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И през 2021 г. ще спо-
менаваме пак връщане-
то на Южна Добруджа в 
пределите на България, 
но за битовите мъки и 
теглила на „преселци-
те”, а и на целия бъл-
гарски народ, със си-
гурност ще забравим. 
Ще осъдим, разбира се, 
„мръсните комунисти”, 
които в съветофилията 
си през 1941 г. създали 
„вътрешен фронт против 
собствената държава”. И 
я се сетим да споменем, 
я – не, че след като то-
гавашните управляващи, 
успели дипломатиче-
ски в Крайова да върнат 
Ю.Добруджа, решават… 
да присъединят България 
към Тристранния пакт (1 
март 1941 г.). „Вярна” на 
новите ни „съюзници”, 
страната, започнала вече 
да се „обединява” и с 
Македония, и със Запад-
на Тракия, в края на го-
дината обявява война на 
Великобритания и САЩ. 
Понеже те пък обявили 
война на… Япония. И 
това става, след като на 
правителството по нача-
ло е ясно, че и президен-
тът на САЩ (през януари 
1941), и премиерът на 
Великобритания (през 
февруари) ясно са изка-
зали резерви към очерта-
ващата се прогерманска 
ориентация. 
Явна ревност към това 
присъединяване е изка-
зал и СССР, макар и да е 
в бил договорно в „най-
дружески” отношения 
с нацистка Германия. 
(Та първомартенската 
ни ориентация, е обу-
словена в значителна 
степен от връщането на 
Ю.Добруджа на 7 сеп-
тември 1940 г., за което 
Германия има заслуга). 
Но за широки кръгове на 
българската аполитична 
общност тази ориента-
ция изглежда приемлива 
за кратко – сáмо до 22 
юни 1941, когато пламва 
германо-съветската вой-
на, и в този ден вечерта 
британският премиер 
У.Чърчил  заявил подкре-
па за… Съветския съюз и 

за Й.Сталин. За никого не 
остава тайна, че и САЩ 
чрез президента Рузвелт 
изявяват съпричастност 
с каузата на СССР. Тогава 
на много българи почва 
да става ясно, че идеалът 
за националното обеди-
нение става несигурен. 
Дали пък нашето „умно 
правителство”, начело на 
което стои професорът 
по археология Б.Филов 
и което се намира под 
прекия взор на Борис III 
не се е „оплело” в меж-
дународната политика ? 
Обикновеният българин, 
който по принцип странù 
от активизиралите се 
политически сили, поч-
ва да мисли с тревога за 
бъдещето, когато войната 
ще свърши и когато меж-
дународен форум ще ре-
шава възхваляваното на-
ционално обединение. А 
и тогава сред него е била 
известна поговорката за 
„атовете” и  „магарета-
та”. В същото време сред 
политическите среди 
от дясното политическо 
пространство  (легио-
нери, ратници, последо-
ватели на Ал.Цанков и 
др.) се реанимира анти-
съветизмът и някои ли-
дери искат и България 
официално да се включи 
в антисъветската война 
като Унгария, Румъния и 
др. за „новия европейски 
ред”. Отново сред „па-
триотичнатта младеж” 
оживява „Ний ще литнем 
/3/ срещу Англия”.Та…
тази нова ориентация на 
Царството е следствие от 
близо ½ годишни агита-
ции от страна на нацист-
ка Германия. Този курс 
не е изненада за елита, 
след показаната ревност 
от Райха, към български-
те благодарствени жесто-
ве не само до Берлин, но 
и до Москва и Лондон, по 
повод решението от Кра-
йова. На 27 септ. 1940 г. 
се подписва Тристран-
ният пакт (Оста Берлин-
Рим-Токио), а на 16 окт. 
германският външен 
министър Й.Рибентроп 
настоява България до 19-
ти да се присъедини към 

този пакт. С писмо от 22-
ри цар Борис обаче от-
казва. В началото нашите 
управници показват ко-
лебания, увъртания, съм-
нения. Не им се нрави и 
подканата на Мусолини 
да нападнем заедно Гър-
ция, като си вземем Зап.
Тракия. Но на 17 ноември 
1940 г. сутринта в Бер-
гхоф Царят, придружен 
от министъра на външни-
те работи, води разговор 
с Хитлер, който го уведо-
мява и за свое решение 
да нападне Гърция, която 
от 28 октомври воюва с 
фашистка Италия, очак-
вайки британска помощ, 
Фюрерът и царят, който 
месец по-рано не е при-
ел германската покана 
за присъединяване към 
Тристранния пакт, сега 
обсъждат съвместно сро-
ка на тази операция – не 
по-рано от началото на 
март 1941 г.  Давайки 
съгласие по принцип, 
Борис III настоява все 
пак България да следва 
засега неутралитет, а ако 
се наложи навлизане на 
германски войски, това 
да бъде в последния мо-
мент, когато ще стане и 
официалното присъеди-
няване към Оста Рим-
Берлин-Токио. По-рано 
царят не го приема, из-
тъквайки нежеланието 
на народа да воюва (ако 
се наложи), на възмож-
ността от избухване на 
смутове, на опасността 
от Турция и пр. 
А на 19 ноември, само 
5 дни след като се е 
завърнал от Берлин, 
В.Молотов (нар.коми-
сар на външните работи 
на СССР) в разговор с 
българския пълномощен 
министър в Москва е 
разяснил позицията на 
СССР, противопоставящ 
се на всяко разширение 
на войната на Балканите 
и е формулирал предло-
жение за сключване на 
пакт за взаимна помощ 
между неговата страна и 
България. Ала 5 дни по-
рано в среща с Хитлер на 
него му е дадено да раз-
бере, че щом България не 
се е обърнала към Съве-
тите с молба за гаранции, 
то СССР не следва да 
предприема по-нататъш-
ни опити да разширява 
своята сфера на влияние 
към България. Вместо 
това обаче на 24 ноември 
1941 в София пристига с 
официално предложение 
А.Соболев – гл. секретар 
на Външното министер-
ство, с проект за сключ-
ване  пакт за взаимо-
помощ. В този проект 
днес най-особен интерес 
представляват две точки: 
Първата – СССР гаран-
тира, че при евентуално 
българско съгласие, би 
поел ангажимент в никой 

случай да не засяга въ-
трешния режим, сувере-
нитета, независимостта 
на Царството. Втората 
– в случай на подписва-
не на двустранния пакт, 
СССР не би имал възра-
жения срещу евентуално 
присъединяване на Бъл-
гария към Оста Рим-Бер-
лин и Токио, защото било 
вероятно в този случай и 
СССР да се присъедини 
към нея в близко бъдеще. 
Има и трети смущаващ 
властите ни елемент: в 
документа не се проек-
тира нищо за Македония. 
А българските политици 
са чувствителни по тези 
теми, а знаят и друго – 
още в хода на войната 
срещу Полша, на 28 септ. 
1939 г. Райхът и СССР са 
сключили и „Договор за 
дружба и границата меж-
ду СССР и Германия”. 
Светът е видял още не 
само съветско-финската 
война, но и „еносисът” 
на прибалтийските ре-
публики Литва, Латвия и 
Естония към „Съветите”, 
почти едновременно с 
този на Бесарабия… Ето 
защо мисията на Арка-
ди Соболев завършва в 
края на ноември без ус-
пех, макар в страната да 
има мощно движение в 
подкрепа на съветските 
предложения и макар ня-
кои от проекто-клаузите 
да са били примамливи 
и за България.. А в това 
време Унгария, Румъния 
и Словакия договорно 
вече са се обвързали с 
Оста. Ето защо не следва 
да ни удивлява фактът, че 
в началото на новата 1941 
г. Б.Филов дава съгласие 
България да стане член 
на Тристранния пакт в 
най-скоро време, при ус-
ловие, че нейната армия 
няма да влиза във военни 
действия. Оттук насетне 
инициативата да убеди 
не само депутатското 
мнозинство, но и някои 
от министрите в целесъ-
образността на договор-
ното обвързване с Оста е 
у него. А монархът води 
ловка дипломатическа 
игра, която трябва да 
убеди не само елита, но 
и света, че той лично не 
е инициатор на бъдещия 
акт: в края на 1940 г., по-
казвайки  политически 
нюх и авторитет пред из-
вестния с англофилство-
то си експремиер Никола 
Мушанов и в отговор на 
непоискани съвети от 
английския и американ-
ския посланици в Бъл-
гария, той заявява: „Ди-
лемата е една: Германия 
или Русия. Това са двете 
сили, които ще решават 
съдбата на Европа. Чув-
ствата ви казват – Русия. 
Но ако оставите да гово-
ри разумът ви, ще отго-
ворите Германия !”. На 

това принципно мнение 
той остава и през януари, 
когато демонстрира раз-
минаване с оценките на 
някои от министрите.
Лавирайки словесно 
пред пратеника на Руз-
велт полк.У.Донован 
през януари 1941,. Бо-
рис III, заедно с Б.Филов 
и силовите министри в 
кабинета, не успява да 
заблуди американска-
та дипломация, както 
и тази на Англия. Така 
се стига до решението 
за подписване на пакта 
на фона на пристигащи 
още до 1 март германски 
войници от дивизията 
„Бранденбург” и на… ак-
тивна словесна канонада 
за българската миролю-
бива политика. Узнали 
за правителствените за-
мисли, някои политиче-
ски дейци предприемат 
заговорническа тактика 
да преустановят офици-
алния курс като органи-
зират, не без чуждо съ-
действие, подготовка за 
евентуален преврат  /д-р  
Г.М.Димитров/, бързо 
разкрита от властите.
Нататък нещата са ясни. 
България уведомява пъл-
номощните министри на 
СССР, Турция и Югосла-
вия, за навлизане армия-
та на фелдмаршал Лист 
и съгласувано с Минис-
терството на външните 
работи в Берлин, излиза 
пред света с декларация 
как силно страната ни се 
стреми към „траен мир 
и справедлив нов ред в 
Европа”, оставайки вяр-
на на линията за прия-
телство със съседите и 
със СССР…На прави-
телствената декларация 
обаче никой не хваща 
вяра – още на 3 март 
СССР не приема този по-
литически ход на нашите 
управляващи, а Англия 
направо скъсва дипло-
матическите връзки с 
Царството. В страната 
особено решително ос-
ъжда първомартенския 
ход нелегалната БРП, 
показваща силен слове-
сен патриотизъм.  Ала 
само месец преди това 
VII пленум на нейния 
ЦК (февр.1941), верен на 
„новия дух” в германо-
съветските отношения, 
въвежда в заблуждение 
членската маса, обявя-
вайки за главен виновник 
за войната… английския 
империализъм. Затова и 
декларацията на ЦК от 
6 март „Една фатална 
стъпка”, осъждаща при-
съединяването към Оста, 
въпреки патриотичния ѝ 
заряд, не може бързо да 
бъде приета от масите. 
Особено след като през 
април след германските 
войски, навлезли в Ма-
кедония и Западна Тра-
кия, наши две армии ги 

следват, водейки със себе 
си и българска админи-
страция…Тогава никак-
ви призиви, лозунги, аги-
тации и пр. не биха били 
възприети от обикнове-
ните хора. Епизодичните 
антихитлеристки прояви 
в страната, доколкото ги 
има, са инициатива на 
местни ремсисти и на 
култивирания по-рано 
класов усет.
Станалото на 22 юни 
обаче радикално проме-
ня нещата. И това личи 
от изготвения от Трайчо 
Костов и Антон Ива-
нов разпространяван из 
страната нелегален „По-
зив”. В него вече се из-
лага съвършено различна 
стратегия и тактика от 
общите фрази за „импе-
риалистическата война”, 
казани през февруари. 
Съвършено ясно и откри-
то курсът към въоръжена 
борба срещу българската 
власт и „хитлеристките 
нашественици” се въз-
приема на 24 юни, когато 
и Задграничното бюро от 
Москва се намесва и на-
стоятелно изисква да се 
приобщи целият българ-
ски народ към борбата 
срещу Германия и ней-
ните български последо-
ватели. Така БРП „влиза 
в час” с изискванията на 
времето… Започва съз-
даване и на нелегални 
въоръжени чети, занима-
ващи се преди всичко с 
терористична и саботаж-
на дейност. Изисквания-
та от Москва обаче да се 
работи по организиране 
на въоръжено въстание, 
предавани от Задгранич-
ното бюро до нелегална-
та БРП, са определено 
подранили и неадекватни 
към ситуацията в стра-
ната. Критерий за това 
е количественият и ка-
чествен потенциал на 
нелегалните партизани и 
бойно-саботажни групи. 
И затова не могат да по-
могнат не само призиви 
на нелегалната радио-
станция „Хр.Ботев”, но 
и изпращаните чрез под-
водници и самолети въ-
оръжени групи от кому-
нисти-емигранти в СССР 
(на Цв.Радойнов, Мирко 
Станков, Атанас Дамя-
нов, Груди Филипов, 
Стоян Палаузов, Продан-
Табаков, Йордан Киски-
нов и др.). Почти всички 
върнали се по този начин 
„помощници” на БРП 
имат участта да попаднат 
в полицията и следстви-
ето и след инквизиции 
да бъдат убити. С увере-
ност може да твърдим, че 
страната навлиза в нов 
етап на братоубийстве-
ната гражданска война, 
при която ще доминират 
насилието и убийствата.
Насилието и убийства-
та тържествуват дори  

и сред окупационните 
наши военни сили в Ма-
кедония и Западна Тра-
кия. Тази тенденция ще 
се запази и утвърди и 
през следващите години, 
когато български вой-
скови части ще заменят 
германски дивизии и в 
Сърбия. Формално нево-
юващата до 12 декември 
1941 г.по фронтовете на 
Втората световна война 
България, голяма част от 
чиято армия е посрещана 
най-радушно от населе-
нието, особено в Маке-
дония, влязла уверено в 
ролята на сателит на на-
цистка Германия, започва 
отново да поставя допъл-
нително в основите на 
Бъдещето само вражди 
и антагонизъм, чиито по-
следици живеят и днес. 
Попитайте съвременните 
гърци от Драма за есента 
на 1941 г. – един регион, 
където някога са живеели 
и ,,,много, много българи 
!
Ето защо не бива да ни 
удивлява как така съвет-
ският лидер Й.Сталин до 
есента на 1941 г., макар 
страната ни да е поела 
ролята на защитник на 
интересите на Райха в 
СССР, се отнася с резер-
ви към крайната англий-
ска враждебност спрямо 
България, а след 12 де-
кември 1941 г. рязко про-
меня отношението си. 
Имаме предвид крайните 
идеи да препоръчва тога-
ва „откъсване” на Бургас 
и областта към Турция, 
или пък англичани и аме-
риканци да почнат през 
1943 г. интензивни бом-
бардировки над София и 
над други градове. Ако 
не сме забравили т.нар. 
Соболево предложение, 
не следва да се учудва-
ме и от чл..2 на Съюзния 
договор, сключен в Лон-
дон още на 26 май 1942 
г.– А.Идън и В.Молотов, 
са единни, че България 
трябва в бъдеще да при-
надлежи към съветската 
сфера на влияние.
Избягването на оценъч-
ните акценти дотук е съз-
нателно. Просто защото 
пишещият тези редове е 
убеден в резонността на 
древноримската мъдрост, 
че нищо не възниква от 
нищото  („nil de nihilo 
fit”). И още нещо, което 
пък ни подсказва един от 
най-великите световни, 
а не само руски, поети. 
.Лермонтов в своите пое-
тични размисли пише, че 
някогашните руси били 
богати още от „люлката” 
с грешки на предците и 
със „закъснелия им ум”  
(„Богатьi мьi едва из ко-
льiбели ошибками отцов 
и поздним их умом”).. 
Дали и днешните бъл-
гари, нямаме в излишък 
такова „богатство” ? 

Външнополитическата 1941 г. 
и българската действителност

Калчо К.Калчев – проф. д и н


