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ВМЕСТО ПРЕДГОВОРЪ
до г. Н. Стояновъ, предсе-

датель на Великия добруд-
жанскисъборъвъ гр. добричъ

Многоуважаемий господина
нредседателю,

Възпрепятствуванъ отъ редица непред-
видени обстоятелства,дълбоко скърбя, загдето
не мога лично да бжда участникъ и свиде-
тель вь Великия добруджански съборъ.
Ув-Ънчалъ края на едно славно борческо дЪло,
той иде сега да възвести ново начало - на-
чалото на свободния животъ въ добруджа,
като привика къмъ дсйность. вмЪсто борци“;
за нейнить народностни права. творцитЪ н:
материалното й благоденствие и духовенъ
възходъ. Творци чрезъ ралото и чрезъ сло-
вото. ЕднитЪ да пищатъ по хлЪбороцната до-
бруджанска земя поемата на мирния трудъ, :!

другитъ да затвърдяватънеоценимата му стой-
ность въ сърдцата и въ душитъ на всички
българи, за да жнвЪятъ и нашитдв деца съ
просторить на равна Добруджа тъй, както и
ние живйхме, ако и въ робскитЪ и години.
чрезъ вдъхновеното перо на покойния Йор-
данъ Йовковъ, нейния недостижимъ пЪвецъ.



Вие сега слагате ножа въ ножницата и

добре правите. Истински воинъ е тоя, който
знае, кога тръбна да държи обнаженъ своя
мечъ, кога да го размахва надъ главата си,
св-ьтълъ и унищожителенъ нато мълния, и
кога да го прибере до нозет-ь си, спечелилъ
съ него победата и за себе си, и за поко-
лЪнията си. Нзъ не зная, кой отъ тия два
мига е по-славенъ и по-достоенъ за прекло-
нение. Зная само едно, че ГБ сж недЪлими
единъ отъ другъ. И щастливи сж тия, които.
могатъ да се радватъ на т-Ъхъ приживе. Още
по-щастливи ония, на които се дължатъ т-Ъ.

Едни отъ най-гол-ьмить щастливци сте
вие, покрай другото, ;: за туй, загдето бор-
бата ви се увЪнча съ достоенъ успЪхъ. Все
пакъ, не бива „никога да се забравя, че дЪ-
дето не е окончателно свършено. Наистина,
38 бЪЛГаРСКЕТЗ историческа действителность-
южнодобруджанскиятъвъпросъ не сжщеСТвува
вече като държавно-политически проблемъ,
но затова пъкъ отъ неговото разрешение се
породиха редица други въпроси, безъ чието
правилно разрешение добруджанскиятъ бъл-
гаринъ НЪМВ да почувствува НИТО така ТОПЛО”

свободата си, нито пъкъ така трепетно ще
преживее гордостьта си на свободенъ граж-
данинъ, както намъ се ще да бжце то. Нека
занапредъ тия въпроси да не излизатъ ни-
кога не само отъ нашето съзнание, но и отъ
обсега на нашите. грижи.

КВТО ВИ ПОЗДРЗВЯВВМЪ още еднажъ СЪ.

щастливия край на вашето борческо дЪло и
като ви пожелавамъ въ сжщото време щаст-
ливо завършване и на последиците отъ него,
позволявамъ си отъ тишината на моята стая
да извикамъ:
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Да жив-Ъе Н. В. Царя Обединитель Бо-
рисъ Ш, да живЪе почти обединена Бълга-
рия, да пребжде свободата въ люлката на
българската държавность, хубавата, равната
Добруджа, въ която не се копае злато, но

“ затова ПЪКЪА е ЗЛЕТЕНЪ ВСЪКН ЖНТСНЪ КЛЗСЪ!
Поклонъ предъ борцит-Ъ на нейното

освобождение,!
София, 1 Х 1942 год.

С. Чилингировъ
Почетенъ членъ на Съюза „добруджа“
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На баща ми , [ =

ЦАНЮ гостодиновькойто ми вдьхна обичькьмь Дббрудн-ю и ме” "
научи да й слуша честно
и всеотдайно“-
поовещавамь тая Книга.

Авторьть



 

ДОБРУДЖАНСКОТО
ДВИЖЕНИЕ

ИДЕЙНИ ПОСТИЖЕНИЯ И БОРБИ

Слово, произнесено на Великия до-
бруджански сьборь. заседаваль на
3-5 октомврий 1942 г. вь гр. Добьичь



 



  

 

Драги съграждани!
Скжпи съборяни!
Въпросит-ь, съ които съмъ натоваренъ да ви зани-

мая, сж отъ най-различно естество. тъ обхващатъ на
първо мьсто историята на цЪлокупното цобруджанско
движение, което ще рене-на неговата всестранна и
разнородна дейность, а едновременно съ това и на фор-
митъ, въ които това движение се е проявявало при пре-
следване на своята заветна цель - освобождението на
Добруджа и нейното присъединениекъмъ майката-родина.

Нека отбележа още въ началото на словото си, че
целитдв и ударнитЪ задачи на едно движение, полити-
ческо по сжщина, народностно по потекло и револю-
ционно по своитЪ методи на борба, каквото 615 добру-
джанското освободително движение, винаги сж въ тЪсна
зависимость отъ политическата обстановка, всрЪдъ която-
то е бивало предопредтзлено да се проявява.

По тази причина на добруджанскиттз българи, които
до вчера бтзха безправни роби, не имъ 615 позволено да
говорятъ за свобода, но това не означава, че т-ь не сж
блЪнували и не се:;борЪха за своето освобождение. Както
българиттз отъ Добруджа, така и тЪхнитЪ прокудени ит.-
кога братя еднакво се стремтзха къмъ свободата на До-
бруджа. И на еднитЪ и на другит-ь тя 615 скжпаивъжде-
лена мечта. Но поставени да живЪятъ и да се проявя-
ватъ при различни условия, тт. б15ха заставени и да се
домогватъ къмъ общата заветна цель по различни пж-
тища и съ различни ср1здства.

Съ други думи, изключителните условия, въ които
добруджанското движение на Добруджа трЪбваше да
изявява своята воля, му налагаха и своеобразни срЪдства
за догонване на неговата и на общобългарската цель-
освобождението и обединението на българска Добруджа.
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На сжщото основание това движение се наричаше
легално, защото се проявяваше въ рамкиттз на ромън-
скита закони. Всжщность, обаче, те б-Бше и до по-
следнит-ь дни на ромънското владичество запази своя
нонспиративенъ, дори революционенъ характеръ.

Затова онова, за което прокуденцитъ отъ Добруд-
жа, а наедно съ ттзхъ и българската политическа и куп-
турна общественость, говор-Ъха открито, българиттз отъ
Добруджа само мислЪха и блЪнуваха за него.

И докато въ свободна България освобождението
на Добруджа и нейното обединение съ майката-родина
се изтъкваше като всебългарска целта, въ поробена До-
бруджа тя се прикриваше и се премълчаваше. Но до-
бруджанската българи въ своитъ съкровени мисли и
чувства фатално се стремтзха и методично се домогваха
къмъ сжщата цель.

Добруджанското движение въ свободна България
се проявяваше при съвсемъ други условия: токсе радваше
на свобода и затова недвусмислено се стрем-Ъзше и открито
се борЪше за освобождението на. Добруджа. То, обаче,
никога не злоупотрЪби съ това преимущество, на което
се радваше, и всички свои действия съгласуваше съ ин-
тереситтз на България и съ изключителниттз условия,
които често налагаха дори на българските правителства
да говорятъ подъ сурдинка за най-жизнениттз въпроси
на народа ни, даже понтзкога да премълчаватъ и накои
неправди, само за да не оставятъ впечатление за нало-
женото и продиктуванотоимъ безсилие отъ Ньойиския до-
говоръ.

Добруджанскить прокуденци първи разбраха, че
ще сжществува добруджански и общобългарски народ-
ностенъ въпросъ, докато има национално здрава, поли-
тическн и духовно утвърдена българска държава. Това
разбиране фаталистично имъ заповЪдваше да бждатъ на

”вжтрешння политически фронтъ винаги въ помощь на
българската държава. тъ не се свързаха политически съ
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никое правителство, но затова пъкъ винаги се считаха
доброволни защитници на България.

Споредъ господствуващото нйнога убеждение срЪдъ
,прокуденцить отъ Добруджа, т15 се пазЪха отъ партий-
нитъ внушения, ненавиждаха идеологическитЪ блуждения
аащото спбдЪляха мисъльта, че народностьта е надъ
тЪхъ, нацъ временнитдв партийни знамена, че тя е сино-
венъ дългъ, а не идеологическа измама. Нали животътъ
тече? условията се мьнятъ, а наедно съ тЪхъ избледня-
ватъ както партийнитйз знамена, така и политическите
лозунги? ,

Само по тази причина организиранатадобруджанска
емиграция усгН-з да обедини всички добруджански проку-
денци, независимо отъ тЪхната идейна, класоваисъ-
словна принадлежность. Тази своя позиция тЪ бранЪха
ревниво срещу всички, които искаха да изкористятъ до-
бруджанското движение за цели, които му бЪха чужди.

И въ тази своя борба за утвърждаванеи за идейно
изясняване волята на организираната добруджанска еми-
грация обстоятелствата често й налагаха да воюва съ
представнтелитдв на чуждата пропаганда и въ своит-ь ре-
дове. .

Кои бЪха тйззи заблудени народни синове? Кое
подхранваше тЪхната борба?

Това бЪха наис?ина заблудени българи, които по-
ставяха идеологията по-високо отъ народностьта. Т15
наивно вЪрваха, че освобождението на Добруджа ще
дойде съ разрешаването на социалния ”въпросъ въ св-Бта.
ТЪ истински се трогваха повече отъ социалните борби
въ Китай, защото тържеството на доктрината за т-ьхъ
615 отъ много по-голЪмо значение, отколкото бедственото
народностно положение на българитъ отъ Добруджа.

И, за да бждатъпоследователнина своята идеологична
самоизмама, тази неволни или съзнателни проводници на
чуждата пропаганда наивно поддържаха безсмислени и

глупави теории за сжществуването на отдЪленъ добруд-
жански народъ съ свое самостоятелно национално съз-
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нание и за образуване на н-ькаква балканска федерация,
въ която и Добруджа тръбваше да участвува нато рав-
ноправенъ членъ наедно съ българския народъ. 4

Въ тази упорита идеологическа борба, която
всжщность 615 борба на родолюбивитъи здрави елементи
на реда, на народностната принадлежность и на будноте
българско съзнание, съ рушителит-Ъ на българското дър-
ЖВВНО И НЗРОДНОСТНО единство, дОбРУДЖаНСКЕТа енигра-к
ция удържа блтзскава победа. Тази победа бъ коронясана
съ освобождението на Добруджа, което не дойде по ре-
цептата на хората съ притжпеното българско самочувство,
а съгласно здравия и вЪренъ ус-ьтъ на будната българ-
ска и добруджанска общественость.

Така българското народностно съзнание сртздъ ор-
ганизираната добруджанска емиграция получи своето
кръщение, своето идейно и организационно единство,
което има своиттз благоприятни»: отражения и въ вжтреш-
ностьта на Добруджа.

Драги съборяни!
Нека видимъ, следъ всичко това, какви бтзха въ

този моментъ идейниттв позиции въ поробена Добруджа.
Тукъ върху плоскостьта на добруджанската борба

се състезаваха нтзколко идейни групировки. На първо
мЪсто това бЪха старит-Ъ заслужили добруджанскиобще-
ственици, които, като партийци и съ помощьта на ро-
мънсната общественость, работейки ср-ьдъ нея, в-Ърваха,
Че най-резултатно ще могатъ да бждвтъ полезни на свои-
тЪ поробени сънародници.

Тази позиция имаше своитъ ревностни поддръжници,
но, което е по-важно, тя излжчи блестещи народностни
дейци съ голтзми заслуги къмъ добруджанското народ-
ностно дЪло. Между тЪхъ могатъ да се посочатъ хора
съ гъвкавъ умъ, находчиви, упорити и смЪли, които
умйеха да се възползуватъ отъ неджзиттз и отъ пре-
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димствата, които им3ь предлагаше ромъжката полити-
ческа действителность.

Редомъ съ ттззи добруджански общественици дейст-
вуваше и една незначителна бройка партийци, фанатици
на идеята за класовата борба. ТЪ бЪха и си останаха
мечтатели, които нищо реално не издействуваха за бла-
гото на добруджанското българско население.

Между тази два изключващи се лагера израстнаха
млади народностни дейци, които искаха да подражаватъ
на чужди образци. тъ търстзха опора и сили изключително
въ будната народностна съв-Ъсть на българитъ. Това бЪха
тъй нареченит-Б миноритари.

Въ действителность и сртздъ тЪзи добруджанству-
ващи господствуваше една обща мисъль за самозапаз-
ване на българщината, за нейното народностно издигане
и самосъзнание, за икономическоонрепване на българита
отъ Добруджа и за преодоляване на всички спънки въ
победния имъ възходъ и за достигане на заветната мечта
за освобождение.

Следъ всичко това нека се запитаме: Каква бг идей-
ната и народностна връзка между ттззи действуващи сили
въ Добруджа и въ България, които насочваха своитЪ
усилия и борби къмъ една и сжша въжделена цепь?

За подобна връзка може да се говори само отъ
онзи моментъ, когато съюзътъ „добруджа" преодолтз н

-превъзмогна своята идейна и организационна криза. Този
важенъ моментъ отъ историята на добруджанското осво-
бодително движение се ознаменува съ наколко важни
факти, които добре е да бждатъ припомнени.

Между мЪстнитЪ и емигрантски дейци се установи
лична, идейна и народностна връзка и нищо въ Добруджа
не се предприемаше безъ взаимно обмисляне и при пости-
гане на общо съгласие. (Тукъ историкътъ на добруджан-
ската борба ще има да разкаже интересни подробности
за състояли се срещи, за взаимно обмислени решения.
за съвмЪстно предприети дтзла и т. н..

Пропагандната дейность на съюза „Добруджа“ отъ



този моментъ навл-ьзе въ решителенъ завой, - съюзътъ,
било самъ, или чрезъ свои поставени лица, вземаше
дейно участие въ всички международни почини и съве-
щания, на които се разискваше или решаваше добру-
джанскиятъ въпросъ.,

Отъ друга страна, добруджанскитй прокуденци за-
почнаха чувствително да влияятъ и върху психологията
на свободния български народъ. По този пжть на във-
действие се формира онази фанатична приобщность къмъ
Добруджа, която прие затрогващи размери, особено по
времето на нейното освобождение.

Въ това, което казахъ досега, е заключена нена-
писаната, но величава история на добруджанската осво-
бодителна борба. Тукъ тръбна да търсимъ приноситЪ и
саможертвата на нашиттз добруджански първенци, на стъл-
боветт: на добруджанскотодвижение, мЪстно и емигрантско,
на младите и на старите, на женитдв и на будното и
кораво българско население въ Добруджа, което Въ тази
борба за българщина пожертвуваЕкжпи лични и материални
достояния. Пакъ тукъ е скжтанъ и живецътъ на на-
шата борба - нейната идеология и тактика.

И, ако трЪбва да търсимъ заслугите на едни и
саможертвата на други, необходимо е да надникнемъ въ
„"Ъкои отъ гънкиттз на а.еличавата добруджанска борба.
Колко много между насъ пожертвуваха живота си, колко
много проиграха благополучието си! Едни разрушиха
бждещето . си, други - кариерата си, трети-щастието си!
Ето, това сж голЪмитЪ изгоди, които получиха тъй на-
реченитЪ добруджански дейци.

.

Потърсете съ очи тЪзи самоотвержени хора - т-Ъ
сж тукъ между васъ. Потърсете ги и въ паметьта си.
за да ги видите още Йо-красиви, отколкото може би тъ
сж въ действителность.

Но между присжтствуващ-итъ вие напраздно ще тър-
сите образит-ь на нЪкои отъ нашиттз скжпи покойници.
Па не доживьха освобождението на Добруджа, което
нЪкога поглъщаше тЪхния животъ: едни умрЪха непри-
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ласкани, други, най-втзрващиттзмажду насъ, склопиха очи,
ц-ьлунати отъ надеждата, тази велика утешителка за
всички самоотвержена борци, а трети ние незаслужено
оскърбяааме, защото случайно та не сж мъртви. за да
имъ издигнемъ паметници.

Драги с„ъборяни!
Моята цель не е да ви излагамъ историята на до-

бруджанското освободително движение, а да характе-
ризирамъ неговитъ цели, идейниттз и организационнит-Б
му прояви, както и срьдствата за тЪхното овладяване.
Затова, като оставямъ на моиттз приятели и другари в-ь
борбата да ме допълнятъ, азъ ви моля да изслушате и
втората часть отъ доклада ми.

Добруджанскиятъ въпросъ е часть отъ общобъл-
гарския народностенъ въпросъ. Той не започва, като накои
погрЪшно мислятъ, съ разпокжсвансто на България на
Берлинския конгресъ. Нко искате да получите изчерпа-
теленъ отговоръ на този въпросъ, възкре:ете въ па-
метьта си годиниттз на българското робство.

Въ онова героично и отдалечено време, когато у
българина узрЪ воля и мисъль за народностно служене,
когато той се възправи предъ лицето на сайта и изяви-
своето право на животъ, първоначално чрезъ дамаска“
нар :т15, а по-късно съ дръзката блтзнове и съновидення
на отца Паисия и на неговиттз достойни следовници,
българскиятъ народъ за пръвъ пжть си постави въпроса
за своето народностно самоутвърждение. за културното
си възмогване и за своето духовно обединение и поли-
тическо освобождение.

Въ епохата на борбата за българска черква всички
българи се видЪха народностно обединени. Н чрезъ про-
свЪтната дейность на своитдв народни будители тъ въжде-
лаха не само плодоветъ на просвтзщението, но и даро-
веттз на свободата.

Духовно възмжжалъ, народностно просвтзтенъ, про-
зртзлъ своята историческа сждба, българскиятъ народъ
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отъ този моментъ въждела да се радва на свободенъ
животъ. Въ години?: на нашето революционно възраж-
дане ние го виждаме вече гордъ, съ властенъ погледъ
и съ ясно съзнание за света народностни права.

Този всебългарски блЪнъ получи своето кръщение
въ епичнитдз борби за политическа свобода, той 615
въплътенъ въ Санъ-Стефанска България, погребанъ на
Берлинския конгресъ, за да бжде настойчиво поставенъ
въ годинитЪ на освободителнитЪ войни, които България
води за свободата и за обединението на своигь разпо-
кжсани земи.

Въ т-ьзи красиви и героични борби се погреба
свободата на Добруджа. Затова потеклото на добруджан-
ското освободително движение е старо: неговиятъ пър-
воизточникъ тръбна да се търси въ годиниттз, когато
българскиятъ народъ оформи своето народностно само-
чувство и нали волята си да се види обединенъ въ
своиттз действителни народностни граници.

ГрЪшатъ онЪзи, които мислятъ. че добруджанскиятъ
въпросъ начева съ поробването на Южна Добруджа.
То е само единъ моментъ отъ нейната народностна
сждба и единъ отъ многото моменти на общобългарския
въпросъ за духовното и политическо обединение на
разпокжсания български народъ.

Нека следъ всичко това спремъ вниманието си
върху началнитъ години на добруджа..:ката борба въ
България и въ Добруджа.

Ние нама да излагаме фактиттз въ тЪхния хроноло-
гически редъ. За целит-Ъ, които си поставяме, отъ сжще-
ствено значение е да проследимъ, какъ се оформиикакъ
се изяви волята на добруджанскитъ българи да живЪятъ
осЪнени отъ идеята и отъ мисъльта за своето освобождение.

Въ т-ьзи паметни години се повтори това, което
се случи и презъ“ епохата на възраждането: и тогава,
както и въ по-ново време, българскиттз обществени сили
се явиха на полесражението раздвоени. Едни отъ дей-
ствуващитЪ добруджански сили, вмЪсто въ Букурещь,
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отъ столицата на свободна Българияпроизнасяха дръзки-
слова за освобождението на добруджа, други, обезпра-
вени, но съ гордо съзнание за своята българска народ-
ностна принадлежность, поведоха, по установения

и,

изпитанъ вече примЪръьна възрожденцитъ ни отъ Цари-
градъ, борба за своето народностно самозапазване, но-
кЪсно и за икономическото си възногване, а въ годи-
ниттз, когато условията позволяваха това - борба и за

политическото си самоопредтзление и освобождение.
Емигрантиттз добруджанци имаха да преодоляватъ

сжществени прт-зчки. На първо мЪсто тъ тръбваше да
се борятъ съ пораженската политика на накои отъ бъл-

гарските правителства, които въ началнитъ следвоенни
години не смтзеха, защото имъ 615 забранено, да говорятъ
за отеЧественитЪ идеали на бъпгарския народъ.

Омаломощена и отровена 615 и българската обще-
ственость: въ нея господствуваха пораженски настроения
и вЪения, които наивно внушаваха на народа, че сво-

бодата на поробенитъ български земи, следователно и

на Добруджа, ще дойде съ освобождението на трудещить
се, които, съгласно разпространената тогава идеология,

вЪрваше се, че единствени ще могатъ да установятъ
новъ социаленъ редъ, права и самоопределение на

поробениттз.
Тогава се поддържаше, че свободата на българ-

скиттз поробени земи ще дойде съ победата на национално
и социално поробенит-ь народи. Наистина, трудно бтвше

да се противоустои на тази обществена психоза, която
613 опиянила народнитЪмаси.

Въ сжщото време въ Добруджа, както и въ оста-

налитъ български земи, поробеното българско население

трЪбваше да превъзмогне още по-голтзми трудности: отъ

една страна, то се борЪше съ пристжпитъ на чуждата
власть за обезбългаряване и за икономическо разораване
на българиттв, като се грижеше едновременно съ това

и за своето народстно самозапазване, чрезъ изграждане
и поддържане на свои училища и черкви, на трето
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мЪсто добруджанското население полагаше непосилни
усилия за своето икономическо възмогване, защото
както презъ ромънското робство, така и въ годиниттз
на възраждането за българите винаги е било отъ
сжществено значение да се самоЪапазятъ народностно и
икономически. "

Тази беха първата и най-сжществени въпроси,
които поглъщаха вниманието на българитевъ Добруджа
и на ттвхнит-ь прокудени братя. Но това е само една
бледакартина на сжЩествуващото положение, защото
въ действителность тя 615 и по-мрачна и по-непоносимо
тежка. . .

Наистина, съ течение на времето т-ьзи трудности
почти бтз::а преодолтзнн. Но следъ всЪки усп-ьхц/идваха
нови задачи и още по-голдвми трудности.

Все по това време се поставиха на дневенъ редъ
и нъкои нови въпроси: за организирането иполитическото
проявление на българить въ Добруджа, съ което се
цел-ьше не само да се завоюва политически теренъ, но
и да се оснгурятъ още по-голтзми възможности, чрезъ
дейното участие на българитЪ въ ромънския общественъ
животъ, за ттзхния всестраненъ духовенъ и материаленъ
аъзходъ. (

Въ сжщото време въ свободна България добру-
джанскита прокуденци успЪха да преодолЪятъ мжчно-
тиитъ по своето тактическо и идейно организиране,
което имь позволи да започнатъ снстемна и творческа

"

дейность за полезна и смислена пропаганда въ чужбина
и въ България. Нейната пр-ька цель 615 ясна, точно уста-
новена и открита: освобождението и обединението на
Добруджа съ майката-родина.

Драги съборяни!
Нека ми бжде позволено да открия тукъ една

малка скоба.
Като говорихъ за идейниттз и тактически пости-

жения и борби на добруджанското освободително дви-
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жение, взъ съзнателно см-ьсихъ тъй нареченото легал-
но и нелегално движение. До освобождението ни ние,
добруджанскигь българи, не правихме разлика между
м-Ъзстни и емигрантски дейци. Всички се чувствувахме чле-
нове на едно и сжщо семейство, борихме се въодуше-вени отъ една и сжща цель и, безъ да бтзхме едно не-
дЪлимо организационно цЪло, дишахме и живтзехме съ
дробоветъ на Добруджа.

Теорията, която единъ злополученъ вестникъ из-
мисли и обоснова, за са.ществуването на добруджанскидейци, които се сражавали въ окопа, и за дейци, които
стреляли отъ засада срешу врага, е отъ по-ново дреме.
Тя има единъ положителенъ резултатъ, че следъ осво-
бождението на Добруджа скара наколко стари другари,
които се бЪха клели въ кръвьта и въ костит-ь на своята
татковнна да и останатъ .вЪрни.

Добруджанското двнжение, неговата теория и прак-тика, не може да приеме тази теория, колкото тя и да
е красноречива, н-ьщо повече: то е осжжда и отрича.

Въ реда на тЪзи мисли нека ми бжде позволено
да припомня, че между добруджанскитт. дейци, м15стнн и
външни, независимо, че понЪкога тЪхнитЪ разбирания не
се схождаха, винаги е сжществувала неразривна лична,
идейна и организационна връзка.

Всички дейци отъ Добруджа, абсолютно всички.
отъ народнитъ представители и сенаторите до най-дреб-
нитЪ и незнанителнитъ, презъ цЪлото време на добруд-
жанската борба поддържаха най-приятелски нискрени от-
ношения. ВъпроситЪ на поробена Добруджа, отъ каквото
естество тв и да бЪха, всекога се обмисляха съвмЪстно.
Дори постжпкиттз предъ отговорните български прави-
телства се правеха или съвм-ьстно илцние, емигрантите,
ПО делегация на вжтрешннтъ дейци, ги правехме отъ
тЪхно име.

Наистина, за тази връзки и за тази съвмастна дей-
ность бЪха посветени нЪколцина отъ най-вЪрнитт-з и из-
питани участници и ржководители на добруджанското
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движение, но това се праввше само за да се запази тай-
ната и да не се увреди на дЪлото. Пзъ съмъ щасливъ,
че днесъ мога да разкрия тукъ тази тайна.

Така предъ смаенитъ очи на нащитЪ довчерашни
врагове ние изградихме едно свещено единство, чияго
цель 615 освобождението на българска Добруджа. И,

защото всички се борихме за осжществяването на този
общобългарски блЪнъ, днесъ ние сме щастливи да зая-
вимъ, че той 615 постигнатъ съ съдействието и на други
чинитепи, които сжщо така бЪха дейни, макаръ че и
до последния день на добруджанското робство останаха
въ сЪнка. Вие ги знаете, за да н15ма нужда да ги назо-
вавамъ.

Затова, когато благодарихме за освобождението си,
ние на първо м-ьсто назовахме и назоваваме нашия лю-
бимъ Царь, който бЪше нашата най-голЪма надежда и
опора, нашата гордость и вЪра въ борбата. Той никога
не престана да мисли за насъ, да действува и да на-
ссчва българската народносна съввсть и нашата външна
политика къиъ желаната отъ всички ни цель.

По сжщитв причини ние благодарихме и на бъл-
гарскитЪ правителства, като за Макон отъ твхъ на в-ьчни
времена ще запазимъ най-затрогващи чувства, защото
благодарение на т-ьхния тактъ и далновидность днесъ
ние се радваме на освобождението на българска Добруджа.

Нзъ спирамъ тукъ. Още е рано да се говори по
гази въпроси. Все пакъ тръбна да бждемъ щастливи,
че между виновницитъ на нашата свобода ние можахме
да посрещнемъ подчертани тЪхни представители въ ли-
цето на нЪкоиц настоящи и бивши български министри,
учени и писатели.

Драги счъборяни!
Ето и заключителната часть на моя докладъ.
Не ви говорихъ съзнателно за постиженията на

съюза „Добруджа“, не защото подценявамъ неговата дей-
ность, тъй разностранни и плодовита. а защото времето.
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което ми е опредЪлено да говоря, не ми позволява да
се спра подробно върху постиженията на съюза въ разнкгь
отрасли на неговата дейность.

Нзъ само ви загатнахъ за политическата идеология
на организираната добруджанска емиграция, безъ да нз-
черпя въпроса.

Споменахъ ви за пропагандата на съюза „Добруджа“,
но и по този въпросъ не можахъ да ви дамъ подробни
сведения. ;

Не ви.говорихъ нищо за социалната и благотво-
рителна дейность на добруджански“; прокуденци, защото.
за да ви изложа т-Бхниттз постижения по селско-сто-
панското настаняване, окжщяване и одворяване на 615-
жанцитъ, трйзбваше да ви говоря най-мапко единъ часъ.

Най-после не ви казахъ почти нищо и за психоло-
гическото въздействие, което съюзътъ „Добруджа“ така
щастливо упражняваше върху бьлгарската общественость.

Но фактитъ, въ тЪхнитЪ най-едри черти, сж предъ
васъ. Мислите ли вие, че радостьта, която днесъ извиква
името на Добруджа, и обичьта, на която тя се радва, се
родиха и възникнаха отъ само себе си? Въ годинитъ,
когато вие бЪхме подъ робство, кой говор-ьше отъ ваше
име, кой бранЪше поруганит-ь ви интереси, кой най-устър-
аено се застжпваше за преследванията и за безчинствата,
на които вие бивахте подхвърлени?

За да приключа съ доклада си, позволете ми да
спра вниманието ви още и върху следниттз въпроси,
които поставямъ като заключение на това, които ви ка-
захъ досега.

Съюзътъ „Добуджа“, чиито наследници сж друже-
ствата „Добруджа", винаги е билъ на фронта на бъл-
гарската държава. Той, а наедно съ него и българи“;
отъ Добруджа, всЪкога сж се въодушевявали отъ. бъл-
гарскитъ народностни идеали. тъ сж били опора на бъл-
гарската държава и съ свонттз действия винаги сж имали
предвндъ само интереситй на българската народностна и
държавна общность.



Обединението, което постигна България, безъ да
се покрива съ цЪлостниттз ВЪЖДеления на българския на-
родъ, при наличниттз обстоятелства, задоволява всички
българи. По този жизненъ за народа ни въпросъ бъл-
гарската общественость вс-ькога е проявявала едно по-
хвално чувство на реализъмъ. Въ тази посока и добру-
джанскитъ българи не сж правили изключение отъ обще-
ственото мнение на България. Чрезъ своитЪ отговорни
водачи и организации тъ вствкога сж заявявдли, че осж-
ществяването на българския народностенъ идеалъ е въ-
просъ на възможность. -

По тази причина, дори България да не 615 полу-
чила днешнит-Б си териториални граници. а нЪкакви други,
тъ пакъ щтзха да ги приеМатъ като тактически и народно-
стенъ успЪхъ, който единствено е билъ възможенъ при
наличниттз политически обстоятелства.

НЪкои българи не правятъ разлика между народ-
ностенъ и държавенъ идеалъ. Това сж две различни н15ща:
единиятъ, народностниятъ идеалъ, черпи своя потикъ
отъ неугасващит-ь копнежи на цЪлокупния народъ за
обединение въ неговитъ жизнени и народностни граници,
другиятъ, държавниятъ идеалъ, се осжществява при опре-
дЪлени условия и се обуславя отъ желЪзната необхо-
димость на политическия моментъ. -

„Човтзкъ предполага, а Господъ разполага“,-казва
народътъ. Народит-Ъ обикновено бл-Ънуватъ своето 11.15-

постно обединение, а постигатъ само това, което е във-
можно-осжществимо.

Българиттз отъ Добруджа и нейниттз прокудени нтз-
кога синове винаги сж проявявали въ тази посока чув-
ство на мЪрка, защото всЪкога сж гледали на българ-
ската държава като на една единствена своя надежда
и като опора на всички свои поробени братя. По тази
причина тт; сж считали за своя върховна длъжность да
подпомагатъ и да обслужватъ България и българската
държава, като ревностно сж я бранЪли отъ пристжпитъ
на нейниттв врагове.
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На сжщото основание, въ стремежа си да постиг-натъ своя и общобългарския народностенъ идеалъ,
добруджанскитъ българи всЪкога сж държали см-ьтка за
податнит-ь сили на българския. народъ, като старателно
сж правЪли разлика между своитъ дръзки блЪнове и
политическите възможности.

Днесъ, следъ обединението, съ което 615 ощастли-вена България. понятията добруджанци, македонци, тра-кийци и моравци сж само географски, но не и народ-ностни, още повече, че България приобщи значителни
части отъ своитъ поробени довчера земи.

Ето защо днесъ всички българи не само трабва и
разбератъ това. но и дейно да съдействуватъ и да рс-ботятъ за действителното духовно и политическо обеди-нение на всички български земи въ едно недЪлимоц-ьло.Като народностни понятия т15 тръбна да изчезнатъ, за
да оживЪят-ь въ душит-ь на всички българи мисъльта и
чувството за държавно и народностно единство. Само
така цЪлостниятъ български народъ ще се спои въ не-делима, самоутвърдила се народностна и културна общ-
ность.

Всичко това не означава, че българскиятъ народъсе е отказалъ отъ, своитЪ народностни блЪнове. Кой
може да забрани на единицата и на народа въ неговата
цЪлость да мечтаятъ и да въжделаватъ една велика
България въ нейнитЪ действителни народностни граници?Гртзшатъ, обаче, онтззи, които искатъ или всичко или нищо.
ГрЪшатъ и тЪхнитЪ едноутробни братя, които въ своя
максимализъмъ отиватъ още по-далечъ, като поставятъ
върху плещитЪ на едно единствено поколЪние осжще-
ствяването на ц-ьлостния общобългарски народностенъ
идеалъ.

Този духъ на реализъмъ е ржноводилъ, той е дви-
жнлъ добруджански“; дейци, местни и външни. Сжщиятъ
този духъ днесъ въодушевява и Великия добруджански
съборъ. Подъ неговия знакъ ще минатъ както дейностьта.
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така и решенията ”му. Затова та се очакватъ съ спокой-
ствие отъ всички фактори и ср-ьди въ България.

Драги съборяни! /
Тукъ е уместно да ви направя една изповЪдь.
Мисля, че познавамъ най-потайнитЪ кжтчета на до-

бруджанската борба. (Моля да ми бжде позволена тази
нескромность!) Е добре! Заявявамъ чистосърдечно, високо
и смтзло: добруджанското освободително движение не
излжчи нито единъ родоостжпникъ.

Въ неговиттз редоведнаистина, имаше люде и во-
дачи, които понтзкога се заблуждаваха - едни несъз-
нателно, други добросъв-Ъстно -относно смисъла и зна-
чението на добруджанската борба, но т-Ъ никога не гръ-
шеха преднамдврено. Нтзкои отъ тЪхъ следваха погрйшни
пжтища, други преиначаваха фактиттз, за да ги нагодятъ
къмъ своиттз идеи, имаше дори и такива, които поста-
вяха своитдв идейни блуждения по-високо отъ жизнените
интереси на българщината, но и тази заблудени синове
на България, поне по-гол-ьмата бройка отъ т15хъ. бтзха

или подведени, или жертва на фанатизъмъ, или бтзха

ослЪпени-отъ хашиша на своиттз превратни идеи. Но

родоотстжпници Добруджа не роди.
ТЪзи отъ добруджанскитЪ водачи, които волно или

неволно гр1зшеха, увлЪчени отъ вихъра на борбата, пра-
вЪха това несъзнателно, безъ какъвто и да е престжпенъ
умисълъ. Не грЪшеха само т-Ъзи, които не работеха. В
това б-ьха практичниттз люде, които придобиха навика
да се присламчватъ и да се харесватъ иа ромънскит-ь
власти и които и днесъ, в-Ърни на своята природа, пра-
вятъ сжщото, като не подбиратъ срЪдства за постигане
на своята цель. Отъ тЪхната сртзда изл-Ъзоха нЪкогаш-
нит15 приятели на нашиттз поробители, тт; излжчиха днеш-
нитЪ клеветници. които тровятъ нашата общественость
и които искатъ да оставятъ впечатление, че добруджан-
скиттз дейци сж едва ли не крадци на народни пари и

професионални и платени родолюбци.

26

 

 
 



 

Цельта на тЪмъ подобнитъ доносчици и клеветници
е твърде прозрачна: тъ се домогватъ да разчистятъ своя
пжть и съ нагаждане да си извоюватъ мЪсто въ добру-
джанската общественость. Не е ли знаменателно, че сжщи-
т-ь тЪзи люде намиратъ насърдчениеи подкрепа междуонтззи, които никога не сж милЪели за скжпото на всички
ни българско дЪло въ Добруджа и които въ своята дей-
ность встзкога сж поставяли своит-Ъ идеи по-високо отъ
народностното си служене?

Ето защо моит15 последни думи принадлежатъ на
достойнитй и преданиттз добруджански дейци, които въ
годинит-ь на робството поставиха надъ всичко светото
народностно дЪло и върховнитъ интереси на българ-
щината въ Добруджа.

Да обичаме и да обикнемъ ттззи самоотвержени
борци - това е нашъ пръвъ дългъ. Да ги тачимъ и да
ги обградимъ съ внимание и съ обичь - това ще рече
да се отнесемъ съ уважение къмъ нашата величава борба,
въ която и ние бЪхме дейни съучастници.

Ние тртьбва да обичаме добруджанскитъ дейци съ
тЪхнитЪ грЪшки и недостатъци, защото чрезъ т-ьхъ нъ-
кога дишахме и говорЪХме, защото пакъ чрезъ тЪхъ се
чувстувахме приобщени къмъ всебългарската народностна
общность. Нали т1з водтвха отъ наше име борбата за тър-
жеството на майчиния ни езикъ, за нашит-ь права и сво-
боди и за тъй жадно очакваната отъ насъ свобода?

Нека живЪятъ на вЪчни времена достойнитъ до-
бруджански дейци! Слава на живит-Ъ, поклонъ предъ па-
метьта на покойните тЪхни съратници и другари! Да жи-
вЪе добруджанската освободителна борба! Да живЪе
България|



  



 

ОТЗИВИ
за книгитъ на П. Господиновъ

Въ „Добруджански образи“ П. Господи-новъ е събралъ шесть живо написани харак-теристики на гольми български творци, коитосж родени въ Добруджа или се чувствуватъприобщени къмъ тази снжпа бтдлгарска земя
чрезъ силни и здрави духовни връзки. . .
„Добруджански образи“ е ценна книга, която
дълго ще привлича вс-ьни, който се интере-сува отъ проблемигь, свързани съ влога на
Добруджа въ общобългарсната култура.

В. Каратеодоровъ
В-къ „Нова Вечерь“, год. Ш, бр. 776

Пвторътъ на „Добруджански образи“ е
познатъ ентусиазиранъ добруджански деятел..
Много време и много усилия се стопиха утози вдъхновенъ общественикъ въ бурната
освободителна борба. Познава всички нейни
трепети и съмнения. . . Книгата на П. Госпо-
диновъ е продуктъ на творческитъ му усилия
да нам-ьри отраженията на добруджанската
трагедия у българскитъ писатели и артисти...
Но едновременно тя сочи на показъ и значи-
телнитЪ творчески заложби на П. Господи-
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новъ. Ще бжде грЪхъ спрямо т-Ъхъ, ако не
изненада читатели“; си съ новъ солиденъ
трудъ, като напримьръ -- история на до-
бруджанскотото освободително движение.

д-ръ Любомиръ Бучковъ
В-къ „Литературенъ гласъ", го

Съ рЪдко изисканъ езикъ и съ гольма
вещина. П. Господиновъ въ този свой новъ
трудъ („Добруджански образи“) е обрисувалъ
въ художествена форма образить на имени-
тит-ь и заслужили чеда за добруджанската
народностна кауза. . . Вие прочитате съ въз-
торгъ тая малка книжка и Добруджа ви ста-
на още по-бпизка, скжпа и свещена. Чувству-
вате гордость, че добруджа ,винаги е била
българска и винаги е жнвЪла;„съ пулса на
общобългарското сърдце.

Сим. П. Пармаковъ
В-къ ,.Подемъ“, год. Ш. бр. 88

Въ рвзцвЪта на най-хубавить си годнНи
Печо Господиновъ се посвети на добруджан-
ското освободително дЪло въ продължение
близу две десетилЪтия. . . И въ тази бор-
ба той никога не падна духомъ и всЪкога вьр-
ваше въ свЪтлото бждеще на цЪпокупния

 



 

български народъ. Тукъ азъ не мога да не
припомня заслугить на П. Господиновъ и къмъ
добруджанския печатъ. На него той посвети
много усилия, докато го одухотвори и поста-
ви на нуждната висота.

Г. Н. Момовъ
В-къ „Варненски новини“, год. ХХХ, бр. 7865

Въ спретната книжка, издание на „Пи-
тературенъ гласъ“, познатиятъ добруджански
деецъ П. Господиновъ е събралъ характе-
ристики на Й. Йовковъ, Д. Габе, С. Чилин-
гировъ, Д. Немировъ, Н. Будевска и С. Ог-
няновъ... Българскиятъ народъ знае да тачи
своитъ заслужили синове. Трудътъ на П.
Господиновъ, вьрваме, ще намЪри радушенъ
и сърдеченъ приемъ всжде, а особено ср15дъ
добруджанскить българи.

м и х. С 13 6 е в ъ. сждия-Русе
В-къ „Подемъ“, год. Ш, бр. 91
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Съдържание
Ви-ьсто предговоръ. . ., . .

добруджанското движение . . :
Отзиви ...... . .

 



всички книги нд п. г 0 с-
подиновъ сж снлА.
димни въ НННГОИЗДАТЕЛ-
ството НА довромиръчилингировъ, БУЛ.
„ндрлъ шведски" на 37-
софия. МОГАТЪ дА св
достдвятъ и отъ пома-
ввстнитъ сооий ски
и нигоизддтвлствя

ЦЕНА4о ЛЕВА
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