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България спира 400-хилядната армия на 
противника на Солунския фронт

В началото на месеца има-
хме повод да отбележим 
80-годишнината от сключ-
ването на историческия 
Крайовски договор на 7 
септември 1940 г. Благо-
дарение на българската 
дипломация и личната ан-
гажираност на цар Борис 
III България успя по ми-
рен път да си върне Южна 
Добруджа. Уви, сложните 
международни обстоя-
телства водят до отказ от 
северната част на облас-
тта и масово изселване на 
наши сънародници от тази 
хилядолетна българска 
земя... Четвърт век преди 
това, през есента на 1916 
г. българският войник лее 
кръвта си за свободата на 
Добруджа. Нека накратко 
припомним тези паметни 
събития, осъдени на за-
брава в продължение на 
десетилетия.
И друг път е ставало дума 
за отношението на кому-
нистическия режим към 
Първата световна война. 
Близо половин век върху 
Добруджа тегне „табу“, 
по-тежко дори и от онова 
върху Македония. Водени 
от криворазбран „интер-
национализъм“, българ-
ските ръководители щадят 
самолюбието на крайно 

докачливите си „другари“ 
в Букурещ, които иначе 
са все по-крайни велико-
румънски шовинисти... 
Още по-трагикомичен е 
стремежът на комунисти-
ческите ни управници да 
бъде премълчана агреси-
ята на „Освободителката“ 
срещу България по време 
на войната. На безогледна 
цензура са подложени не 
само книгите за Добру-
джанската епопея, написа-
ни от ген. Стефан Тошев и 
други герои от войната, но 
и знакови творби на Иван 
Вазов и Йордан Йовков! 
Все пак режимът не се ре-
шава да преименува всич-
ки селища, приели имена-
та на заслужили личности 
и военни части. През 1952 
г. има идея за преименува-
нето на град Генерал То-
шево, защото било недо-
пустимо да носи името „... 
на генерал от бившата фа-
шистка армия...“ (!) Слава 
Богу, това не става - някой 
е проумял, че паметта на 
добруджанци нямам как 
да бъде изтрита.
  Днес потъпка-
ната национална памет 
възвръща своето място в 
съзнанието на потомците. 
В градове и села са въз-
становени паметници, во-

енни гробища и мемори-
ални комплекси. Вместо 
съветското „Кировоград“ 
една от големите улици на 
Добрич се казва „Добри-
чка епопея“! Най-накрая 
е издигнат паметник и на 
прославения ген. Иван 
Колев - знаково име за 
нашата армия и освобож-
дението на Добруджа. С 
усилията на историци и 
краеведи, на сърцати и ро-
долюбиви хора е възкресе-
на историческата истина 
за геноцида, извършен от 
румънските окупатори над 
мирното население, както 
за действията на „братуш-
ките“, които „по правило“ 
разстрелват българските 
военнопленници... На-
ред с изследванията на 
Петър Бойчев, Радослав 
Симеонов, Велико Лечев 
и други съвременни из-
следователи непременно 
ще споменем „Епопеята 
на Добруджа“ на рано на-
пусналия ни Красимир 
Узунов (1963-2019), който 
написа: „Българската ар-
мия издържа на наложена-
та u война на два фронта и 
след като напълно провали 
плановете на обединеното 
съглашенско командване 
за Балканите (...) Бълга-
рия и българският народ 
преживяха може би най-
тежките 100 дни в новата 
история на Третата бъл-
гарска държава, през кои-
то боевете по фронтовете 
на Македония и Добруджа 
не спряха нито за миг...“
С оглед на развитието 
на световния конфликт 
и реалните ресурси на 
Централните сили Бълга-
рия е смятана за „слабото 
звено“ на коалицията, ма-
кар това да не е по нейна 
вина. Издаваният в Солун 
вестник „Велика Сърбия“ 
пророкува: „Румънското 
настъпление от север из-
правя българите пред вой-
на на два фронта и поставя 
България в много по-опас-
на ситуация, дори от тази, 
в която се намираше Сър-
бия през есента на 1915 
г./.../ Притиснати от двете 
страни, българите няма да 

могат да окажат съпроти-
ва дълго време и ще тряб-
ва да капитулират и да се 
предадат на милостта и 
немилостта на съюзни-
ците, които ще им про-
изнесат справедливата и 
заслужена присъда за тех-
ните дела...“ Наместо да 
посрещнат с потрес вестта 
за влизането на Румъния 
във войната, тогавашните 
българи ликуват! И чакат 
с нетърпение да накажат 
онези, които през 1913 г. 
забиха нож в гърба на из-
неслата тежестта на Бал-
канската война България. 
Въпреки своите ограниче-
ни ресурси, България спи-
ра 400-хилядната армия на 
противника на Солунския 
фронт, съставена от сърби, 
французи, руси, италиан-
ци, англичани и колони-
ални контингенти от Аф-
рика и целия свят - общо 
27 нации! Същевременно, 
на фронта в Добруджа 
нашите сили разгромяват 
войските на Съглашение-
то, които през септември 
- октомври 1916 г. броят 
над 160 хиляди румънци, 
60 хиляди руснаци и над 
20 хиляди сърби.
На 4 септември 1916 г. в 
четири часа следобед на-
стъпилите от Варна вой-
ски, командвани от ген. 
Кантарджиев, влизат в До-
брич. Еуфорията, обхва-
нала всички, е помрачена 
от ужасните зверства на 
румънските окупатори: : 
„... в неугледното помеще-
ние, близо до гарата, бяха 
натъпкани обезобразените 
тела на 53 видни добри-
чки граждани, избити по 
най-зверски начин от от-
стъпващите румънци....“ 
Същите жестокости са 
обичайно явление и в 
други български селища. 
Ако днес за нас Сребър-
на е название на известен 
биосферен резерват, през 
1916 г. името на селото е 
олицетворение на скотско 
насилие над мирното бъл-
гарско население.
Сред най-драматични-
те особености на Доб-
руджанската епопея е 
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проф.д-р Пламен Павлов

Събития, осъдени на забрава, в 
продължение на десетилетия

включването на руските 
войски, командвани от 
ген. Зайончковски, на ру-
мънска страна. В Русия се 
разгаря отвратителна ан-
тибългарска истерия. През 
септември 1916 г. просло-
вутите „славянофили“ из-
лизат с позиция, че „... не 
съществува вече славян-
ска България...“, а според 
„Дружеството за братство 
между славянските на-
роди“ „... отговорността 
за политиката на прави-
телството и на царя пада 
върху българския народ, 
който е по-виновен, от-
колкото неговия цар...“ И 
доскоро „братският“, еди-
новерен народ, позволил 
си обаче да брани своите 
национални интереси, 
противоречащи на руската 
политика, трябва да бъде 
жестоко наказан. Руските 
вестници пророкуват, че 
България ще бъде унищо-
жена, а земите u - подаре-
ни на „верните съюзници“ 
Сърбия и Румъния! И че 
българите ще бъдат демо-
тивирани да воюват сре-
щу своите освободители. 
Илюзиите на руското ко-
мандване се оказват без-
почвени - симпатиите към 
руския народ и неговата 
култура не спират българ-
ския войник да защитава 
своята земя с достойнство 
и себеотрицание. По ду-
мите на Иван Вазов, „... 
в добруджанските полета 
умря легендата за непобе-
димите казаци...“
Една от знаковите българ-

ски победи е освобожда-
ването на „непревзимае-
мата крепост“ Тутракан от 
силите на ген. Пантелей 
Киселов. „Само за 36 часа, 
в разстояние на два после-
дователни дни - пише Кр. 
Узунов, българите сма-
заха духа на румънската 
армия, простряха я като 
безсилна маса в нозете си 
и окончателно провалиха 
намеренията на Съгла-
шението да ги ангажира 
в продължителни боеве, 
докато руските пълчища 
нахлуеха в България. Боят 
за Тутракан беше вихър, 
ураган от подем и ус-
трем, страшна стихия на 
духа, на който румънците 
не можеха и нямаше как 
да издържат...“ На свой 
ред битката за Добрич е 
пример за изумителния 
героизъм на войници и 
офицери, на талантливи 
командири и най-обикно-
вени хора. Млади и ста-
ри, жени и деца, българи 
и българки, татари и та-
тарки, български турци 
и туркини се впускат да 
спасяват ранените, да но-
сят боеприпаси, да пома-
гат на своята армия под 
дъжд от руски куршуми... 
Един от някога забране-
ните разкази на Йовков 
е озаглавен просто „Бъл-
гарка“ - незнайна жена с 
менците и кобилицата до 
премаляване носи вода за 
прегряващата от стрелба 
българска картечница... 
Прославеният командир 
на конната дивизия ген. 

Иван Колев неведнъж 
влиза в спор с немското 
съюзническо командване. 
Две десетилетия по-късно 
стремителните операции 
на българския генерал се 
превръщат в образец за 
стратегията на германски-
те танкови съединения.
Освобождението на Доб-
руджа е акт на автентич-
но национално единство! 
Дори един поглед върху 
картата на Южна Доб-
руджа, върнала се в пре-
делите на Родината през 
1940 г., е показателен - на-
ционалната солидарност 
е увековечена в имената 
на селищата Врачанци, 
Козлодуйци, Бдинци, 
Приморци, Ловченци, 
Шуменци, Софийци, Тър-
новци, Преславци... Гене-
рал Тошево, Полковник 
Минково, Полковник Све-
щарово, Полковник Чола-
ково, Полковник Тасла-
ково, Полковник Савово, 
Фелдфебел Дянково, по-
ручик Гешаново, Генерал 
Попово, Полковник Лам-
бриново, и др. Трябва да 
проумеем, че през 1916 г. 
нашият народ има кауза, 
притежава нравствената 
и интелектуална сила да 
гледа далече в бъдещето! 
Добруджанската епопея 
от есента на 1916 г. ни за-
дължава да помним онези, 
за които Родината не беше 
абстракция и название на 
територия, а живо съще-
ство - Майка България...

Проф. д-р Пламен 
ПАВЛОВ


