационните лагери на Молдова през Първата световна война 
граждани на Балчишка околия; за Паметника на падналите във войните, 
пред който на площад „21 септември“ над 800 участници във форума 
се поклониха, поставиха венци и цветя, фотографираха се за спомен на 
идните поколения.“ (Дияна БОЕВА, журналист)
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ПОСЛЕСЛОВ

Животът следва неуморния бяг на времето. Изминаха повече от 
сто години от отвличането на мирно население от Добруджа по време на 
Първата световна война в румънските концентрационни лагери в Мол-
дова. 

Дълг на наследниците е да помним и тачим паметта на хилядите 
герои-мъченици на Добруджа, жертва на румънските репресии, през пе-
риода 1916-1918 г.

Нека с тревожния звън на камбаните на съвестта да напомняме 
за всички тях, скъпите чеда на Добруджа, които по кървавата бразда на 
времето, написаха със златни букви историята на свободна Добруджа за 
обединението на България!

Почивайте в мир! Никога не ще бъдете забравени, защото Вашето 
страдание навеки ще ни връща към трагедията и величието на невинни-
те жертви на войната, мирно население, докрай запазил високия си дух 
и човешко достойнство!

Вие заемате своето достойно място в пантеона на Безсмъртието!

ДЪЛБОК ПОКЛОН И ВЕЧНА СЛАВА!

Нека тази книга бъде Ваш паметник на безсмъртието!

Копия от книгата, издавана на български език, се намират в различ-
ни страни по света:

Конгресна библиотека – Вашингтон, САЩ;
Нюйоркска публична библиотека – Ню Йорк, САЩ;
Британска библиотека – Лондон, Великобритания;
Национална библиотека – Букурещ, Румъния;
Библиотека на Академията на науките – Букурещ, Румъния;
Централна университетска библиотека – Букурещ, Румъния;
Централна научна библиотека – Кишинев, Молдова;
Национална библиотека – Кишинев, Молдова;
Националните библиотеки на Испания, Италия, Германия, Фран-
ция, Белгия, Холандия.

     Радостин Мирков, юни 2019  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Книги и електронни адреси, свързани с темата за румънските 

репресии през 1916-1918 година 

Книги от фонда на Регионална библиотека „Дора Габе“, гр. До-
брич

Гавазов, Михаил. Алфатар в събития, спомени, документи: Крае-
ведски очерк. – Силистра: Ковачев, 2012. 

Димов, Венцислав. Добруджа: Памет и песни. – Добрич: Матадор 
74, 2012.

Калинков, Г. Румъния и нейната политика спрямо България: През 
1911-1912 и 1913 г. – София: Печатница Балкан, 1917. 

Мемоар от Централния добруджански народен съвет до предста-
вителите на държавите, призвани да въдворят мир между народите: С 
две приложения. – София: Народоспомагателен фонд Добруджа, 1918. – 
(Библиотека Добруджа; 4).

Мирков, Александър. Войните (1912-1918) не спират престъпле-
нията, сензациите и трагедиите в България. – София: Гутенберг, 2015.

Мирков, Радостин. Кървавата бразда на Добруджа: Румънските 
жестокости в Молдова 1916-1918. – Добрич, 2000.

Мирков, Радостин. Кървавата бразда на Добруджа: Румънските 
жестокости в Молдова 1916-1918 г. – 3. изд. – Добрич, 2003. 

Панов, Т. Румънските зверства. – София, 1916. Книгата е ксерокопие.
Пачов, Драгомир и др. Румънските жестокости над отвлеченото до-

бруджанско население в Молдова: По официални румънски документи и 
лични изповеди на завърнали се от Молдова добруджанци. – София: На-
родноспомагателен фонд „Добруджа“, 1918. – (Библиотека Добруджа; 5)

Попов, Жеко. Добруджа – окупирана, освободена, отнета: 1913-
1918 г. – Кюстендил: Изд. авт., 2008.

Събития и личности: Из миналото на Добруджа. – София: Захарий 
Стоянов; София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. 

Тутраканската епопея и войната на северния фронт 1916 – 1918: 
Сборник с изследвания. – Тутракан: Ковачев, 2007.

Други заглавия със същата тематика.
Чумпилева, Момка. Трилогията „ПРОКУДЕНИ“ с издателство 

„Игъл“, гр. Силистра, 2018, в която са събрани трите ѝ книги „Отвлече-
ни“ (2012), „Отстъпени“ (2016) и „Преселени“ (2017)

Сборник „Краезнание“ №11/2011 година, издателство „Матадор“, 
гр. Добрич.
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Електронни адреси на статии свързани с Южна Добруджа 
 и „откараните“ (1913-1918)

1. https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=1061:im&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61 

Как Румъния заграби нови български земи през 1913 г. и 
установи жесток терор над сънародниците ни в Добруджа

Автор: Цочо В. Билярски, историк
Към статията са добавени различни публикации от в-к 

„Работнически вестник“ от 1913-1914 г.
1. РУМЪНИЯ И БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
Публ. във в-к „Работнически вестник“, 23 февруари 1913 г., с. 1. 
2. РУМЪНО-БЪЛГАРСКИЯТ КОНФЛИКТ
Публ. във в-к „Работнически вестник“, 27 февруари 1914 г., с. 1. 
3. ТИРАНИЯ И ГРАБЕЖ. ПОЛИТИКАТА НА РУМЪНСКАТА 

ОЛИГАРХИЯ В АНЕКСИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ. (1)
Публ. във в-к „Работнически вестник“, 12 април 1914 г., с. 1. 

2. http://www.belejnik.bg/presechki/rumantzite-planirali-da-zapalyat-
dobrich-piyani-rusnatzi-klali-i-grabili-v-silistra 

Румънците планирали да запалят Добрич, пияни руснаци 
клали и грабили в Силистра

Юлияна Велчева, 4 септември 2016 г. Публикувано в Пресечки.

3. https://bulgarianhistory.org/okurvavenata-dobrudzha/ 
Окървавената Добруджа – румънските жестокости през 2016 г.
Автор: Стоян Тачев – 15 август 2018 г. Българска история
За статията са използвани следните източници:
1) Румънските жестокости над отвлеченото добруджанско 

население в Молдова: по официални румънски документи и лични 
изповеди на завърнали се от Молдова добруджанци. Съст. Д. Пачов 
и Д. В. Кацев. София: Искра, 1918

2) Тодор Панов, Румънските зверства. София, 1916, 24 с.
3) Доклад от Петър Нейков до министър-председателя и ми-

нистър на външните работи В. Радославов, относно извършените 
от румънците жестокости в Южна Добруджа, София, 27 септем-
ври 1916 г.

4) Румъния в Добруджа 1913-1916, Анкета под уредничеството 
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на Петър Габе, София, Държавна печатница, 1917 година
5) Извори за историята на Добруджа 1878 – 1919. Съст. Ж. По-

пов и др. София: ИБАН, 1992, 275-279.

4. https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/4355306 
Събитията на Добруджанския фронт 1916 година 08.10.2014
Д-р Володя Милачков, историк, 8.10.2014 в 24 часа.bg

5.  http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=555%3Aim&catid=29%3A2010-04-24-09-14-
13&Itemid=61&fbclid=IwAR3 

Румъния – забравения крадец
Автор: Цочо В. Билярски, историк

6. http://www.pan.bg/view_article-4-401395-Radoslav-Simeonov-
istorik-Bitkata-pri-Dobrich-prez-1916-godina-e-tragichen.html

Битката при Добрич през 1916 година е трагичен 
братоубийствен сблъсък и героичен епизод от историята ни, който 
не трябва да бъде премълчаван

Автор:  Радослав Симеонов, историк, Pan.bg,  04 сеп. 2017  

7. http://ebridge.info/bg/statii/dobrudja-v-prevratnostite-na-vremeto-
dobrudja-v-godinite-na-pyrvata-svetovna-vojna

ДОБРУДЖА В ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО. Добруджа 
в годините на Първата световна война

Автор: Радослав Симеонов, историк, 29.07.2014

8. http://www.desant.net/show-news/21639
Забравените добруджански герои
Патриотичен десант, 21 януари 2011 г.
Автор: Дарин Канавров, Исторически музей – Балчик 

9. http://www.belejnik.bg/presechki/predi-sto-godini-rumantzite-
otvlichat-i-izbivat-elita-na-dobrudzha

Преди 100 години румънците отвличат и убиват елита на 
Добруджа

Юлияна Велчева, 29 август 2016 г. Публикувано в Пресечки 
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