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Не бих се ангажи-
рал с припомняне-
то на тази „фатална 
стъпка”, ако не бях 
убеден, че залисиите 
ни по текущите про-
блеми на Отечество-
то няма да доведат 
до забравянето на 
уроците от 13 декем-
ври 1941 г. На тази 
дата, по внушение на 
германския и  итали-
анския пълномощни 
министри, българ-
ският Парламент „с 
акламации и без раз-
исквания” приема 
декларация, обявя-
ваща война на САЩ 
и  Великобритания. 
(За технологичните 
подробности около 
декларацията вж. 
История на българи-
те. Т. IV, ИК „Труд’, 
С., 2003, с. 487-488 
и съдържателно емо-
ционалното изложе-
ние на Стефан Цанев 
в неговите „Българ-
ски хроники”. Т.3., 
Пд., 2008,  515-517). 
Поводът – японското 
нападение над тихо-
океанската амери-
канска база „Пърл 
Харбър”. Така под 
влияние на колебли-
вото мнение на мо-
нарха и външния ми-
нистър и категорич-
но утвърдителното 
на министър-пред-
седателя, при пълно 
незачитане стано-
вището на българ-
ски политици като 
Никола Мушанов, 
България и de jure се 
залавя за кървавото 
хоро на Втората све-
товна война... И това 
е, след като на света 
и пред народа се за-
явява, че съдбовно-
то решение ще бъде 
само една „проява на 

солидарност” между 
държавите в „Нова 
Европа”. На упра-
вляващите е било 
„безпощадно ясно”, 
че след като още на 5 
март с.г. британският 
посланик в София 
е скъсал двустран-
ните отношения и е 
отзовал британската 
мисия, заради присъ-
единяването на Цар-
ство България  към 
Тройната ос /1 март 
1941 г./, нормализа-
ция на тези отноше-
ния не може да се 
очаква. На царя, на 
премиера Б.Филов, 
на правителството 
и парламентарното 
мнозинство, е било 
известно още и това, 
че 20-ина дни преди 
1 март У.Чърчил  е 
призовал по радиото 
България, заедно с 
другите балкански 
страни, да се нареди 
на страната на Вели-
кобритания, призна-
вайки и наличието 
на териториални не-
правди над страната 
ни след 1918 г. Не е 
била секрет и нови-
ната, че същият бри-
тански министър-
иредседател е заел 
категорично страна-
та на нападнатия от 
Германия на 22 юни 
1941 г. СССР. С аб-
солютна сигурност 
се знае и фактът, че 
веднага след това и 
американският пре-
зидент Фр.Д.Рузвелт 
е изявил готовност 
на правителството 
си да предоставя по-
мощ на СССР. Ден 
след това съветското 
правителство е дало 
съгласие България 
да представлява в 
СССР интересите 

на Германия. А това 
няма как да не е било 
ясно и на англичани, 

и на американци.
При тази диспо-

зиция на воюващи-
те Велики сили и 
при започнало вече 
в страната съпро-
тивително антипра-
вителствено, но в 
прокомунистическа 
насока, движение, 
ако не се игнорират 
и първите изяви на 
двустранно съюзни-
чество между Мос-
ква и англоамери-
канците, при общо 
взето мирната по-
литика на САЩ, да 
се поддаваш на вну-
шенията от Берлин 
и Рим за обща кауза 
на силите от Оста е 
равностойно или на 
политически далто-
низъм, или на… слу-
гинаж. Ето защо,  във 
всички страни, извън 
орбитата на Оста, 
решението от София 
не среща адмирации.  
А правителствата на 
Великобритания и 
САЩ квалифицират 
акта от 13 дек.1941 
г като едно ”безум-
но лекомислие” и 
на 25 декември от 
своя страна обявяват 
война на България. 
Подир шока, прежи-
вян от обикновения 
народ след 22 юни 
1941 г. , рефлектирал 
болезнено дори сред  
войската, сегашните 
уверения на Богдан 
Филов за „симво-
личната война” се 
приемат с болезнен 

скептицизъм.
С  п о д ч е р т а н а 

враждебност към 
новината реагира и 
първият съветски 
партиен и държавен 
лидер Й.В.Сталин. 
Ако до есента той 
се е отнасял с една 
малко очаквана тър-
пимост към кон-
фликтните ситуации 
между България и 
СССР, било по по-
вод напреженията 
за изпратени в Цар-
ството подводничар-
ско-парашутистки 
групи, било по повод 
шумната клеветни-
ческа кампания от 
български журна-
листи, посетили по 
покана на Гьобел-
совото ведомство 

Източния фронт, то 
през декември не-
говото отношение 
рязко се променя. И 
главният фактор за 
това е решението на 
българския Парла-
мент от 13-ти. Само 
седмица преди това 
съветските войски 
от Западния фронт 
на арм.-генерал Г. 
Жуков са премина-
ли в контранастъ-
пление срещу хит-
леристките войски 
от армейската група 
„Център” и с това 
се е започнал по-
степенният прелом 
в сблъсъка между 
Германия и СССР. 
На същата тази дата 
(6 дек.) Българският 
червен кръст пък е 
предал на герман-
ците на Източния 
фронт един санита-
рен влак от 11 ва-
гона, обслужван от 
български личен със-
тав. (И този ход е бил 
„проява на солидар-
ност”)… Ето защо, 
не би следвало да се 
удивляваме, когато 
на 16-ти декември 
Сталин и В.Молотов 
връчват на гостува-
щия в Москва със 
специална мисия 
британски минис-
тър на външните ра-
боти А.Идън свой 
проектоплан, който 
предвижда в бъде-
ще България да бъде 
най-сурово наказана. 
Mнението на двама-
та съветски ръково-
дители е на България 
да ѝ бъдат отнети 
земите по западната 
граница и включе-
ни в пределите на 
Югославия, а цели-
ят Бургаски регион, 
заедно с Бургас, да 
се даде на… Турция: 
Й.В.Сталин, който е 
наясно с мераците 
на У.Чърчил да спе-
чели на своя страна 
Турция, намира, че 
на България ѝ е дос-
татъчно да има  само 
едно пристанище - 
Варненското. По ре-
дица причини тогава 
съветското проек-
топредложение не се 
приема, но ½ година 
по-късно двете стра-
ни сключват англо-
съветски договор, 
задължаващ ги да во-
дят преговори или да 

подписват примирие 
с Германия и нейни-
те сателити само по 
взаимно съгласие. 
За СССР вече е на-
пълно ясно, че Бъл-
гария действа като 
послушен герман-
ски сателит. Затова 
и 22 месеца по-къс-
но, на конференция 
в Москва, първият 
съветски,лидер, дава 
картбланш, за бом-
бардиране на София, 
която според англи-
чаните трябвало да 
я сполети съдбата на 
Хамбург и Хановер,  
и понеже България 
била „германска об-
ласт”, по израза на 
Й.В.Сталин. (А пре-
ди това не е било 
така)… В спомените 
на съветския дър-
жавник няма как да 
не живеят, както дру-
жеската визита на 
българската парла-
ментарна делегация 
в СССР от август 
1939 г., така и реак-
циите на българския 
политически елит 
по повод връщане-
то на Южна Добру-
джа. Със сигурност 
„живее” и мисията 
на Аркади Соболев 
/1940 г./, при коя-
то редом с пакта за 
взаимна помощ се 
е обещавало запаз-
ване на вътрешния 
режим, суверенитета 
и независимостта на 
Царство България, 
пък и ангажимент 
СССР да няма въз-
ражения против при-
съединяване на Бъл-
гария към Оста, тъй 
като било „твърде 
вероятно” и СССР да 
се присъедини към 
Тристранния пакт. 
Но особено близки 
са впечатленията на 
Сталин от 13 декем-
ври 1941 г., а също 
и от „миролюбивата 
риторика” в отговор 
на съветската декла-
рация от 3 март, ос-
ъждаща Виенския 
протокол от 1 март… 
Поради това съвет-
ският лидер, искре-
но стремящ се към 
британско-съветско 
сътрудничество след 
22 юни 1941 г., при-
ема  съзряващата 
вече и при У.Чърчил 
идея  не за епизодич-
ни, а за интензивни 

бомбардировки над 
България от есента 
на 1943 г. Тези от 
1941-1942 г. също 
са нанесли сериозни 
щети, ала последва-
лите ги през есента-
зимата на 1943-44 г., 
а и по-редките през 
пролетта на 1944 г., 
доказват, че войната 
за българите съвсем 

не е символична… 
Прекратяването на 
бомбардировките 
ще стане по-късно,  
ала това едва ли ще 
да е било под влия-
ние на двустранни 
разговори в Мос-
ква с Г.Димитров и 
В.Коларов. Много 
по-вероятно е това 
да е резултат  от ди-
пломатичното по-
ведение на Сталин 
още при срещата на  
„тримата големи” в 
Техеран (1943).  От 
една страна той из-
явява солидарност 
с планираните анти-
български бомбар-
дировки, но от друга 
– не е съгласен  с 
потенциален разрив 
на съветско-българ-
ските отношения, 
защото било напълно 
възможно при евен-
туална окупация на 
България от герман-
ците /при нейно не-
съгласие да напада 
Турция/, страната ни 
да се обърне за по-
мощ към… съветско-
то правителство. [По 
Спасов, Л.   България 
и СССР 1917-1944 
г. В.Търново, 2008, 
с.465]. (Със СССР 
тя не е прекъсвала 
дипломатическите 
отношения). Тази 
идея е в синхрон с 
изказаните мисли от 
В.М.Молотов пред 
Московската кон-
ференция през ок-
томври 1943 г., че 
СССР трябва да има 
решаващ глас при 
преговори с герман-
ските сателити и че 
трябва да се прави 
разлика между тези, 
с които Съветска-
та страна воюва, и 
тези, с които не е в 
състояние на  война. 
Такива съждения са 
напълно в тон с една 
друга идея, разви-
та  в Лондон пред 
У.Чърчил – Велико-
британия и СССР 

да водят преговори 
и подписват прими-
рие или договор за 
мир с Германия или 
всяка друга държава, 
свързана с нея чрез 
агресивни пактове 
в Европа, само по 

взимно съгласие.
Така поради вер-

ността  на тогаваш-
ния български по-
литически елит към 
Германия и Италия, 
когато малка част от 
тогавашната младеж 
пее по улиците „Ний 
ще литнем /3/ срещу 
Англия” , а друга е 
минала в борба про-
тив насаждания „нов 
ред”, страната ни се 
озовава в изключи-
телно комплицира-
на ситуация. И то 
когато премиер на 
България е бил проф.
Богдан Филов - един 
способен археолог с 
що-годе развито ис-
торическо мислене и 
още по-развит инте-
лигентски нарциси-
зъм..  (Този премиер, 
освен това, е син на 
убит български ру-
софил в офицерския 
бунт в Русе през 1887 
г.). Редно би било, 
когато днес правим 
опити да се освобо-
дим от оковите на 
черно-бялото мисле-
не, да разберем още 
нещо – исторически-
те личности на мина-
лото не би следвало 
да ги заклеймяваме 
или опозоряваме с 
ругателски епите-
ти, а да се запитаме 
дали не избързваме 
с квалификации за 
нашите днешни по-
литически „герои”? 
Защото дали Ста-
лин е бил тиранин 
или диктатор, или 
пък У.Чърчил анти-
български параноик, 
бъдещите поколения 
все по-слабо ще ги 
интересува.  И два-
мата, независимо от 
това дали признава-
ме или не, са държав-
ници от висока кла-
са за своите страни, 
които Историята е 
заставила да решават 
световни проблеми.

Ще имаме ли и ние 
такива, които да ре-
шават българските ?

За  80-годишнината от още „една фатална стъпка” 
на Царство България в  международните отношения
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