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Kак възниква Добруджанският 
въпрос?

140-годишнината от 
края на Руско-тур-
ската освободителна 
война, белязал на-
чалото на Третата 
българска държава, е 
удобен повод да хвър-
лим поглед и върху 
генезиса на Добру-
джанския въпрос. 
Още повече че съвре-
менните поколения 
млади граждани на 
България са лишени 
по ред причини от 
знания за един от най-
парливите проблеми 
на двустранните ни 
отношения с Румъ-
ния. А чия територия 
да бъде географската 
област Добруджа се 
решава в хода на под-
готовката и в края на 
военните действия 
между Русия и Ос-
манската империя.
Знайно е, че самодър-
жавна Русия пристъп-
ва към тази, десета по 
ред, война с Турция, 
след една доста се-
риозна дипломатиче-
ска подготовка. Над 
елита ѝ тегне като 
кошмар споменът за 
пораженията в Крим-
ската война, когато с 

Парижкия мирен до-
говор (18  /30/  март 
1856 г.) по решение 
на Великобритания, 
Франция, Австрия 
и др., на нея й се от-
немат Южна Беса-
рабия и делтата на 
Дунава и се преда-
ват към васалното 
на Турция Молдов-
ско княжество. Това 
„княжество” отдавна 
е завоювано от тур-
ците, които го изто-
щават икономически, 
прогонвайки голяма 
част от местното на-
селение, и заселвай-
ки земите с ногайски 
татари – номадски, 
негоден за стопанска 
дейност етнически 
елемент… Освен това 
Турция разполага 
свои гарнизони в гра-
дове като Килия,  Че-
татя алба (днес Бел-
город Днестровски), 
и отдава Молдова на 
управление от „гос-
подари” - гърци-фа-
нариоти. Най-южната 
част на това „княже-
ство” /т.нар. Буджак/ 
е позната тогава с 
името Бесарабия. По 
силата на Букурещкия 

мирен договор (1812 
г.), с който Русия на-
лага волята си на по-
бедената във войната 
от 1806-1812 г. Ос-
манска империя,се 
завоюва по-голямата 
част от междуречието 
Прут-Днестър-Долни 
Дунав. И тази  немал-
ка територия от около 
42 хил.км2 става част 
от Руската империя с 
името Бесарабия. Нея 
именно руските вла-
сти почват да облаго-
родяват аграрно, при-
вличайки земеделско 
население както от 
българските земи, 
така и от Русия, Пру-
сия и др. На тази но-
возавоювана Бесара-
бия, русите придават 
по-цивилизован вид, 
тъй като по време на 
османската власт тя 
е била „тази пустин-
на земя”  /по израза 
на  А.С.Пушкин/. На 
запад от р.Прут  реал-
но си е съществувало 
васалното на Портата 
Молдовско княже-
ство.
Русия обаче губи 
Кримската война и 
Европейските сили, 
между които и Сар-
динското кралство, 
разпореждат що-годе 
цивилизованата от 
нея южна част на Бе-
сарабия да бъде вър-
ната на… Княжество 
Молдова, със столи-
ца гр.Яш.  За Руската 
империя това е уни-
жение, тъй като тя 
вече е заселила степта 
с трудолюбиво раз-
нородно земеделско 
население, помогнала 
е на заселниците да 
се устроят, а „побе-
дителите” й оставят 
само северната по-
ловина на бъдещата 
Бесарабска губерния. 
Двете васални на Тур-
ция долнодунавски 
княжества Влахия и 
Молдова по общо ре-
шение решават да се 
обединят, да изберат 
един княз като държа-
вен глава, макар и да 
не скъсват васалитета 
със султана.  Новата 
държава от тези две 
княжества приема 
името Румъния  (про-
изв. на Romma nea= 
Нови Рим) /1862 г./! 
Южна Бесарабия, 
следователно, става 
част от държавата Ру-
мъния, която започва 
да полага грижи на 
румънизира новата 
„стара” молдовска 
земя…
Руските държавни 

мъже отлично съзна-
ват през 1876-1877 г., 
че подготвяйки вой-
ната трябва да спе-
челят първо за свой 
съюзник източнопра-
вославното Румънско 
княжество най-напред 
като плацдарм за во-
енни действия южно 
от Дунава и евентуал-
но като съюзник със 
собствена войска и 
че в случай на победа 
над Турция румън-
ците биха пожелали 
някакви териториал-
ни бонуси. Другият, 
по-вълнуващ руския 
император и руската 
дипломация проблем, 
обаче е недопускане-
то на конфронтация 
с онези християнски 
Европейски страни, 
които формално не 
подкрепят Високата 
порта и са солидарни 
с руските искания за 
радикални реформи 
в Турция, а де факто 
са склонни да огра-
ничават свободата 
на руските военни 
действия и замислите  
да се градят нови или 
разширяват географ-
ски стари славянски 
държави. (Обратна е 
позицията на обеди-
нена Германия:  Ото 
фон Бисмарк по свои 
съображения гледа 
сáмо да поощрява ру-
ските военни начина-
ния). Затова се отделя 
специално внимание 
на контактите с Виена 
и с Лондон.  И Авс-
тро-Унгария, и Вели-
кобритания са соли-
дарни, че след като са 
допуснали Русия да 
воюва срещу Турция, 
то не трябва да й се 
позволи тя да допус-
ка големи славянски 
държави на Балкани-
те, за да не се разши-
рява руското влияние. 
Нещо повече – на Ан-
глия се налага русите 
да обещават, че арми-
ята няма да минава 
Балкана !
Румънският преми-
ер Й.Братиану /баша/ 
още през септем-
ври 1876 г. участва в 
преговори с русите, 
когато се стига до 
принципно съгласие 
в бъдеще Румъния да 
стане руски военен 
съюзник. В отговор 
Русия пък поема ан-
гажимент  да признае 
евентуална румън-
ска независимост и 
да гарантира терито-
риалната цялост на  
държавата.  На 4 (16) 
април 1877 г.  в Буку-

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

рещ се подписва ру-
ско-румънска конвен-
ция: Русия получава 
право да прехвърля 
през Румъния войски 
на южно от Дунав, 
срещу задължението 
да защитава терито-
риалната цялост на 
Румъния. Само месец 
по-късно – на 9 май - 
васалното Румънско 
княжество обявява 
пред света своята не-
зависимост.
Руската дипломация 
обаче не е спирала да 
работи – след краха на 
Цариградската конфе-
ренция и подписва-
нето на тайната Буда-
пещенска конвенция 
от 3 януари 1877 г. 
се подписва на 6 (18) 
март допълнение, 
даващо съгласие на 
Виена Русия в близко 
време да получи об-
ратно Ю.Бесарабия. 
Малко по-късно, на 
8 юни с. г.  по вре-
ме на разговори на 
граф П.А.Шувалов 
с лорд Дерби пред 
британския кабинет 
се поставя и въпрос 
за Бесарабия. За осно-
ва на тези разговори 
стои разработеното 
от канцлера Горчаков 
предложение за въз-
можните условия за 
мир: освен създаване 
на  българско княже-
ство и въвеждане на 
реформи в Турция, 
Русия би следвало да 
получи удовлетворе-
ние на своите инте-
реси – т.е. връщане 

на Ю.Бесарабия, като 
в този случай Ру-
мъния „по общо съ-
гласие” би могла да 
бъде компенсирана с 
част от Добруджа… 
И руската диплома-
ция  започва да мисли 
за готвената размяна 
– Румъния да върне 
Ю.Бесарабия на Ру-
сия, а да получи… 
част от Добруджа, на-
ходяща се дотогава в 
пределите на Турция.
Румънските държав-
ници рязко и катего-
рично отхвърлят ру-
ската оферта, макар 
Русия да предлага 
двойно по-голяма те-
ритория в Добруджа, 
в сравнение с Южна  
Бесарабия. Същата 
реакция има и парла-
ментът, а и свобод-
ният румънски печат. 
Интересен мотив за 
отказа е, че „приема-
нето” на Добруджа би 
породило напрежения 
между Румънската и 
Българската новосъз-
даваща се държава. 
Другият още по-ин-
тересен момент е, че 
добруджанското хрис-
тиянско население, 
сред което българите 
са мнозинство, а ру-
мънците малцинство, 
изобщо не е питано: 
руската дипломация 
се доверява на мани-
пулирани от нейната 
администрация дан-
ни. 
До Берлинския кон-
грес отношенията 
между доскорошни-

те съюзници Русия 
и Румъния достигат 
невиждани висоти на 
антагонизъм по не-
приемане на руската 
оферта, като румън-
ците търсят съдей-
ствието на всички 
европейски сили, за 
да им бъде дадена 
Ю.Бесарабия.  Но 
конгресът е катего-
ричен – на Румъния 
следва да се даде 
още добруджанска 
земя, не и Бесарабия 
: така на Букурещ се 
отстъпват още около 
2000 км2, като гра-
ницата по суша меж-
ду новата българска 
държава и вече неза-
висимата Румъния се 
премества от южната 
точка край Расова до 
гр.Мангалия, който 
ще престане да бъде 
в пределите на Бълга-
рия. Румънският елит 
оттук насетне зажи-
вява с ролята си на 
упълномощен фактор, 
който чрез Добруджа 
трябва да парира ру-
ските славянски ам-
биции на юг. В унисон 
с тази си роля започва 
и да прекроява добру-
джанското минало с 
тезата, че Добруджа 
открай време е била 
изконна румънска 
земя и едновременно 
с това да излага пред 
света ролята на мирен 
регулатор на отноше-
нията между двете съ-
седни страни…

Проф.дин Калчо 
К.Калчев

Тежка загуба

След кратко боледуване на 
87-годишна възраст почи-
на игуменията на Калофер-
ския манастир “Въведение 
Богородично” Валентина 
Друмева. Сестра Валенти-
на заемаше особено място 
в сърцата на нашия екип и 
ние публикувахме части от 
нейните трудове, които тя 
въпреки възрастта и задъл-

женията си в манастира, 
успя да издаде - 15 тома 
събрани жития и човешки 
съдби на изчезнали и реп-
ресирани духовници през 
комунистическия режим. 
Тя беше и една от първите 
просветители след пада-
нето на режима и започна 
първите беседи с деца и 
часове по вероучение в ма-

настира. Прекрасен поет и 
разказвач, педагог, автор на 
много книги. 
Бог да я прости и упокои 
в Своето Царство! Поклон 
за трудовете й, вечна и бла-
жена да бъде паметта й!
h t t p s : / / h r i s t i a n s t v o .
bg/?p=20150
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