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„Тежка е съдбата на историка. Ако
говори истината – дразни човека. Ако
лъже – оскърбява Бога.
                                            Св. Матвей Пражки

Калчо К.Калчев – проф. д и н

През настоящата високос-
на 2020 г. ще честваме 80 
год. от връщането на Южна 
Добруджа в пределите на 
България. Сигурен съм, че 
в най-близко време част от 
българската общественост 
ще отбележи, обругавайки 
т.нар Народен съд и 75- го-
дишнината от изпълнение-
то на смъртната присъда 
над бившия български ре-
гент и премиер-министър 
на Царство България проф. 
Богдан Д.Филов. Тези два 
годишнини „се хармони-
зират” и с една трета, леко 
разминаваща се с първата. 
Но тя е свързана и с двете. 
Защото в средата на фев-
руари 1940 г., начело на 
премиерския пост в Цар-
ството застава именно той 
– професорът по археоло-
гия и довчерашен минис-
тър на просветата Богдан 
Филов, който малко преди 
това – повярвал в безгра-
ничните си интелектуални 
възможности – оглавява и 
Българска академия за нау-
ка и изкуства. С тази трета 
календарна дата (16 фев-
руари) започва и неговият 
трънлив път към Голготата. 
Веднага ще направим 
уговорка, че повод за на-
стоящите размисли дават 
критики от преди пет го-
дини на бивш мой колега, 
че българската истори-
ография още не се била 
„преустроила”, защото не 
извеждала на преден план 
„заслугите” на Богдан Фи-
лов за Крайовската спогод-
ба. Младият човек, вместо 
да се зарови в книгите и 
да чете повече, повтаряше 
като мантри наизустени 
„истини” за действителни-
те заслуги на учения Филов 
към родната археология и 
явно ги пренасяше и върху 
политическата негова дей-
ност. Той беше чувал нещо 
за дневника на любимия 
му учен, но не бе чел нищо 
от него, макар и да знаеше, 
че главен двигател за изда-
ването на този дневник е 
бил акад. Илчо Димитров. 

За него последният бил 
„слуга на комунистите” и 
обстойните размисли на 
този най-авторитетен из-
следовател в интродуктив-
ната част на „Дневника”-а, 
/ а това са цели 183 страни-
ци/, чрез които би могъл да 
си обясни много от нещата, 
били… „плява”. Младият 
човек нямаше как да пом-
ни, защото в годината на 
издаването на дневника 
(1990 г.) със сигурност си е 
мокрил гащичките, време-
то, когато срещу академика 
(министър на културата, 
науката и просветата) на-
дадоха кански писъци сáмо 
при вестта, че ще издава 
дневника на Б.Филов някои 
от привилегированите „ак-
тивни борци” и че се стиг-
на до отстраняването на 
Димитров от високия пост. 
(Тогава пък „смелият” кри-
тик на българската „непре-
устроена историография” 
сигурно е бил само… еро-
тичен блясък в погледа на 
баща си). Припомних му 
същността на поговорката 
“Sutor, ne supra crepidam” 
(“Обущарю, не по-горе от 
обущата”). Ала младежът 
си знаеше едно: „колосал-
ните”, според него заслу-
ги на учения заличавали 
всичките му грешки като… 
политик.
„Смутено потръпнах и 
стана ми… тежко”, както 
би казал един позабравен 
и обругаван днес поет. Но 
през ума ми мина и тезата 
на даскал Ботйовия син за 
„лудите” и „бесните” от 
една негова политическа 
статия. И … се отказах да 
водя полемика с иначе не 
съвсем „захлупения” бивш 
мой студент, който в „на-
демократването” си, (кога 
основателно, кога безосно-
вателно), срещу Народния 
съд, бе стигнал до прозре-
нието, че Богдан Филов би 
следвало да бъде тотално 
реабилитиран. И то най-
вече заради връщането на 
Южна Добруджа…
Та… нека поставим неща-

та на място. Всеки, който 
би дръзнал да отрича на-
пълно заслугите на проф.
Богдан Филов, и като из-
следовател, и като препо-
давател в Университета, 
заради грешките му като 
политик, би бил роб на по-
литическо партизанство. 
Защото изследванията за 
римското владичество в 
България, за „Старобългар-
ското изкуство”, за кръгла-
та Преславска църква, за 
куполната гробница при 
Мезек, за старобългарската 
църковна архитектура, за 
миниатюрите на Лондон-
ското евангелие, организи-
раните и проведени от него 
археологически разкопки в 
страната (вж.напр.Хисаря), 
занимателните му лекции в 
Университета са актив, ня-
мащ равен на себе си в раз-
витието на историко-архео-
логическата наука. Ако към 
това добавим и резултатите 
от научната експедиция 
в Македония по време на 
Първата световна война, 
ще разберем, че срещу нас 
стои учен с развито чувство 
за научно-патриотичен 
дълг. Груба грешка е и да 
принизяваме международ-
ните признания за неговото 
научно творчество, неза-
висимо откъде произхож-
дат: дали от Германския 
археологически институт в 
Берлин, или от Славянския 
институт в Прага. Не би 
следвало крайно да осъж-
даме и неприязнените му 
отношения с колеги като 
Вацлав Добруски, Любом-
ир Милетич, Петър Мутаф-
чиев, Стоян Романски и др. 
При тия отношения обаче 
постепенно се достига до 
един краен нарцисизъм и 
пресилена вяра в собстве-
ната непогрешимост. А по-
закъснелият бездетен брак 
с генералската дъщеря Ев-
докия Петева – и тя като 
него немска възпитаница 
– води до болезнена лиде-
романия. Без капка съмне-
ние, в две правителства на 
Георги Кьосеиванов Филов 
ръководи министерство-
то на просвещението от 
ноември 1938 до средата 
на февруари 1940 г. при 
зоркото око на Борис III в 
условия на непрекъснато 
усложняваща се междуна-
родна обстановка, довела  
до Втората световна вой-
на. А след 16 февруари 
1940 г. кормилото на дър-
жавното управление в два 
министерски кабинета до 
есента на 1943 г. се оказва 
в негови ръце, като после 
оглавява не съвсем леги-
тимния регентски съвет до 
9 септември 1943 г., когато 
бива веднага арестуван от 
превратаджийската власт 
на Кимон Георгиев.
Скритата му германофи-
лия, обяснима с обучение-
то му във Вюрцбург, Лайп-
циг и Фрайбург, към която 
гравитират и прикривани-
те симпатии на държавния 
глава, е удобен параван, 

зад който чрез крипто про-
германски неутралитет, 
България постепенно да 
се обвърже със силите на 
Оста, в името на корекци-
ята на несправедливостите 
от Версайл (Ньой).
Изява на подобни разби-
рания се съдържат в при-
етата през април 1939 г. 
от Министерство на външ-
ните работи Директива 
№19. В нея на преден план 
се подчертава невъзмож-
ността България да влиза 
в някакво балканско спо-
разумение, защото това 
би било възможно след 
териториални промени, 
при които на челно място 
се извежда получаването 
на Ю.Добруджа. Макар 
Б.Филов да не е съавтор на 
тази директива, той в бъде-
ще ще се ръководи от ней-
ния дух, все повече раз-
кривайки прогерманските 
си симпатии, особено след 
пакта Молотов-Рибентроп. 
Не е той единственият, 
който искрено вярва, че 
с единни действия на на-
цистка Германия и Съвет-
ския съюз ще се разрушат 
несправедливостите от 
Париж 1919-1920 г. 
Само че има някои под-
робности. В стремежа 
към гарантиране на безо-
пасността си, още преди 
подписване на двустран-
ния пакт с Германия, 
СССР води не толкова 
успешна война с Финлан-
дия и неудачни действия 
да изгради общ антина-
цистки блок с Франция и 
Великобритания.А ведна-
га след 23 авг.1939 г., кога-
то подписва двустранната 
договореност с Райха, в 
средата на септември на-
пада агонизиращата под 
германските удари полска 
държава. Очевидно не без 
съобразяване с външна-
та политика на Германия 
през лятото на следната 
година, докато нацистката 
държава урежда „новия 
ред” в Западна Европа, 
СССР „укрепва” запад-
ните граници, чрез мирен 
еносис на прибалтийските 
държави Литва, Латвия, 
Естония, а чрез ултима-
тум до Кралство Румъния  
възстановява своята власт 
в изкуствено откъснатите 
от Руската държава през 
1918-1919 г. Бесарабия и 
Северна Буковина. Вели-
кобритания, след бързото 
рухване на Франция, е 
останала единствената ве-
лика сила в Европа, която 
би могла да стопира по-
пълзновенията, както на 
Италия, така и на Райха 
към Балканите, знаейки за 
мирно ревизионистични-
те амбиции на вече новия 
(Богданфиловия) каби-
нет. Попълзновенията на 
Италия и Третия райх се 
кръстосват обаче и с ам-
биции на СССР да брани 
свои интереси по Запад-
ното Черноморие, щедро 
предлагайки на България 

готовност да подкрепя вся-
какви нейни справедливи 
претенции на север и на 
юг. (Малко по-късно /през 
ноември 1940 г./ ще пред-
ложи и услуги на опекун 
и гарант чрез пакт за вза-
имна помощ). Българските 
претенции, локализирани 
изключително към Южна 
Добруджа, без да касаят 
интересите на Гърция и 
Турция – страните фаво-
ризирани от Англия – не 
срещат  никакви обструк-
ции от нея и още от 15 юли 
1940 г.България е инфор-
мирана за това.
Така усложнената между-
народна обстановка до-
вежда до Крайовската спо-
годба (7 септ.1940), като 
активът на Богдан Фило-
вото правителство може 
да видим единствено до 
Залцбургската среща (27 
юли) на високо равнище. 
Това е срещата форсира-
ла румънската страна към 
известна отстъпчивост. 
Но когато в преговорите в 
края на август става дума 
за гр.Балчик, румънски-
те представители докрай 
бранят „правото” си върху 
този град, заради погре-
баното сърце на кралица 
Мария в Двореца. И тога-
ва позицията на Филовото 
правителство е ясно про-
българска, защото не друг 
а Фюрерът заявява, че не 
може в „пазарлъците” с 
румънците през лятото на 
1940 г.да се говори за „сър-
ца”, когато могат да падат 
глави (!!!) на крале..
В по-нататъшната си дей-
ност след възвръщането 
на Ю.Добруджа и отпра-
вените благодарности към 
Германия, както и към 
СССР, а и към Великобри-
тания, след няколкомесеч-
ни ухажвания от страна 
на Берлин, България се 
присъединява към Оста 
благодарение личната 
активност на Б.Филов и 
Царя (1 март 1941 г.). И от 
тази дата насетне външна-
та политика на Царството 
е гъвкаво прохитлерист-
ка, благодарение най-вече 
дейността на премиера. 
Затова пред Народния съд 
след време върху плещите 
му ляга отговорността не 
само за обявената война на 
САЩ и Англия (декември 
1941 г) и за участието на 
българска армия в земи, 
непринадлежали към мо-
мента на България, а и за 
избиването със и без при-
съда на 20 070 партизани 
(иронично-саркастично 
наричани тогава „шумка-
ри”), ятаци  и близки на 
техните семейства. Само 
военните съдилища през 
времето 1941-1944 г. са 
осъдили на смърт и са 
били разстреляни 1 570 
военнослужещи. Общо за 
борба срещу нелегалното 
съпротивително движе-
ние след 24 юни 1941 г. 
за изразходвани 197 586 
286 лв., от които 63 млн. 

са дадени като награди за 
полицаи, жандармеристи и 
контрачетници. Други пък 
15 млн. са дадени като на-
гради за сътрудници на по-
лицията. Ако към това се 
добавят и стотиците мили-
они, на които се изчислява 
стойността на разрушени-
те сгради в столицата и в 
българските бомбардира-
ни от англоамериканската 
авиация градове – финан-
совите загуби от водената 
Филова политика стават 
колосални. Не следва да се 
забравя и за участта на 11 
343-мата евреи от намира-
щите се под българска ад-
министрация „нови земи” 
на Царството, на които не 
е дадено българско подан-
ство, а са изпратени в Пол-
ша… Антиеврейското за-
конодателство (декември 
1940 г.) и антиеврейските 
институции също се впис-
ват в „актива” на Богдан 
Филов и неговите мини-
стри и на голяма част от 
депутатите. Да не говорим 
за близо 2-те хиляди заги-
нали от англо-американ-
ските бомбардировки. Тук 
съзнателно ще премълчим 
и за стотиците примери на 
инквизиционно-главорез-
ко отношение  на властта, 
което някои съвременници 
с лекота прехвърлят върху 
местните репресивни ор-
гани. Да се смята обаче, 
че то няма нищо общо с 
водената от Б.Филов като 
премиер и като регент 
политика, е политически 
цинизъм, както би било и 
снемането на всякаква от-
говорност за издевателс-
твата след 9 септември 
1944 г. от БРП /к/.
Не е синът на убития 
като русофил през 1887 
г.Димитър Г.Филов един-
ственият, който си въобра-
зява, че с „интелигентски” 
пируети би могъл да заблу-
ди Историята като наука. 
Мнозина и от съвременни-
те политически елити раз-
съждават така, като се над-
преварват с политическо 
ибрикчийство под маската 
на нова геополитическа 
ориентация, да заблужда-
ват всички съвременни и 
бъдещи поколения…
Нека не се забравя и това, 
че само 6 десетилетия 
след горещите и тревожни 
дни на Втората световна 
война, в съвременно по-
литологично изследване 
за „Най-успешните бъл-
гарски министър-пред-
седатели (проф. Г.Янков) 
съвременникът ни ще 
открие интересни данни. 
От 56 анкетирани днешни 
учени – историци и поли-
толози – запознати с горе-
визираната проблематика 
се провежда класация по 
различни показатели за 31 
премиери на страната за 
времето от 1879 до 2009 г.  
(Нужно е да уточним, че 
в класацията са включени 
само премиери, ръководи-
ли страната приблизител-

но година и повече, и че в 
списъка – следователно – 
не попадат личности като 
Тодор Бурмов, митрополит 
Климент  (Васил Друмев), 
д-р Петър Гудев и др., как-
то и съвременникът ни 
Б.Борисов). От 31 класи-
рани премиери по обобща-
ващия показател „Вашето 
цялостно мнение” Богдан 
Филов е на 29 място, като 
след него са само Гриша 
Филипов и Антон Югов. 
По показателя „Защита на 
националните интереси”, 
той е класиран на 23 място. 
По показателя „Характер 
и решимост да изпълни 
своята мисия” учените са 
го поставили на 15 място; 
по показателя „Умение да 
поставя приоритети” Бо-
гдан Филов е класиран на 
27 място. Като социален 
интегратор (обединител ) 
го виждаме на 25 място. По 
показателя „Избягване на 
съдбоносни грешки и кри-
зисни ситуации”  Богдан 
Филов е на предпоследното 
30 място. (Зад него е един-
ствено д-р В.Радославов). 
А по интересуващия ни по-
казател „Реализирани успе-
хи във външната политика”  
Б.Филов е 28-ми.
Уникален за нашето вре-
ме е и фактът, че в крайна 
сметка дори в „тъмноси-
ня” София бе отхвърлено 
предложението да бъде 
наименована улица на не-
гово име. Просто, защото 
ученият Д.Филов бе гене-
ратор и проводник на една 
престъпна, спрямо народа 
си политика и защото при-
съдата на т.нар.Народен 
съд конкретно за него бе 
справедлива. А за синовете 
и внуците на онези, които 
в стройни редици пееха в 
нашите по-големи градове 
„Ний ще литнем /3/ срещу 
Англия” Богданфиловата 
политика със сигурност ще 
остане във висша степен 
държавническа.
В своя оригинален обоб-
щаващ труд за „Българ-
ската дипломация 1919-
1944 г”  проф.Л.Й.Спасов 
извежда на видно място 
прозрението на Ст,Бочев /
наш легационен съветник 
през Втората световна вой-
на в Берн/, че липсата на 
историческо образование 
на тогавашните наши ди-
пломати била „забележи-
телна”, а на политиците 
ни „ужасяваща”. Богдан 
Филов е очевидно едно 
от изключенията. Защото 
крайното му егоцентрично 
личностно филофобство 
(синтез от германофилство 
с англофобия и русофобия)  
оше от студентските годи-
ни очевидно го е подвело. 
Иначе би следвало да си 
даде сметка, че актът от 
1 март 1941 г. няма как да 
не залови България за кър-
вавото хорó на войната, в 
която победата на „сине-
оките рицари” е повече от 
съмнителна, а национално-
то обединение – фиксидея.

  Проф.Калчо Калчев от ВТУ навърши 70 г. Чес-
тит юбилей и крепко здраве му пожелават еки-
пите на в.”Балчишки телеграф” и Сдружение 
„Българско наследство. 


