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„Разломната” 1942 година -  в  българската  
действителност

проф. д.ист.н.Калчо Калчев

Би следвало да започна с 
уговорката, че съвсем съз-
нателно ползвам в загла-
вието едно специфично за 
геологическата наука по-
нятие…Метафорично под 
разломна година  предла-
гам да разбираме година, 
по време на която е стана-
ло нещо важно, нещо зна-
чимо, съществено, нещо, 
което обаче не е съдбовно, 
но което е „пречупило” 
статуквото и в привидната 
хомогенност на цялото се е 
създала голяма пукнатина. 
Та през 1942 календарна 
година, когато в Царство 
България са се появили 
около 132 000 новородени 
българи (една част от кои-
то днес са  достопочтени 
старци), стават събития 
и процеси, чийто тътен 
много поколения, особе-
но  след  последвалите я 
1943 и 1944 г., се усеща и 
сега. Фигуративно казано, 
1942-ра е един не най-си-
лен, но все пак доловим за 
по-чувствителните тогава 
българи пролог, който под-
сказва, че скоро ще се слу-
чат изключително сериоз-
ни социалнополитически 
трусове, които ще проме-
нят из основи живота на 
виделите какви ли не беди 
тогавашни люде. 
Друг е въпросът кой и 
доколко е чувствал леки-
те „сеизмични” трусове, 
обусловени от „голямата 
политика”, произтичаща 
от Втората свет.война. В 
разгара на тази война вече 
всеки е разбрал, че в стре-
межа към реализиране на 
националното обединение 
българските управляващи 
са присъединили Бълга-
рия към „Тройната ос” и 
че този курс особено след 
обявяването война на Ан-
глия и САЩ в края на 1941 
г. не вещае нищо добро за 
страната. За тази перспек-
тива се досещат легалната 
опозиция, дори части и 
от управляващите. На нея 
гледа доста по-различно, 
най-вече заради близост-
та със СССР, нелегалната 
опозиция, оглавявана от 
Работническата партия, 
която в края на 1940 г. е 
организирала т.нар. „Со-

болева акция”.
При такава диспозиция на 
силите и при исторически-
те традиции след 1918 г. 
няма как в Царство Бъл-
гария да не пламне наново 
започналата гражданска 
война. Само че нещата от 
самото начало  на 1942 г. за 
най-прозорливите изглеж-
дат по-сложни. Още на 1 
януари 1942 г., върху осно-
вата на началáта от англо-
американската Атлантиче-
ска харта, във Вашингтон, 
26 държави, освен Англия 
и САЩ, заедно със СССР, 
Китай, Канада и др., под-
писват Декларация за из-
ползване на всички свои 
военни и икономически 
ресурси в борба против 
агресорите от „Тройната 
ос” и техните съюзници. 
За никого вече не е тай-
на, че страната ни е сред 
съюзниците, и че в нея се 
е разгоряло съпротиви-
телно движение против 
това съюзничество и про-
тив местната власт. Т.нар. 
„национално обединение” 
явно ще бъде поставено 
под въпрос – Гърция и 
Югославия са сред 26-те. 
Тогава усложняването на 
социално-класовите и по-
литически сблъсъци е ис-
торически детерминирано 
с всички негови крайности 
и жестокости. На стра-
ната на управляващите 
обективно стоят и поли-
тическите среди (ратници, 
легионери и пр,), които от 
доста време са приели фа-
шизма и националсоциа-
лизма, и точно заради това 
за пред германци, итали-
анци и японци се предста-
вят субективно за врагове 
на българската власт, тъй 
като последната (в т.ч. и 
монархът) водят не докрай 
твърда, последователна 
и ревностна политика за 
„новия ред” . 
И макар властимащите да 
оценяват трезво, че най-
главна тяхна задача е да 
преустановят стопанската 
разруха и да могат да оказ-
ват логистична подкрепа 
на „съюзниците”, като 
заедно с това смажат съп-
ротивителното движение 
в страната, действител-

ността налага да обърнат 
по-сериозно внимание и 
на легионери, ратници, 
Ал.Цанков, ген.Хр.Луков 
и др. Още повече, че те се 
ползват с благосклонност-
та на германския посланик 
в София Адолф Бекерле, 
а в свой поверителен до-
клад от 17 февр.1942 г. 
началникът на 6-и отдел 
на Главното управление 
за имперска сигурност 
Валтер Шеленберг пък е 
представил почти всички 
от управляващите като 
крайно ненадеждни парт-
ньори. В Берлин без съм-
нение считат, че българ-
ските управници трябва да 
бъдат не само лоялни, но и 
вярващи в окончателната 
победа на Оста. Затова и в 
координация между Царя 
и премиера се предприе-
мат мерки за злепоставяне 
пред Фюрера, пред Гьо-
ринг и др.  на злостните 
свои критици „отдясно”. 
Не е ясно дали са им били 
известни ядовитите слова 
на Хитлер за българите 
като „прокомунистически” 
народ /3 март 1942/, ала 
шумната манифестация 
на казионната младежка 
организация „Бранник” за 
годишнината от Виенския 
пакт /1 март 1941/, в уни-
сон със затегнатите мерки 
срещу нелегалните, ще 
да са дали основание на 
Борис III при своята де-
сетдневна визита при Хит-
лер в края на март-нач.на 
април 1942 г. да се оплаче 
от „интригите” на легио-
нери, ратници и др. срещу 
лоялните спрямо Райха 
български власти. Знаейки 
за слабостта на Х.Гьоринг 
към някои от легионерски-
те среди у нас, и известéн 
за ‘хобито” на Хитлеровия 
„другар” да събира воен-
ни отличия, българският 
монарх удостоява послед-
ния с бълг.орден „За хра-
брост”. В отговор чува 
обещание на последния 
да преустанови… връзки-
те си с България… В „го-
лямата политика” всичко 
е възможно, и затова на 
Царя му се налага да чуе 
и Хитлеровите искания за 
увеличаване  на наши оку-
пационни войски в Сър-
бия, както и уверения, че 
съществуващият режим в 
Царство България няма да 
бъде засегнат от германски 
действия. Четири дни след 
това д-р В.Функ (оглавя-
ващ германската военна 
икономика) в прав текст 
ще помоли Царят  Бълга-
рия да увеличи доставките 
на храни за Германия. Ко-
гато градусът в междусъ-
юзническите отношения 
леко спада, най-вече след 
кабинетната промяна от 
11 април 1942 г. (тогава се 
отстраняват колебливите 
към „германската победа” 
министри, като на Бекерле 
се докладва), на 12 май-
1942 г. в София пристига 
на няколкодневно посеще-
ние италианският минис-
тър  Рикарди. Той предава 
на Б.Филов искане за рязко 
увеличаване, специално за 
Италия, на доставките от 
храни, продоволствия и 
суровини. Гостът споде-
ля с премиера за тежката 

продоволствена ситуация 
в Италия и си позволява 
критика срещу Райха – съ-
юзника, ограбващ родина-
та му, а „вероятно и Бълга-
рия’. Затова и  се иска от 
българския кабинет пис-
мено уверение, че с новата 
реколта, Царство България 
ще задоволи приоритет-
но исканията „за износ в 
Италия”. Три часа по-къс-
но Б.Филов уведомява уп-
равляващия германската 
легация за водените раз-
говори и за италианските 
потребности. (В дневника 
си той не споделя дали е 
информирал  германския  
гост за „ограбването на 
родината”). Обаче в този 
петъчен ден на 15 май 
1942 г. премиерът проявя-
ва склонност да даде уве-
рение, че правителството 
ще задоволи приоритетно 
исканията на Райха, за 
което лично бил готов да 
даде писмено задължение. 
Управляващият на герман-
ската легация отказал оба-
че такъв жест. А вечерта 
италианското посолство 
уредило пищен прием за 
400 гости в чест на Рикар-
ди.
Доколко монархът и пре-
миерът вътрешно са вяр-
вали в германската окон-
чателна победа би могло 
и да се спори. Ала че те 
през 1942 г. са „работили” 
според силите си за тази 
победа – това не трябва да 
се отрича. Може да се при-
еме, че съмнения  в „по-
бедата” сигурно е имало, 
защото в още в средата на 
март в реч по повод „деня 
на героите”, Фюрерът е 
декларирал, че през лятото 
на 1942 г. той ще унищо-
жи Съветската армия. Но 
това не е станало, въпреки 
наличието на доста такти-
чески победи над „русна-
ците”, та се е наложило в 
края на септември, отно-
во той при откриване на 
деня на „зимната помощ”, 
да заяви, че „германският 
войник никога няма да се 
върне оттам , където е стъ-
пил”…
Тъй като и за българския 
войн е въпрос на чест да 
изпълнява своите задъл-
жения, още от началото 
на 1942 г.  един български 
корпус в състав от  три ди-
визии навлиза в Сърбия, 
за да замени там окупа-
ционните германски сили. 
След обявената война на 
Англия и САЩ в края на 
1941 г. това не е неочакван 
ход – българските меро-
давни фактори считат, че е 
по-добре части от армията 
ни да изпълняват функция 
на стратегически резерв 
на Вермахта,отколкото 
негов съюзник на Източ-
ния фронт срещу СССР. 
Окупационните функции 
в Сърбия няма как да не 
настроят местното населе-
ние срещу българите, още 
повече, че на тях се въз-
лагат наказателни акции 
срещу сръбските парти-
зани. Ала това се явява за 
предпочитане, защото Ца-
рят открито вече е заявил 
пред Хитлер, че наши вой-
ски срещу СССР не може 
да има, защото българите 
като народ „боготворели” 

Русия. А там вече румъ-
ни, унгарци, словаци бяха 
изпитали силата на Съвет-
ската армия.
Като висша форма на съ-
причастност с каузата на 
Третия райх следва да 
разглеждаме борбата на 
българската власт срещу 
опозиционното движение 
на комунисти, земеделци, 
безпартийни и др., вою-
ващи преди всичко неле-
гално срещу нея и срещу 
германските съюзници. 
Тази борба след 22 юни 
1941 г., и през 1942 г. е 
„безмилостно жестока”, 
водена именно като въ-
трешна гражданска война 
и е съпътствана с много 
убийства, насилие, кръ-
вопролития. Безспорно 
по-силната страна  в нея 
е властта, разполагаща не 
само с оръжие за разпра-
ва с нелегалните, но и с 
органи и институции по 
опазване на „обществе-
ния ред” (разузнавател-
но-следствени служби, 
военно-полеви съдилища 
и пр.). Някои от тези ор-
гани изпълняват своите 
задължения добросъвест-
но и оправдават доверието 
на властта, а други  влагат 
енергия, често граничеща 
с жестокости, инквизи-
ции и водеща до смъртни 
наказания. В аналите на 
борбата срещу „комуни-
стите” остава завинаги 
името на висшия полицай 
(началник на отделение А 
към Обществена безопас-
ност) Никола Гешев. Бла-
годарение на младежките 
си връзки с комунистиче-
ски среди, той успява да 
изгради силна агентурна 
мрежа, предимно сред 
комунисти и ремсисти, и 
навреме да предотвратява 
и неутрализира ходове и 
действия на нелегалните 
диверсионно-саботажни 
(след 1941 г.) действия  на 
противниците на властта. 
В неговия актив трябва да 
впишем най-напред арес-
тите и неутрализирането 
на действията на централ-
ната военна комисия през 
зимата-пролетта на 1942 г. 
Така в полицията попадат 
Георги Минчев, Цвятко 
Радойнов, Антон Иванов, 
Август Попов, Делчо Нап-
латанов, Никола Вапца-
ров, Антон Попов,  Петър 
Богданов, Атанас Романов 
и др., които чрез очни 
ставки и жестоки след-
ствени действия, са заста-
вени да разкрият много от 
замислите и действията 
на компартията. Както е 
добре известно, Софий-
ският военно-полеви съд 
чрез два процеса срещу 
политемигрантите и съ-
трудниците на ЦК на Раб.
партия през юни и юли 
ги осъжда на смърт чрез 
разстрел, а присъдите им 
са незабавно изпълнени 
(26 юни, 23 юли 1942 г.). 
Съдилищата  много често 
издават тежки присъди, 
но това е да се придаде 
някаква легитимност на 
властта… Така е и при 
смъртната присъда срещу 
о.з.ген. Владимир Заимов. 
Има обаче немалко случаи 
на обесени или разстреля-
ни нелегални противници 

на властта в затворите, в 
полицейските участъци 
на страната, или на из-
пълнени смъртни присъди 
без добре аргументира-
на присъда  (обесената в 
Шуменския затвор Мара 
Тасева). В пряко сражение 
с органите на властта заги-
ват и възпитаници на РМС 
като Ленко Мишев, Васил 
Топалски, Павел Стои-
лов, Найден Стоянов и др. 
Впечатлява достойното и 
мъжествено поведение на 
повечето, във възрастово 
отношение, млади хора 
преди екзекуциите. Така 
те показват нравственост 
и патриотизъм, дори и да 
споменават за Червената 
армия в предсмъртните си 
думи. Съвременното пре-
осмисляне на миналото не 
следва автоматично да ни 
води към открито наплева-
телство срещу загиналите.
В средата на лятото, за 
съпротивителните сили 
срещу властта от Москва 
идва призив за обединя-
ване в една нова коалиция 
с название Отечествен 
фронт. Тутакси по тази 
идея от страна на кому-
нистите и ремсистите за-
почва да се работи сред 
социалдемократи, земе-
делци и др. в името на 
отхвърлянето на всички 
начинания на властта чрез 
изградени местни коми-
тети. До края на годината 
се създават 98 комитета. 
Това върви в унисон със 
саботажната и диверси-
онно-терористичната дей-
ност от бойните групи из 
цялата страна. Що се касае 
до партизанските единици 
(чети и отряди) върви про-
цес на създаване и тяхно-
то уедряване. Срещу тях 
властта  се бори чрез во-
енно-полицейски блокади 
в различни региони, като в 
ръцете ѝ попадат членове 
на бойните и саботажни 
групи. Като цяло, макар в 
двубоя с тях да има пре-
вес властта, с течение на 
времето става ясно, че не-
легалните елементи имат 
широко разклонена мрежа 
сред населението. Това на-
лага малко по-късно да се 
пристъпи към създаването 
на доброволна основа гру-
пи на т.нар. Обществената 
сила и на специални въ-
оръжени формирования, 
обединени в Българска 
жандармерия.
В 1942 г. обаче това е все 
още едно близко бъдеще. 
А макар и да е конститу-
ционна монархия с парла-
ментарен режим, страната 
живее в условията на една 
„боледуваща демокра-
ция”. Болестта, ако решим 
да не издевателстваме над 
миналото, се нарича фа-
шизъм. Не като този като 
в Италия, не и като нацио-
налсоциализма в Герма-
ния. Но все пак в страната 
има диктатура на опреде-
лени политически и ико-
номически кръгове, които 
неглижират тотално прин-
ципите на демокрацията 
и предпочитат да решават 
големите проблеми на на-
цията силом и по „образ 
и подобие”, заимствани 
именно от тези две страни. 
Това личи особено в стре-

межа на властниците да се 
харесват на „съюзниците” 
от Берлин. Реконструкция-
та на кабинета през април 
1942 г. е нагледен пример 
за това. Макар промяната 
в София да е била адмири-
рана от германската лега-
ция още на 15 април, три 
седмици след това Б. Фи-
лов държи да изтъкне от-
ново пред Бекерле декла-
рацията на новия кабинет 
и „националсоциалисти-
ческите принципи”. А на 
15 юли влиза в сила закон, 
задължаващ държавно-
стопанските институти да 
направят дългосрочни по-
ръчки в Германия на сума 
12 млрд. 144 млн. лв., за 
да се „ликвидира” дългът 
на Германия. След още 2 
месеца, в средата на сеп-
тември във военния клуб 
отново премиерът произ-
нася реч за „програмата 
и идеологията на нашето 
управление. В нея се про-
възгласява политизацията 
на държавния и общест-
вения  апарат; принципите 
на „новия ред” са обявени 
за идеология на държава-
та и пр.. Хитлеристките 
среди внушават на Филов, 
че е нужно и създаване на 
една официална  фашист-
ка партия „в по-близко или 
по-далечно бъдеще”. Но 
вторият негов кабинет е 
съставен от верни  на съ-
юза с Германия министри.  
На един от тях – Петър Га-
бровски – в близкото ми-
нало  лидер на „Ратници за 
напредък на българщина-
та” - е гласувана честта да 
открие на 27 септ. „Проти-
воболшевишката изложба 
в София – факт, доприне-
съл за българофобията в 
СССР.  Както габровски 
активисти на дясноавто-
ритарни с профашистки 
идеи организации  („Съюз 
на българските фашисти”, 
Съюз „Българска родна  
защита”, „Български на-
роден съюз Кубрат” и др. 
),  са членували и другите 
министри – Д. Божилов, 
д-р К.Партов, Хр. Петров 
и др. 
По-различно стоят нещата 
с държавния глава. При-
нуден да се съобразява, 
както с международните 
отношения, така и с до-
минацията на различни 
идейно-политически дви-
жения, той лавира, без да 
прегръща идеологии и ор-
ганизационни принципи, 
рискувайки да бъде всяко-
га неразбран. Така е напр. 
на 3 октомври 1942 г.  по 
време на Добруджанския 
събор, на който присъства 
като поканен. В Добрич 
местната ремсова орга-
низация устройва анти-
фашистка демонстрация, 
насочена и срещу него….
      В тази връзка ще при-
помним една мъдра мисъл 
на забележителния „руски 
европеец” Иля Еренбург 
/1891-1967/: „Историята 
може и да се препрочита, 
но от нея не бива да се къ-
сат страници”.  Не си ли 
позволяват в наше време 
някои твърде фриволно да   
п о д м е н я т   цели стра-
ници ?
Проф.д.историч.н. Калчо 
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