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„А защо не цяла Добруджа…”

Този въпрос някога са ми 
задавали млади хора с 
родови корени от родния 
и за мен добруджански 
край, когато в лекционния 
материал по българска 
история се е говорило за 
Крайовския договор (7 
септември 1940 г.). След 
като в този материал вед-
нъж е ставало дума за 
едно закъсняло решение 
на Централните сили от 
24 септ.1918 г., фина-
лизиращо споровете за 
Добруджа помежду им 
след остри дипломатиче-
ски  борби и отреждащо 
мястото й към Царство 
България;  след като вече 
се е казвало, че зад това 
решение тогава застава 
доста време несъгласната 
Германия, а студентите 
вече са били запознати и 
с българо-германо-съвет-
ските ходове и колебания 
през 1939-1940 г., знае-
щите в най-общи линии 
румънската добруджанска 
политика, закономерно 
поставяха този въпрос. 
Още повече, че някои 
произхождаха от българ-
ски преселнически от 
1940 г. семейства, в кои-
то дедите им с умиление 
са припомняли богатите 
севернодобруджански 
родни села с доминиращ 
български облик в днеш-
на Румъния. Тези същите 
деди от младежката си 
възраст са помнели и ня-
когашното преобладаване 
на българите сред немю-
сюлманското население 
към края на османското 
владичество, както и не-
имоверните трудности по 
преселването в 1940 г.
„Излязох” от проблемния 
казус чрез аргументите на 
проф. Антонина Кузмано-
ва, че въпросът за Южна 
Добруджа в 1940 г.се ре-
шава не от общ между-
народен форум на дипло-
матическата маса от две 
страни, след упорита и 
деликатна работа от Бъл-
гария. Припомних и че 
дипломацията е изкуство 
на възможното. Между 
впрочем достатъчно бе 
да се позова на най-авто-
ритетния немски държав-
ник от XIX в., Ото фон 
Бисмарк /1815-1898 г./, 
благодарение на когото е 
извършено обединението 

на Германия. Нему имен-
но принадлежи открити-
ето „Politik ist die Kunst 
des Mödlichen”  („Поли-
тиката е изкуство на въз-
можното”). За да стане 

обаче по-ясна сложността 
при решаване на добру-
джанската проблематика, 
трябваше да изтъкна още 
и редица по-непознати де-
тайли.
Не можех да подмина бо-
лезнената реакция на до-
бре известния на аудито-
рията като учен-историк 
проф.Петър Мутафчиев, 
който категорично възра-
зява срещу проектирана-
та размяна на население 
– нещо, което само след 
шест дни ще бъде реал-
ност чрез Крайовската 
спогодба (7 септ.1940 г.). 
Писмото на Мутафчиев е 
адресирано до тогаваш-
ния външен министър И. 
Попов, за когото се знае, 
че е фаворит (с всички 
непоследователности и 
колебания) на цар Борис 
III и на премиера проф.
Богдан Филов. А с по-
следния подателят, имащ 
и международна извест-
ност като византолог, е не 
само колега, но и връст-
ник, пък е и възпитаник 
на германската истори-
ческа школа. Освен всич-
ко друго П.Мутафчиев е 
член на ръководството на 
Добруджанския научен 

институт и като такъв 
форсира своите научни 
изследвания по пробле-
мите на Добруджа, въз-
разявайки на някои ква-
зинаучни патриотарски 
„открития” на румънския 
проф.Н.Йорга чрез изда-
дения и популяризиран 
на френски език свой 
изследователски  труд 
„Bulgares et  Roumaines 
dans l’histoire  des pays 
danubiens”… Като лектор 
бях длъжен ясно да по-
соча и неодобрението на 
Филовата добруджанска 
политика както от страна 
на „левите”, групирани 
около комунистите сили, 
така и от легионерските 
среди в Царството. Ня-
маше как да се подмине 
и това, че по времето, ко-
гато П.Мутафчиев пише 
писмото си, Б.Филов и 
Ив.Попов, изнервени от 
румънските „дипломати-
чески игри” в крайовски-
те преговори, решават… 
да се обяви мобилизация 
и да се нахлуе в Добру-
джа. Ала тактичността 
на царя осуетява подобни 
намерения… Eто защо 
младите хора от аудито-
рията, довчерашни без-
критични последователи 

на политиката на Богдан 
Филов и през 1940 г.  (а 
някои - на тази политика 
и след това), почувства-
ха известен конфуз. При 
условие, че двете водещи 
тоталитарни сили в Ев-

ропа Германия и СССР 
са негативно настроени 

срещу румънските ас-
пирации за интегрите-
та на единна румънска 
Добруджа, при условие 
и че най-авторитетната 
румънска страна-гарант 
Франция е вече покорена 
от Райха, а Великобрита-
ния на У.Чърчил от май е 
в смъртоносна схватка с 
Хитлерова Германия; като 

не се забравя още, че на 
новия британски премиер 
изобщо не му е до Румъ-
ния, като се помни и това, 
че именно той е този, кой-
то скоро след 7 септ.1940 
г. признава правилността 

на Крайовските решения, 
а английският военен ата-

ше в София дори поднася 
свои поздравления в Щаба 
на българската войска за 
разумното решаване на 
междусъседския спор за 
Южна Добруджа, нещата 
започват да се проясняват. 
Но чрез това и симпати-
зантите на критиката на 
П.Мутафчиев силно се 
увеличават…

Според тях, „златният мо-
мент”  в подготовката на 
Крайовската спогодба е 
била срещата в Залцбург  
(27 юли 1940 г.), когато 
Фюрерът е признал пред 
Филов и Попов резон-

ността на българското 
искане за връщане на 

Ю.Добруджа от 1913 г. 
(Припомних, че не следва 
да се забравя  и факта, че 
още в края на май 1940 г. 
Кралство Румъния  пуб-
лично бе афиширало 
прекратяването на съюз-
ничеството си с Франция 
и с Великобритания, а от 
Москва към София невед-
нъж са идвали насърчи-
телни подкани България 
да се стреми към ревизия 
както на тракийските, така 
и на добруджанските кла-
узи от 1918-19 г. изобщо). 
И всичко това е във време, 
когато СССР целù, а след 
това и реализира, анекса 
на цяла Бесарабия в края 
на юни 1940 г. Върху съз-
нанието на всички тога-
вашни поколения българи 
тегне  споменът обаче не 
само за наскоро приклю-
чилата съветско-финска 
война и наложения от 
Германия на Кралство 
Румъния „нефтен пакт”, 
но и за станалото пред 
очите им присъединяване 
на прибалтийските репу-
блики Литва, Латвия и Ес-
тония  /лятото на 1940 г./ 
към СССР. Мнозинството 
българи тогава  подозират 
за някакво споразумение 
между Германия и СССР 
след двустранния им до-
говор от 23 август 1939 г. 
Припомних и още нещо: 
България още в лятото на 
1915 г. в „Тайната спогод-
ба с Германия” предявява 
искане „да анексира от-
стъпените с Букурещкия 

/1913 г./ територии на 
Румъния, както и да се 

направи една поправка на 
румъно-българската гра-
ница, определена от Бер-
линския конгрес /1878 г./”. 
„Поправката” в никакъв 
случай нито тогава, нито 
по-късно не се е разбира-
ла като възстановяване на 
българската граница до 
най-долното течение на 
р.Дунав.
При условие, че  в преде-
лите на СССР вече влиза  
граничещата с най-до-
лното течение на Дунав 
Бесарабия, една настой-
чивост пред Хитлер да се 
връща на Царството цяла 
Добруджа, като се знае, 
че Германия гледа ревни-
во към разширяване на 
съветските зони за сигур-
ност, би станало ясно, че 
българските управляващи 
елити не биха могли в 
никакъв случай да предя-
вяват максималистки пре-
тенции. Още повече, че на 
27 юни 1940 г. телеграма 
на Рибентроп съветва бъл-
гарите да не бързат с по-
ставяне на свои искания 
към Румъния. Идеята за 
„цяла Добруджа – отново 
българска” би била прос-
то мъртвородена, защото 
Германия би видяла в нея 
ускорено съветизиране 
на България и абсолютен 
фарс в цялостната нацио-
нално-ревизионистична 
програма от 19 април 1939 
г. Затова и няколко месеца 
по-късно /ноември 1940 
г./ Аркади Соболев в свои-
те предложения изрично 
вмъква клауза, че предла-
ганият от него Пакт за вза-
имна помощ предвижда 
да не се засягат вътреш-
ния режим, суверенитета 
и независимостта на Бъл-
гария, но преди това съ-
ветски дипломати са лан-
сирали идеята за изцяло 
българска Добруджа,
Ала след като имат пред-
вид случилото се с Литва, 
Латвия и Естония, както и 
силното за мащабите на 
страната комунистическо 
движение, софийските 
управляващи предпочитат 
да пазят „неутралитета” 
чрез все по тясно обвърз-
ване със силите на Оста, 
но не и да се доверяват на 
пробългарските симпатии 
от руската столица. В тези 
симпатии те съзират угро-
зата от болшевизма. Зато-
ва и приемат офертата за 
връщане само на Южна 
Добруджа с всичките не-
справедливости и тежести 
за българщината.

Проф Калчо К.Калчев – д-р ист.н.


