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От издателя 
 

…Тези, които превърнаха демократичните промени в мащабен 

грабеж, пазарната криза в икономическа разруха, не се нуждаят от 

простите научни истини на настоящето и близкото минало. 

За нас, гледащите към по-добро бъдеще, миналото е нужно за да 

извлечем от него поука и, просто зощото е наше. 

Днес се срамуваме от това, че дейците на науката и изкуството 

са поставени но колене, спортистите са превърнати в просяци и 

рекетьори, а държавният служител в компрометирана личност. 

Българската нация се нуждае от здрава държава и модерни 

структури на гражданското общество, а историческата мисия на 

новооформения дребен и среден капитал е да помогне да това. 

Заради всичко това поставям във Вашите ръце този труд на 

проф. Веков. 

 

 

 

Д-р. А. Лидиянов 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    



  

РАЗДЕЛ   I 

1878 - 1945 
 

 

БОТЕВ НЕ Е УБИТ НА ВОЛА 

БЪЛГАРСКАТА СЕНЗАЦИЯ НА ВЕКА: ЛЕГЕНДАТА НА 
ЗАТОЧЕНИКА 

 

 

Стара е легендата, че Христо Ботев не е убит на Вола, а е ранен, пленен от 

турците и изпратен в Диарбекир на заточение, където преживява до дълбока 

старост. Няма да привеждам факти, които са давали основания на 

изследователите на легендата, че Ботев не е убит, че неговото тяло не е 

погребвано. След Освобождението на България на няколко пъти в печата не 

появяват слухове, ширят се мълви, че Ботев е жив и че вече се е върнал в  

родината. По-старото поколение у нас помни как по случай неговата 90-та 

годишнина пак се втурна слухът, че гениалният ни поет е жив. По това време 

поддържах връзки със сътрудниците на тогавашния институт "Ботев-Левски". 

Телефоните непрекъснато звъняха. Официалното опровержение не успокояваше 

духовете. Слухът продължаваше да се шири... 

Може би на народа се искаше неговият любим герой да е жив. Това беше един 

своеобразен референдум, израз на голямата ни любов към Ботев. Навярно той 

беше нужен, за да спаси разнищеното ни национално единство. Истина е, че 

мълвите и слуховете се появяваха все в преходни, бурни години... 

В началото на 30-те известният български писател, издател и общественик 

Димитър Подвързачов възпроизведе на страниците на българския печат новата 

тогава легенда, че Христо Ботев не е убит на Вола, а е само ранен, че турците го 

хванали, изцерили го и го заточили в Диарбекир. Повод за тази легенда беше, че 

трупът на войводата не е бил намерен подир сражението, както на другите 

четници. 

И така, нашият национален герой прекарва дълги  години на заточение и често 

слуша да се говори за България, за нейния следосвобожденски напредък. И у 

него се ражда непреодолимото желание да види отново родината си. 

Ботев наема каруца (други превозни средства тогава е нямало) и поема дългия 

път към освободеното отечество. Пристига в София никому непознат (какъвто 

държи и да си остане), смесва се с народа, разпитва и наблюдава. И остава 

ужасен от онова, което вижда и чува. "Та аз не срещнах тук нито един човек да 

каже добра дума за другите - казва той. - Всеки се заканва на всички мамицата 

им да разплаче... ако му попаднат в ръцете; всички гледат не да си помагат 

взаимно като българи, а взаимно да се унищожават. Една безпределна злоба се 

шири между хората и всеки мисли как да мачка другите. 

КАРУЦАР! - провиква се най-сетне той. - Впрягай колата и карай обратно за 

Диарбекир. Аз нямам никаква работа тук. Това не е страната, за която съм се 

борил и за която пролях кръвта си."  



Тази легенда възпроизвежда големият български дипломат Никола  Антонов 

при едно  от    поредните си връщания в България. Ваканцията му у нас 

съвпаднала в времето, когато през 1931 г. Народният блок идва на власт. Шири 

се вълната на отмъщението за жертвите, дадени след и по време на юнските и 

септемврийските събития; едни личности падат, други се издигат на гребена на 

политическата вълна.  

Клюки и завист, боричкания за власт, големановщина. Никола Антонов е 

разочарован. И всичко това му напомня фейлетона на Д. Подвързачов, легендата 

за Ботев, чийто патриотизъм и безукорна честност респектират. Антонов се 

възмущава от борбата за престижни дипломатически постове след падането на 

Ляпчевото правителство, от шуробаджанакизма в кадровата политика на 

властимеющите, от взаимните клевети и клюки срещу един или друг дипломат. 

Нужно е и днес да напомним тази легенда, та дано поне малко помогне за 

оздравяването на нашето болеещо общество. 

И дали ако внезапно Ботев се върне днес, би повторил знаменния си стих: "Аз, 

искам, майко, тук да загина..." 

 

 

САМО СЛУЧАЙНОСТТА Е ПОПРЕЧИЛА ДА СЕ ГОРДЕЕМ С 
ФАКТА, ЧЕ ЛЕКАРЯТ НА БОТЕВАТА ЧЕТА Е СТАНАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ НА ХАВАИТЕ 

 

Дори звучи невероятно: последовател на Бакунин, медик; учен с голяма 

ерудиция и обширни енциклопедични знания; човек, владеещ свободно 8 

европейски език, пребивавал в почти всички европейски страни,  Америка, 

Япония, Китай; интернационалист, взел участие в освободителните движения на 

много страни и народи; близък приятел на Христо Ботев; гражданин на 

Америка, роден в Русия, президент на Хавай, погребан триумфално в Китай... 

Тази обаятелна и легендарна личност се нарича д-р Русел. Но всъщност кой е д- 

Русел? 

Н. К. Судзиловски е роден през 1848 г. в старо руско дворянско семейство от 

полски произход. Като студент в юридическия факултет в Петербургския 

университет е начело на студентските вълнения през 1868-1869 г. Изгонен е от 

Петербург и продължава образованието си в Киевския медицински факултет. 

Още същата година основата нелегален народоволчески кръжок, но царската 

полиция се развихрила - много студенти били изключени, други заточени. 

Судзиловски емигрирал в Швейцария, където се запознал с видни 

революционери и дейци на Първия интернационал. 

След кратък престой в различни държави в Европа Судзиловски се установил в 

Румъния (1874-1881), където се сближил с много от дейците на българското 

националнореволюционно движение - Христо Ботев, Захари Стоянов, Стефан 

Стамболов и др. За приятелството му с Ботев данните са оскъдни, но има и 

някои, на които можем да се доверим. В писмо до Ив. Драсов от 12.IV.1875 г. 

поетът пише: "Новост. Руските социалисти в Лондон и Цюрих ме викат да отида 

при тях или да им остана комисионер. Те искат да влязат в по-тесни отношения 

с нашите революционери..." По-нататък Ботев цитира и един пасаж от писмото 



на Судзиловски, в което пишело, че руските революционери в Западна Европа 

са готови да помогнат на българските си другари "нравствено и физически".• 

Ботев не се отзовал на поканата, Судзиловски отива при него в Букурещ. 

"Касаеше се - обяснява сам той - да замина с чета през Дунав като хирург. Така 

ми предлагаше Ботев, но някои четници се отнасяха отрицателно към това и 

предпочитаха да ме видят с винтовка. Аз толкова малко вярвах в успеха на 

тяхната експедиция... та след известно колебание се отказах." 

Въпреки че не заминал с Ботевата чета, Судзиловски взел дейност участие при 

подготовката на четата и има определени заслуги за подготовката на въстанието. 

В Румъния той окончателно завършил медицинското си образование, получил 

диплома за лекар и приел името д-р Русел, което означавало руснак. Прогонен 

от румънските власти заради революционната си дейност, д-р Русел бил сред 

първите политически емигранти, които идват в освободена България. По време 

на регентството, след контрапреврата през 1886 г. заедно с руските консули д-р 

Русел е обвинен в съучастничество в заговор срещу  правителството. Посветил 

целия си живот на борбата против царизма и прокуден от него да живее и се 

скита бездомен по света, нима е било възможно д-р Русел да съзаклятничи 

тъкмо с руски царски представители?! 

Въпреки близките си връзки още от Румъния със Стефан Стамболов и Захари 

Стоянов той не ги използвал, а влязъл в остър конфликт с довчерашните си 

приятели. За това през 1886 г. е изгонен от България, за да не се върне никога в 

страната, която обичал. Д-р Русел се отправил към Америка и се установил в 

Сан Франциско, където бързо станал популярен като добър лекар и 

общественик. В продължение на четири години д-р Русел изпълнявал 

длъжността американски консул в различни страни на Източна Азия, докато 

най-сетне се заселил на Хавайските острови. 

През 1892 г. американците присъединили Хаваите към САЩ. Блаодарение най-

вече на активната намеса на д-р Русел на Хавйските острови били дадени статут 

и права на отделен щат. 

Организираната от д-р Русел Туземска партия победила в изборите и той бил 

избран за сенатор,, а по-късно и за президент на Хаваите. Като държавен глава 

д-р Русел провел много прогресивни политически и хуманни социални реформи. 

Когато избухнала Руско-японската война през 1904 г.  по покана на "Комитета 

на приятелите на руската свобода" той заминал за Япония, за да организира 

просветна работа сред руските военнопленници. След войната правителството 

на САЩ му отказало поданство и той бил принуден да замине за Япония. 

Последните години от живота си той прекарал в Китай. 

Д-р Русел починал на 30 април 1930 г. на 83-годишна възраст от инфлуенца и 

умствена преумора. Погребението му се превърнало в импозантна проява. 

Присъствали хуманисти, учени и революционери от цял свят. Гробът му бил 

отрупан с много цветя. По стар японски обичай тялото на великия покойник 

било изгорено свещенодействено. 

Вместо да загине на Околчица като хирург на Ботевата чета, д-р Русел препочел 

да умре като гражданин на света! 

 



КОЙ Е БАКУНИН И КАКВО ЗНАЕМ ЗА ВРЪЗКИТЕ МУ С 
БЪЛГАРИЯ 

Един малко известен факт - той е разработил стратегията на Априлското 

въстание 

 

Михаил Александрович Бакунин е човекът, за когото през 60-70-те години на 

миналото столетие говореше цял свят. И в този диалог около Бакунин ние ще 

срещнем както апологетични оценки, така и крайно негативни. Трудно е да се 

посочи друга фигура в световната история, която така силно да е привличала 

вниманието на писатели и политически дейци. Кой ли не е опитвал перото си 

върху тази противоречива личност! Библиографите биха изброили хиляди 

статии и изследвания за него.  

За Бакунин не може да се пише кратко или, по думите на един негов приятел, 

"да се напишат сто думи за Бакунин, е все едно да изгребеш световния океан с 

кофа". 

 

Дълго време името на Бакунин е било асоциирано единствено  

С ФИЛОСОФИЯТА НА АНАРХИЗМА,  

който пък на свой ред се отъждествявал с хаоса, разрушителните пориви и 

демоничността на отявления индивидуализъм? Философи и историци са 

морално задължени към паметта на тази наистина легендарна личност, която 

отдаде всичките си сили, умствената и физическата си енергия за пълното 

освобождаване на човека от насилието на каквато и да е власт: икономическа, 

политическа, духовна, интелектуална. Бакунин е човек на независимото 

мислене, страстен и последователен радетел и носител на другомислие, борец 

срещу доктринерството и авторитарността. 

Неговото литературно наследство беше познато и на българските 

революционери от епохата на Възраждането. 

Борбата на южните славяни против турското робство привличала вниманието на 

руските борци против крепостничеството и за демократизирането на царския 

режим в Русия, била в съзвучие с техните идейни и революционни практически 

стремления. Българската революционна емиграция следяла с жив интерес 

руското революционно движение и за да се запознае лично с неговите първи 

дейци, БРЦК изпраща през втората половина на месец май революционните 

дейци Теофил Райнов и Райчо Гръблев при Михаил Бакунин и Херцен в Женева, 

Бакунин 

ПОСРЕЩАЛ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛЕГАТИ 

с отворени обятия: 

"Скъпи братя - им казал той, - прощавайте, че аз досега не съм мислил за вас, но 

аз ви обичам, защото към космополит." Тук българските делегати заварили и 

другия, не по-малко известен от Бакунин революционер, Сергей Нечаев. 

Българските делегати се запознали твърде куриозно с него. Спорейки високо, 

Бакунин често викал, повтаряйки фамилията му: "Нечаев, Нечаев!" Българските 

му гости помислили, че той вика на слугинята и ги кани "на чай" и дълго не 

могли да разберат за какво става дума. След малко идва и самият Нечаев. 

Българските делегати били внимателно изслушани. Но когато разбрал, че те не 

мислят за социализъм, че те искат само национално освобождение, той веднага 



пристъпил към обсъждането на чисто техническите въпроси на революцията: 

как да се подготви въстанието и организира, "Пари, оръжие и въстание са ви 

нужни" - казал им Бакунин и ги посъветвал: "Парите трябва да се съберат от 

населението под благовидния предлог, че те са за просветни цели, че с тях ще се 

строят училища и други просветни учреждения." С това той искал да осигури 

по-голяма масовост на движението. Оръжието и патроните, съветва  Бакунин 

българските си приятели, трябва да бъдат в такова количество, че да осигурят на 

въстаниците най-малко шест месеца, за да могат те да се укреплят на заетите 

планински позиции, та дано Европа им се притече на помощ. Бакунин обещал на 

българите да им изпрати специалист, който ще може да им ръководи 

въстанието. Той бил човек на практическите действия и затова се отказал от 

теоретическото разглеждане на въпросите на въоръжената борба. 

С Бакунин се среща и Любен Каравелов през 1870 г. С него той се съветва при 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 

на Българския революционен централен комитет, която той, не без негова 

помощ, обнародва в руското задгранично списание "Народно дело", а след това 

и във в. "Свобода" от 14 октомври 1870 г. 

Някои изследователи преувеличават влиянието на Бакунин върху възгледите на 

българските национални революционери, като считат, че част от програмата на 

БРЦК е написана от Бакунин. Според разказа на Сергей Нечаев пред Арборе 

Рали, румънски революционер, програмата на БРЦК била в първия вариант 

написана от Бакунин и след това продиктувана от негов съратник на българите, 

тъй като не разбирали почерка му. Разбира се, това твърдение е преувеличено, 

тази програма е чисто българска програма, която отразява правилно и е  

съобразена с българските условия, но това говори колко големи са били 

влиянието и популярността на Бакунин сред българите. Тепърва 

изследователите ще изследват доколко в нея присъства бакунийското влияние. 

Това може да стане само тогава, когато се обнародва, ако се открие първият 

ръкописен вариант на тази програма, който вероятно се пази в личния архив на 

Сергей Нечаев, намиращ се сега в Париж. 

Както сочат документите, Бакунин чак до края на живота си - 1876 г., проявявал 

жив интерес към  

СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ 

и давал висока оценка на дейността на българските революционери. 

Подхвърляйки панславистките идеи, той писал: "Нека всички славянски народи, 

чувствувайки се днес угнетени, следват примера, който днес им дават българите, 

търсят своето освобождение и спасение в революцията и в революционната 

солидарност на всички народи - славянски и неславянски, а не в съюз с 

реакцията, не в дипломатическите комбинации и особено не в лъжливото 

покровителство на всерусийския император." 

В този дух писа и Хр. Ботев, вождът и идеологът на българската национална 

революция, в своя вестник "Тъпан" от 27 май 1870 г., че неговите 

съотечественици няма какво добро да очакват от "московското правителство" и 

че се надяват на поръчката на руския народ и на руските революционери в 

борбата против своите угнетители. 

М. А. Бакунин, който нарича Л. Каравелов "прекрасния българин", не успял да 

го спечели за анархистките си идеи и за участието на БРЦК в анархистката 

славянска секция на Първия интернационал. 



Българските националреволюционери 

НЕ СПОДЕЛЯТ КРАЙНОТО СТАНОВИЩЕ 

на Бакунин за абсолютно отрицателната роля на Бусия в българското 

националноосвободително движение, за помощта, която тя може да им окаже. 

Те обективно преценявали, че при съществуващата ситуация единствено Русия 

може да съдействува за освободителните движения на Бълканите, че Русия рано 

или късно и само Русия (защото няма никой друг) ще дойде на помощ за 

освобождението на славяните. 

 

И действително историята опроверга Бакунин. Неуспешното Априлско въстание 

през 1876 година показа готовността на българите да се освободят, но това 

освобождение стана чрез Руско-турската война, която беше подкрепена от 

всички слоеве на руския народ. 

 

 

 

 

 

Георги Плеханов и Кр. Раковски за великия българин 

ЖЕНЕВА ЧЕСТВУВА ХРИСТО БОТЕВ 

(Нови документи) 

 

Колкото и да е чудно за нашия читател, в личния архив на един от първите 

руски социалисти Георги Валентинович Плеханов в Санкт Петербург се пази 

документ, свързан с живота и делото на Христо Ботев. Документът е съставен 

само пет години след Освобождението, когато духът и името на Ботев витаят 

сред българската интелигенция и когато започва борба около неговото 

наследство под лозунга: чий е Ботев и на кого той принадлежи. 

По това време учещите в Женева млади български социалисти възприемат себе 

си като законни наследници на Ботевите идеи и в стремежа да издигнат 

престижа си сред женевското студентство и швейцарските граждани по случай 

16-годишнината от смъртта на Ботев организират в една от най-престижните 

зали на Университета голямо публично събрание. 

Известно е, че Ленин също присъства на българското събрание за честване на 

Ботев. И така, какво представлява въпросният документ? Става дума за реч на 

френски език, прочетена пред събранието за Ботев. Може би на документа не е 

обръщано внимание поради това, че дълги години името на Плеханов беше 

полузабравено като име на враг на Октомврийската революция. Втората 

причина е, че човекът, който го произнася, е българският социалист Кръстю 

Раковски, една от първите жертви на сталинизма, чийто кости неотдавна бяха 

пренесени от Орел в родния му град Котел. 

Ето откъс от словото, така както го намираме в Плехановия архив: 

"Госпожи и господа, 

Вие питате кой е преди всичко Христо Ботев? Това е гениалният поет на 

България, възпял политическия идеал на бившия роб на турците, днес свободен 

човек. Това е българинът, пролял горещата си кръв в името на националната 

свобода по скалите на Стара планина: този, който в своето стихотворение 



"Молитва", адресирано до бога на разума, се провиква: "О, Боже, подкрепи и 

мен ръката, та кога въстане роба, в редовете на борбата да си найда и аз гроба." 

И действително, той срещна смъртта там, където я търсеше. Такъв е образецът 

на българина, бореца за нашата свобода... 

Всичките му произведения, казва по-нататък Раковски, са проникнати от една-

единствена идея - идеята за народната революция. Ботев поддържа 

необходимостта от насилствена и пълна промяна на политическия режим в 

България. В този смисъл революционното кредо на 1870 г. намери в негово лице 

своя най-горещ привърженик. Ботев бе убеден и твърдеше, че революциято е 

единственото средство за освобождение на народа. 

Твърде съвременно звучат думите на оратора, когато цитира Ботевата фраза: 

"Докато народите остават разделени, докато те гледат едни на други като на 

врагове, те никога няма да постигнат мир, свобода, щастие". 

Раковски завършва с думите: "Такива са общо взето, госпожи и господа, идеите, 

дейността и чувствата на Ботев. Трудно е да се проанализира толкова сложен и 

толкова дълбок характер като неговия. Още по-трудно е да Ви се представи 

верно неговият образ с няколко щрихи, колкото и ярки да са те... Воден от 

любовта си към свободата, той застава начело на чета от стотина смели мъже, с 

които преминава Дунава: в нейно име той развя бунтовно знаме, на което бяха 

извезани думите "Свобода или смърт" и в нейно име той срещна смъртта, в 

името на свободата, която така горещо желаеше и за която написа пламенните 

стихове: "Да каже нявга народа, умря сиромаха за правда, за правда и свобода." 

 

 

 

КАК СА ЗАПАЗЕНИ ОТ "НАШИ И ЧУЖДИ" АРХИВИТЕ ЗА 
ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 

 

Столичната община благодари на семейството на Колонтай за патриотичното 

усърдие на нейния баща. 

Нека поясним на читателя, че става дума за известната руска дипломатка 

Александра Колонтай - дъщеря на генерал Михаил Александрович Домонтович, 

управляващ канцеларията на завеждащ гражданската част при командуващия на 

Дунавската армия. 

Неотдавна авторът на настоящите редове има щастливата възможност да се 

запознае в Москва с личния архив на Колонтай, съхраняван в ЦПА под фондов 

номер 134. Аз прочетох само частта, отнасяща се до България, където тя 

разказва за бащиния си архив, свързан най-тясно с Руско-турската война. Бащата 

на генерала записва името си в нашата история като един от вдъхновителите на 

първата българска конституция след Освобождението. 

От нейните спомени ние за пръв път научаваме, че след като руската рамия 

напуска България, Домонтович остава известно време в България, за да 

подпомогне българските политически дейци за разработването на 

конституцията - една от най-прогресивните за времето си конституции. От 

спомените на Колонтай за пръв път научаваме за връзките на баща й с такива 

политически дейци на България като проф. Марин Дринов, Драган Цанков, 



Петко Каравелов и др. Тук се подготвят и много от клаузите на Търновската 

конституция. 

Бъдещите изследователи на Първата българска конституция ще научат от 

спомените на Колонтай много подробности около споровете, водени при 

съставянето на отделните текстове. Още с приемането на Конституцията М. А. 

Домонтович е отзован от България. Царското правителство не било доволно от 

либералистическите му възгледи, намерили място и в ред текстове на 

българската конституция. Първоначално Домонтович е бил готвен за военен 

министър на България. 

Завръщайки се в Петербург, Домонтович носи и голяма част от архивата на 

руската армия. Колонтай разказва в своите спомени как нейният баща, затворен 

в своя кабинет, почти денонощно пише своите спомени, подрежда архивата за 

руската армия, донесена от България. Той искаше да напише книга със заглавие: 

"Введении гражданского положение в Болгарии", посветена на Временното 

руско управление. От тези мемоари ние за пръв път научаваме, че М. А. 

Домонтович е назначен от руското военно министерство за председател на 

държавната историческа комисия по написване историята на Руско-турската 

война и по издаването на сборници и материали за войната, залегнали по-късно 

в многотомната документация за войната. Това е един от най-големите приноси 

на Домонтович. Колонтай е точна. Тя не преувеличава ролята на баща си като 

председател на историческата комисия по написване на историята на войната. 

А. Колонтай преживява много болезнено изземването от органите  на 

Министерството на войната бащината й архива след неговата смърт. Изглежда 

освен официалната той е имал огромно число архивна своя лична документация. 

Тя е много обезпокоена за съдбата на тази бащина архива, така грижливо 

събирана и пазена толкова години като най-скъпа семейна реликва. 

Ще минат много години и тя все така по различни поводи се интересува от 

бащината си архива в какви ръце е попаднала. И трябва да кажем на днешния 

читател, че тя грижливо се пази днес във военно-историческия архив в Москва. 

По-късно тя само ще съжалява, че тази толкова ценна архива за България е все 

още необнародвана и архивно обработена. Но и това време ще дойде. Ние тачим 

и ще тачим нашите освободители. 

Запазени са редица документи в руските и българските архиви, от които се 

вижда, че Колонтай, която е посланик във Финландия - единствено 

нерепресираният съветски посланик, при срещи с българи винаги ще се 

интересува какво се пази и знае в България за нейния баща. "Аз лично получих, 

спомня си тя по-късно, удостоверение, когато през 1946 г. получих от посланика 

на България г-н Николов (Найден - б.м.) и неговата съпруга сведения за това, че 

в българските архиви също са запазени документи, свидетелствуващи за 

дейността на М. А. Домонтович и неговата борба за укрепване свободата и 

демокрация в България. Тогава научих, че паметникът, издигнат в чест на 

освободителите на България, от турско иго и основаването на независима 

България, има барелеф и на моя баща." 

Признателна е България на своите освободители. В знак на уважение и 

признателност към заслугите на семейство Домонтович Софийската община 

награждава Колонтай с почетния знак на общината. В специалната грамота е 

написано: "Столичната общинска управа в заседанието си от 8 май 1946 г. , като 



взе предвид заслугите Ви за националната кауза на България, Ви награждава с 

почетния орден на общината." 

И така всички редове от тези необнародвани мемоари изразяват симпатиите на 

семейство Колонтай към България, предизвикват и днес умиление у всеки 

българин, че тази искрена и неподправена любов към България е само частица 

израз и проява на взаимните симпатии между двата славянски народа. 

 

 

 

 

РУСКАТА ТЕРОРИСТКА - КНЯГИНЯ Л. А. ВОЛКЕНЩЕЙН ТЪРСИ 

УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ. ПОЛИЦИЯТА ПО ЦЯЛА ЕВРОПА ИЗДИРВА 

"КРАСИВАТА ЧЕРНА БРЮНЕТКА" КНЯГИНЯ ВОЛКЕНЩЕЙН  -  ЛЕКАРКА 

В РАЗГРАД. ПОЗНАНСТВОТО С БЛАГОЕВ. ЗАВРЪЩАНЕТО В РУСИЯ СЪС 

СЪДЕЙСТВИЕТО НА Д. БЛАГОЕВ. АРЕСТ, СЪД, ПРИСЪДА. ВИНОВЕН ЛИ 

Е БЛАГОЕВ  ЗА НЕЙНАТА СМЪРТ? 

 

 

Но нека почнем отначалото. Д-р Людмила Александровна Волкенщейн е 

принадлежала към крайно терористкото направление в руското революционно 

движение, наречено "Народна воля". Тези са привържениците на индивидуалния 

терор, който убиха на 1 март 1881 г. в С. Петербург и нашия освободител руския 

император - Александър Втори. По предварително набелязан план от 

Изпълнителния комитет на "Народна воля" започва серията убийства на най-

видните политически дейци. На 9 февруари 1883 г. е убит Харковският 

губернатор княз Кропоткин. От центъра Санкт-Петербург в Харков пристигат 

най-опитните кадри на полицията за разкриване участниците в заговора. 

Граничните пунктове са получили пълно описание на Волкенщейн, след като 

един от заговорниците Голденберг е арестуван и разкрива, че Волкенщейн е 

изпълнителят на решението на Върховния "Изпълнителен комитет" за 

убийството на Кропоткин. 

Но как беше накаран Голденберг да проговори? Нали и той беше дал клетва, че 

не ще признава, че никога при никакви обстоятелства няма да издава нищо 

арестувания си другар. 

Главния полицейски инспектор в Петербург Г. П. Судейкин е изготвил вече своя 

план за издирването на убийците. 

В килията на арестувания народоволец Голденберг е вкаран провокатор, на 

който арестантът неволно разказва за Волкенщейн. Провокатора добре и 

изиграл своята роля, подвеждейки Голденберг. Но той не всичко е разказал. 

Полицията иска да научи нещо повече. И тогава тя допуска майката да посети 

своя син в килията, с обещание, че ако той признае всичко ще бъде освободен. 

Майчините молби и сълзи трогват Голденберг, той не може да устои и 

проговаря повече... Когато изговаря последните си думи той тогава разбира 

какво грозно предателство е извършил. Спомня си той за клетвата дадена в 

"Изпълнителния комитет", за другарите, съвестта му се разбунтува. Два дни 

след посещението на майката той се обесва в собствената си килия. Майката не 

може да си прости... Тя се чувствува виновна за смъртта на любимия син... 



Голяма част от заговорниците са арестувани. Губят се следите само на главния 

организатор и изпълнител - княгиня Л. А. Волкенщейн. Следите и се губят... 

Граничните власти са получили екстренната телеграма и описания на 

терористката "красива млада брюнетка". Тя се очаква на всички гранични 

пунктове... Но княгиня д-р Л. А. Волкенщейн е изпреварила нарежданията на 

Петербург. Тя вече е пристигнала в Париж... Но и тук руската тайна полиция, 

която издирва емигранти попада по следите и тя през Швейцария идва в 

България. Тайните канали действуват безупречно, пък и Стамболовата полиция, 

не е така бдителна към емигрантите, които лично Ст. Стамболов толерираше и 

считаше за свои съмишленици в борбата му против Русия. 

В България има специален комитет - филиал на "Изпълнителния комитет" на 

"Народна воля" със седалище в Пазарджик начело с най-големия и известен в 

Русия народоволец - Дебагорий Мокриевич. Неговото име и познато на 

читателите от полемиката му с Д. Благоев по въпроса: Има ли социализма почва 

в България? Оттук се разпределяли емигрантите... Л. Волкенщейн е 

разпределена в Разград, като лекарка в тамошната болница. Случаят и с 

Волкенщийн показва, че руските емигранти в болшинството си бяха хора от 

висшето общество, хора с професии като лекари инженери, философи, 

историци, езиковеди и т.н. 

И така под булото на бялата лекарска престилка се крие търсената в цял свят 

княгиня - терористката Л. А. Волкенщейн. 

Спокойната еснафска обстановка в провинциалния град задушава неспокойната 

душа на младата лекарка. Тя замечтава да се върне отново в Русия, при своите и 

да продължи започнатото дело... Нейните другари не я пускат да се върне. Там в 

Петербург "Изпълнителния комитет" е разтурен, повече от членовете му са 

арестувани, организацията е разстроена. Тя обаче е непреклонна... Фаталното 

решение е взето. Но и да се върне, убеждават я другарите и в България, кой ще я 

свърже с останалите на свобода терористи, няма ли те да я сметнат за 

провокатор, те не я познават, старите кадри са вече на заточение с доживотни 

присъди... 

Това е 1883 г. Читателят знае, че по това време Димитър Благоев, първият 

пропагандатор на социализма в Русия и България, е студент в Петербург и през 

лятото си идва на ваканция и поддържал връзки с представителите на 

народническите организации в България начело с Д. Мокриевич. И Благоев 

получава поръчението да заминат заедно. Осигурен е бързо български паспорт 

на името на сливенската гражданка Надежда Иванова... Нека кажем и това, че 

сам Благоев също така съветва Волкенщейн да не заминава за Русия, че там я 

очаква ако не смърт, то заточение... Тя и сега е непреклонна.  

Подробности не знаем, но Благоев заминава заедно с прекрасната красива 

брюнетка, както тя е описана на всички задгранични пунктове... Подробности за 

пътуването не знаем. Историята не ни е оставила никакви документи и 

свидетелества. Знаем само това, че в края на месец септември когато се 

завръщат студентите чужденци за новата учебна година Людмила 

Александровна е вече в Петербург. В адресните служби на полицията е 

отбелязано, че на улица "Пантелеймонска" N 15 се е установило да живее 

съмнително лице от български произход, носещо името Надежда Иванова... 

Паспорта и е даден лично от Д. Благоев... Той дълго време ще мълчи за своето 

познанство с руската княжна. Чак една година преди смъртта си, когато пише 



своите спомени (1923) той подробно разказва за случая Волкенщейн. 

Предупрежденията на Благоев и нейните другари да не се връща имали пълното 

основание... Нашата героиня е арестувана. Полицията вече е узнала, че тя е 

доведена в С. Петербург от български студент Димитър Благоев. С разпита се 

заема лично главния полицейски инспектор Г. П. Судекин. Те усещат веднага, 

че в мрежата е влязла "голяма риба", отдавна търсената княжна убийцата на 

харсковския княз. Познавате ли арестуваната Волкенщейн, пита сведователя 

Благоев. "Да, познавам я, тя е българка от град Сливен" - отговаря Благоев. "При 

тези думи, пише Благоев в своите спомени, той е усмихна, но със строг 

полицейски тон ми каза: "Ако Вие и по-нататък поддържате тази лъжа, ще 

заповядам да ви изхвърлят като парцал от Русия. Ние знаем коя е тя, тя не е 

никаква българка. Отивайте си и помнете какво Ви казах." 

Арестуваната е положена на изпит по български език. За свидетел е доведено 

доверено лице на полицията - български студент. Тук той трябва да каже как тя 

говори български език. И когато тя проговаря идва най-неопровержимото 

доказателство, че тя не е българка. По-късно тя ще си спомня, че за цял живот 

няма да забрави този си изпит по български език... 

Арест, следствие, присъда, безсрочна каторга... През 1896 г. е издаден царски 

указ, с който безсрочната каторга се заменя с 20 годишна...  При една мирна 

демонстрация през 1906 г. тя е убита във Владивосток при разстрела на една 

мирна демонстрация... 

Научавайки за нейната смърт (по какви канали не знаем) Д. Благоев се измъчвал 

и не можел да си прости, че като и дал български паспорт е съдействувал с това 

за нейното завръщане и неволно е станал виновник за нейната смърт... 

 

 

 

Непубликуваните спомени на СИМЕОН РАДЕВ са страници от 

НЕНАПИСАНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ 

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ЗА ДВАМИНА 

 

Имената на много бележити люде са покрити от праха на забвението. За това до 

известна степен са виновни политическите пристрастия и нихилизмът. 

В последните няколко години се заговори и за Янко Сакъзов. Затова се 

обръщаме към спомените на големия български публицист, историк и дипломат 

Симеон Радев за Янко Сакъзов. Те са само част от ръкописното наследство, 

което ни остави Симеон Радев, което все още неопрадвано стои затворено в 

архива на БАН. Мемоарите на Симеон Радев са национално богатство и не бива 

повече да бъдат далеч от погледа на неговите съотечественици. 

От лятото на 1913 г. д. до 1940 г. с малки прекъсвания Симеон Радев е 

пълномощен министър на царство България последователно в Букурещ, Берн, 

Хага, Анкара, Вашингтон, Лондон, Брюксел. 

Не бива повече в представите на нашите читатели делото на Симеон Радев да се 

свързва предимно със "Строителите на съвременна България" и с шумната му 

статия срещу д-р Кръстев. 



Когато четем спомена на С. Радев за Я. Сакъзов, наблюдаваме един стремеж на 

автора да бъде обективен, да не изпусне нито слабите, нито силните страни на 

големия общественик и парламентарист. Неизменно е неговото отрицателно 

отношение към партията на Я. Сакъзов, но тук той остава верен на себе си, 

стремейки се да даде един обективен портрет, за да не бъде обвиняван от 

поколенията  в пристрастие и субективизъм. По този начин той спечелва 

доверието на своя читател и той му вярва. Чувствайки се отговорен пред 

историята, пред бъдещите изследователи, той счита за нужно да заяви: "В тия 

мои бележки аз смятам, че трябва да се изказвам искрено за своите 

съвременници, иначе, тия мемоари ще бъдат без значение." 

За делото на Я. Сакъзов Симеон Радев се изказва и по друг повод, което е 

публикувано в "Зора" през 1941 г. Тук той разказва за срещите му с водачите на 

социалдемокрацията в Европа - Макдоналд и Вандервелд. По-широко са 

известни спомените му за Г. В. Плеханов, за Д. Благоев, Г. Кирков, Никола 

Габровски и други социалисти, докато по известни нам причини спомените му 

за Сакъзов не бяха правени широко достояние. 

В първите години след 9 септември 1944 г. получил поощрение от такива 

политически дейци и интелектуалци като Николай Лилиев и Тодор Боров, 

Симеон Радев има възможност да пише. Но през 50-те години българската 

КЛИО е здраво стисната за гушата от желязната ръка на тоталитаризма и 

догматизма. Творческият нов полет на Симеон Радев беше прекъснат от 

сектантско догматичните критици. като пример за това ще посочим само 

статията на днешния проф. Евлоги Бужашки "Буржоазно-фашистки 

фалшификации на българското националнореволюционно движение" (Истор. 

преглед - кн. 3 от 1952 г.), насочена срещу Захари Стоянов, Симеон Радев и 

Петър Мутафчиев. Лишен тогава от трибуна, Симеон Радев се захваща за 

мемоарите си, за които стана дума. Всяко зло за добро, казва народната 

поговорка. 

Оттук нататък предоставяме на инициативата на наплодилите се напоследък 

издателства. Нека тези редове им напомнят, че в БАН чакат своя издател 

спомените на този голям българин. 

ЯНКО САКЪЗОВ ОБИЧАЕ ДА ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ ТОЙ ПОИСКАЛ ЕДНА 

РЕВИЗИЯ В "ДОГМАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" ПРЕДИ БЕНЩАЙН. 

Той също не би приел, че проповядваната от него тактика на социалистическата 

партия в България има нещо общо с влизането на Милерана в един буржоазен 

кабинет. Има един факт обаче, който боде очите, Милеран стана министър в 

1899 г., общоделството се яви в ясно очертаната му форма в 19000 г. Че той 

имал и по-рано разположение към такъв уклон, че доста признаци са показвали 

вече това му разположение, това е несъмнено. Насърчението обаче да излезе 

явно с новите си припоръки е дошло от събитията във Франция. Това не може да 

се отрече, като се вземат предвид самите дати и вятърът, който взе да вее от 

Франция. 

Това не бе първият завой на Янко Сакъзов. Подобно на Жорес и той бе почнал 

своята политическа кариера в редовете на буржоазията. В 1895 г. стана между 

него и д-р Константин Стоилов едно остро пререкание в Народното събрание. 

Д-р Стоилов, прикъсван от Янко Сакъзова, отговори с едно жестоко 

изобличение към него. Ще предам цялата тая сцена по протоколите. 



Д-р Стоилов: Той по-малко от всеки друг има право да се хвали с принципи. Той 

е бил прокурор на Стамболова. 

Янко Сакъзов: И на вас бях, защото вие ме назначихте (гласове: Долу!, шум). Аз 

бях чиновник не на Стамболова, но на държавата. 

Д-р Стоилов: Аз имам тук четири дела по печата, по които обвинението е 

поддърано от г-н Сакъзова. Янко Сакъзов бе чиновник на България, той бе прав 

така да отговори. Но бе чиновник на България в едно време, когато България се 

бе управлявала от суровата ръка на един диктатор. Тоя спомен, ще не ще, 

тежеше върху него. Такива напомнувания са били правени към важни лица в 

други парламенти. Рибо бе много пъти министър на френската република, два 

пъти министър-председател. Но неведнъж се случваше, когато той бе на 

трибуната, някой глас от левицата да му викне: "Вий бяхте прокурор на Втората 

империя." Рибо отговаряше както Сакъзова. 

От всичко това заключението е само едно: Янко Сакъзов бе тръгнал от доста 

далече, за да стигне до социализма. Тук разликата между него и Димитър 

Благоев е грамадна. Димитър Благоев усвоява социализма още когато се учеше в 

Петербург. Социалистически деец от младини, той остави исторически следи в 

Русия. Откакто стъпва в обществения живот в  България, до края на живота му 

неговата социалистическа действителност върви по права линия. Всичко у него: 

принципи, тактика, е неотстъпно. Личният му характер е в пълна хармония с 

идеите му. Човек на народа, той остава народен човек. 

Макар идещ към социализма от доста далеко, не може да се откаже за Сакъзова, 

че той идеше към него с искрен порив. Когато той се обяви за социалист, 

социализмът в България не представяше ни непосредствени изгоди, ни 

перспективи за бъдеща кариера. Но изпускайки буржоазията, той запази като че 

ли носталгия за нея. Поривът му за социализма бе искрен, но като да оставяше 

след себе си понякога нящо като разкаяние. Григор Василев ми е разправял, че 

разхождайки се веднъж с него по Цар Освободител (това било през 1910-1911 

г.), като минавали пред Външното министерство, Янко Сакъзов му казал: 

"Григоре, виждаш ли? Тук ми беше мястото." Той бе прав. Ако наистина ролята 

на дипломацията е да търси компромиси, трябва да се признае, че Янко Сакъзов 

бе роден за дипломация. За типичния дипломат той имаше всичките качества: 

естествения вкус към международните въпроси, гъвкавия ум, способността да 

води упорити спорове, но с учтив тон, леснотата да завръзва и поддържа лични 

връзки, съобразяването с обстоятелствата - всичко дори и външния вид. Еднъж 

на млади години аз писах, не помня къде, че Янко Сакъзов приличал  на 

портретите на дожовете на Венеция, интересно сравнение. Но действително тоя 

български социалист имаше в тънките черти на лицето си нящо патрицианско. 

Същото впечатление на вроден аристократизъм той правеше и с крайно 

изисканото си облекло, като изключим д-р Станчев, който не минавал 

незабелязано дори в салоните на Петербург и Париж, не зная друг бъгарин 

между тия, които съм срещал, с такъв вкус за елегантност както Янко Сакъзов. 

Друго е, че тоя природен вкус той, сиромах през целия си живот, не можеше да 

го задоволява. Но той личеше у него в най-малките подробности. Аз съм го 

виждал с европейци: той изглеждаше по-европеец от тях. Неговото възпитание 

бе отлично. 

Както и да е, такъв, какъвто аз го виждах, или друг Янко Сакъзов бе спечелил 

напълно доверието и симпатиите на цар Борис. Едно любопитно свидетелство за 



това се намира в мемоарите на видния френски социалист Пол Бонкур. Пол 

Бонкур бил министър-председател и министър на външните работи, когато цар 

Борис посетил Париж. В аудиенцията, която имал при него, царят го попитал: 

"Господин Янко Сакъзов е в Париж. Видели ли сте го?" Зная, че е в Париж, 

отговорил френският министър, но не съм се срещал с него. Аз мислех, че няма 

да бъде коректно да приемам един шеф на българскатта опозиция, когато 

българският цар прави посещение на Франция. "Не, вижте го, отвърнал цар 

Борис, той е отличен човек." Цар Борис с това си ласкаво мнение за един човек 

от крайната левица в България искаше да покаже несъмнено, че сам той е 

демократ. Но в действителност можем да приемем, че тъкмо така, той е мислил 

за Янко Сакъзов. Зная, че при някои важни случаи той бе го викал в Двореца, за 

да се съветва с него, че Янко Сакъзов му е давал добри съвети, не се съмнявам. 

Какво е правил обаче цар Борис с тия съвети? Това е друга история. Във всеки 

случай от тия срещи цар Борис бе запазил добър спомен. Като се научил, че 

Янко Сакъзов се разболял, той пращал да се осведомява за неговото състояние. 

Той се заинтересувал и за материалното му положение и пожелал да му 

помогне. Когато Янко Сакъзов бил на легло, малко време преди смъртта му, 

един секретар на двореца отишъл да го види, поднесъл му поздравлениятана цар 

Бориса и с няколко деликатни думи му връчил от негово име един плик с 

банкноти. Янко Сакъзов благодарил за това царско внимание и заговорил за 

едно и друго. През цялото време на разговора той държал плика в ръката си и 

когато царският пратеник станал да си върви, той му го върнал, повтаряйки 

заедно с това своите благодарности. 

От социалистическите водачи аз познавах добре Димитър Благоев, при когото 

съм ходил в редакцията на "Ново време" - той казваше за мене "Буржоа, но чете 

Маркса", и Георги Кирков, за когото съм дал в статията си "Политическото 

красноречие в България", поместена в "Художник", един портрет, който бе 

напоследък напомнен в някои вестници. Отношенията на нас, стамболовистите, 

с широките социалисти бяха доста враждебни, тъй като ние ги чувствахме някак 

близки до народната  партия: известно е, че някои ги наричаха даже "червените 

народняци". С Янко Сакъзов моите лични отношения бяха поради това коректни 

но бегли. Само два пъти съм бил в особен допир с него. Първият път, това бе в 

1918 г., през декември. Янко Сакъзов, член на кабинета на Т. Тодоров, трябваше 

да замине за една международна социалистическа конференция, която се 

събираше в Швейцария. Той бе първият българин, на когото се даде възможност 

да излезе из България, тогава затворена отвсякъде. Тодор Тодоров - министър на 

външните работи - тогава аз бях пълномощен министър на разположение, ме 

вика и ми каза да приготвя за Янко Сакъзов един мемоар по българския 

национален въпрос и политиката на България, за да го представи той на 

конференцията. Заповедта бе ми дадена неочаквано. Янко Сакъзов заминаваше 

рано на другия ден и аз трябваше да работя цяла нощ.На часа четири сутринта 

мемоарът можа да бъде преписан и му се предаде, когато той се казваше на 

трена. Вторият път бе през 1937 г., когато Янко Сакъзов като частно лице дойде 

в Лондон с някаква мисия. Няколко дни след пристигането му аз обядвах у 

директора на агрономическата опитна станция заедно с бившия министър-

председател Макдоналд, един от видните водители на лейбъристката партия, но 

сега отричан от нея. Като се научи от мен, че Янко Сакъзов е в Лондон, той 

изказа голямо желание да го види. "Ако ми напрвите честта да дойдете един от 



тия дни на обед у мен, ще бъда много щастлив да ви уредя една среща", казах му 

аз. Той прие поканата. На другия ден и двамата дойдоха в Легацията. След 

трапезата поканих ги в един салон, дето двамата разговаряха дълго насаме. Аз 

другаде съм описал това им свиждане. Ще напомня тук колко вълнуваща беше 

тяхната раздяла. На сбогуване, като се прегърнаха, Макдоналд каза на своя стар 

другар: "Сакъзов, чувствувам, че вече няма да се видим." И слезе с треперещи 

крака по стълбите, държейки се за рампата. 

Рядко в преки отношения с него, аз познавах Янко Сакъзов по неговите речи в 

Народното събрание. Речите на социалистическите оратори привличаха винаги 

публика от интелигенцията през времето на моите младини. Аз си спомням 

добре буйните акценти и риторическия патос на Никола Габровски, остроумния 

и весел хумор на Георги Кирков, тоя спокоен тон на научен издирвач и на 

социален наставник, с когото приказваше Димитър Благоев. У Янко Сакъзов 

имаше ораторска амбиция. У него всичко изглеждаше предварително изучено: 

стойката му на трибуната, жестовете, интонацията, фразите му, дори и това, 

което уж идеше случайно. Янко Сакъзов пишеше доста тежко. Неговите дълги 

периоди, често обременени от вметнати предложения, се влачеха мудно. 

Очевидно бе тук влиянието на немския научен стил. Но той говореше добре. Без 

страст и без динамика, но ясно, методическо и с грижа за литературна форма. 

Но речите му привличаха вниманието на Народното събрание с друго. Той 

обичаше да се впуска в разсъждения, които звучаха научно, правеше набези в 

историята, вземаше вид на политически мислител и целият този апарат 

импонираше на народните представители, у които учеността бе оскъдна даже и 

между много от най-видните. Само Янко Сакъзов имаше идея за елементи на 

наука и философия, които внасяше в своето красноречие. Еднъж на излизане от 

Народното събрание Никола Милев и аз му направихме комплимент за една реч, 

която току-що бе държал. "Да - отговори ни той. - Има да се учите от нас." 

Да кажа ли? Нито Милев, нито аз мислехме, че можем тъй много да учим от 

него. И двамата пиехме вече от големите извори и Янко-Сакъзовият чучур не 

можеше да утоли жаждата ни. 

Тия мои бележки - аз смятам, че трябва да се изказвам искрено за своите 

съвременници, иначе тия мемоари ще бъдат без значение - не бива да оставят 

впечатлението, че аз съм го ценел. Ценях го и уважавах го, но не като мислител, 

а по други две причини. Първата бе неговото безкористие. Докато другарите му 

от по-новото поколение на партията на "широките социалисти" печелеха 

богатство, участници в толкова предприятия - кооперации "Напред", 

Чиновническото д-во, "Популярните банки" и пр., той живя като безсребреник. 

Амбициите у него бяха големи, но не насочени към печалба. Втората причина за 

моето уважение към Янко Сакъзов бе силното му национално чувство. Каквото 

и да е говорил той при разни случаи като човек на партията си, от нейното име и 

според нейния мироглед, той бе в душата си страстен българин. Когато беше в 

Лондон, аз знаех, че при своите срещи той не пропускаше случаите да говори за 

гнета върху българските малцинства у нашите съседи и да иска застъпничество 

за изпълнението на обещаните ни от договорите и нагло потъпквани права. 

Еднъж, като му казах колко силно впечатление ми прави тая му привързаност 

към българщината, той ми отговори: Не забравяйте, г-н Радев, че Панайот Волов 

ми беше учител." 

 



 

МЪРТВЕЦ ИЗЛИЗА ОТ КОВЧЕГА И ЗАПАЛВА ЦИГАРА 

Симеон Радев разказва достоверен случай 

 

Много са легендите за "възкръсали" мартъвци, преди да бъдат погребани. Но 

сред тези легенди има и истински случаи, които надминават и най-находчивата 

художествена измислица... За този случай разказва един от най-талантливите 

български публицисти, журналисти и дипломати - Симеон Радев. Тази 

сензационна находка намерихме в мемоарите на С. Радев. И така, през 1912 г. в 

София пристигат журналисти от цял свят като кореспонденти на най-

реномираните вестници... Те трябва да запознаят и международната 

общественост с това, което става  на Балканите... Между кореспондентите е и на 

меродавния парижки вестник "Le Temps" - близък на С. Радев. Към него той 

проявява по-специални грижи, тъй като сам той е негов сътрудник. 

Представителят на френския вестник се нуждае от преводач и С. Радев му 

препоръчва известния български журналист и преводач Йордан Мечкаров, кой е 

прекарал една година в Париж, готвейки се за актьор, и знае отлично френски 

език... После, връщайки се в България, той става директор на печата и за кратко 

време министър на самостоятелен пост. Той е родом от Кюстендил и името на 

семейството ми е свързано с една необикновена история в родния му град. 

"Баща ми, разказвал той на С. Радев, починал и го занесли в черквата "Света 

Мина" да го опеят. Погребението обаче не могло да стане поради силен дъжд. 

Оставили го за другия ден. Сутринта, когато клисарят отворил вратата, видял, че 

мъртвият бил седнал в ковчега и пушел." "Че къде е намерил цигара и огън", 

попитал го С. Радев. Йордан Мечкаров отговорил: "Обичай е у нас при 

погребение да слагат в единия джоб на покойника пара (парата за минаване на 

Стикса), а в другия това, което най-обича. На баща ми му турили кутия цигари. 

Като се събудил, той извадил една и я запалил на свещта, която горяла до 

ковчега му." Клисарят припаднал и останал така дълго време. Мечкаровия болен 

баща обаче се завърнал в дома, като че ли нищо не му е имало. Йордан 

Мечкаров имаше добро перо и беше духовит събеседник, обичан от другарите 

си. 

 

 

БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛИСТИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СИМЕОН 
РАДЕВ 

Из архива на С. Радев 

 

Симеон Радев е виден български публицист, историк и дипломат. Този човек е 

притежавал мъжеството да казва пряко онова, което мисли. Той ни е оставил 

ценно ръкописно наследство, което все още не е обнародвано. В неговите 

архиви, съхранявани в БАН, намираме интересни изказвания и за български 

социалисти, с които той е имал възможност да се среща и общува. 

Ето и неговите спомени: "Когато пристигнах в Женева (1898 г.), там имаше една 

българска колония, за която се казваше, че стигала до триста, триста и петдесет 



души. До обяд улиците около университета бяха пълни с групи, от които се 

чуваха шумни разговори на български. Имаше часове, през които в кафене 

"Ландолст" българският език преобладаваше. 

Българската студентска колония се делеше на три части: буржоазни студенти, 

социалисти и неколцина анархисти. Това разделение не идваше от социалния им 

състав, а от идейните им настроения. Имаше социалисти и анархисти от 

буржоазен произход, както и буржоазни студенти от малоимотни семейства. 

От студентите социалисти, следвали в Женева в ранните 90 години, се говореше 

още при пристигането ми за трима души: Кръстьо Раковски, Петър Михов и 

Балабанов (Слави - б. А. В.). Последните двама не можаха да изпълнят съдбата, 

за която ги предопределят техните дарби: Михов умря млад, Балабанов се 

самоуби. За неговата смърт се носеше един странен слух. Говореше се, че той 

турил край на живота си от мъчение на съвестта, че се влюбил (една ревниво 

таена любов) в годеницата на Раковски - рускиня. Жест, на който бе способно 

едно романтично поколение. В мое време имаше между студентите социалисти 

неколцина, които привличаха вниманието на нас, които бяхме в другия лагер. 

На първомясто между тях идеха Христо Кабакчиев (Николов) и Васил Коларов. 

В  лицея в Цариград учителите по литература ни даваха често да правим паралел 

между френските писатели: между Расин и Корней, между Волтер и Жан-Жак 

Русо, между Виктор Юго и Ламартин. Тия упражнения създадоха един навик у 

меня и ми останаха като слабост. Ще направя следователно един паралел между 

Кабакчиев и Коларов так, както ми се явяваха и тогава. Дългогодишен редактор 

на "Работнически вестник", Кабакчиев показа ярък полемичен дар - рядка 

способност за научно мислене и, що се отнася до  хода на идейните му 

разсъждения, една силна логика. В Женева той бе прочут между студентството 

като голям познавач на Карл Маркса. 

Еднакви по владение на марксизма и въодушевена преданост към 

социалистическата идея, Христо Кабакчиев и Васил Коларов нямаха никаква 

друга прилика помежду си. Те бяха крайно различни по своята външност. 

Христо Кабакчиев - сух, с изпито лице, с нещо трескаво в погледа зад очилата 

си - имаше болнав вид. Васил Коларов дишаше бодрост и здраве. Христо 

Кабакчиев, небрежен в облеклото си, но с шапка, изглеждаше на беден 

интелигент. Васил Коларов отиваше с каскет на главата и черна пелерина, 

приличаше от далеч на работник. Но отблизо виждаше се голямата му 

изисканост: всичко лъщеше у него, непорочната му бяла яка на ризата му, 

безпогрешната чистота на дрехите, лъснатите му обуща. Имаше в неговия 

външен изглед - не бих казал аристократизъм, тъй като бих рискувал да бъда 

криво разбран,  но несъмнено явен израз на естетическо чувство. Изискан беше 

В. Коларов и в личните си отношения. Макар крайно сдържан, от него вееше 

спрямо всекиго учиво внимание и приветливост. Към всичко това се прибавяше 

в някои моменти и при известни срещи една малка иронична усмивка, с която 

той делеше хората едни от други, според мнението си за тях. Поради неговото и 

моето дълго отсъствие от България аз отдавна не бях го срещал. В 1946 г., 

когато той водеше в Париж българската делегация за мир,  във външното 

министерство ме повикаха, за да ми съобщят една телеграма, в която той 

казваше да му се протелеграфира препис от един документ, отнасящ се до 

Западна Тракия, който аз съм бил изпратил на Георги Димитров в Москва. В 

действителност този документ аз бях съобщил на Тодор Павлов в качеството му 



на регент. След завръщането на В. Коларов от Париж и преди той да замине 

обратно за френската столица аз отидох да го видя в Народното събрание и имах 

разговор с него по въпроса за Западна Тракия, по който му предадох едно старо 

мое изложение. Във внимателните си отношения той бе останал същият човек, 

когото познавах от Женева. Но възрастта, борбите, които той бе водил, 

опасностите, през които бе минал, бяха дали на физиономията му някаква строга 

сериозност. 

Васил Коларов и аз бяхме две години състуденти (1898-1900). През това време 

аз имах възможност да го слушам в студентските събрания. Речите му правеха 

впечатления еднакво с избрания език и с идейното съдържание. Той не бе 

оратор в площадния смисъл, който се е давал на ораторството в българските 

политически борби, но имаше у него една авторитетност, с която приковаваше 

вниманието на аудиторията. Най-силните ми впечатления от него са участието, 

което той вземаше в разискванията при някои професори, особено при 

професора по римско право Пол Морио... В тия разисквания вземаха участие 

студенти от няколко народности, но особено се отличаваше със своите здраво 

схващане и със своята логика Васил Коларов. Пол Морио извънредно го ценеше.  

Не ще съмнение, че да бе се посветил изключително на правото, Васил Коларов 

щеше да бъде един от големите български юристи. 

Между другите студенти со\иалисти то мое време ще спомена: Тодор Луканов, 

от едно семейство в Ловеч, исторически свързано с революционното 

апостолство на Васил Левски, следващ правото, духовит, винаги със засмяно 

лице и обичан от всички; Никола Максимов от Бургас, брат на известния деятел 

между българското учителство, страстна природа, саркастичен; Цоню 

Бръшлянов, шегаджия и певец на руски романси. 

От социалистическите водачи аз познавах добре Димитър Благоев, при когото 

съм ходил в редакцията на "Ново време" - той казваше за мене: "Буржоа, но чете 

Маркс", и Георги Кирков. Аз обичах Киркова заради неговата човечност, която 

ми бе добре известна, заради неговия хумор без злъчка и за това, че беше 

чудесен българин. За неговия патриотизъм ще имам случай да говоря. Сега ще 

отбележа само, че след Балканската война чувах от военни да говорят за 

неговата храброст като ротен командир. Симпатиите ми към него личат и в 

портрета, който написах за него като оратор. Ето тоя портрет: "От дълги години 

Кирков проповядва словото на Маркс сред българските пролетарци и особено 

между социалиствуващите синове на българската буржоазия, които правят в 

Марксовите учения един вид сантиментален етаж. Но неговата слава се пръсна 

нашироко, откакто той очарова една законодателна сесия със своя остър  ум, с 

широкия си хумор, с една весела, незлобива, смееща се ирония, която често пъти 

пращаше по адрес на буржоазията една остра стрела в едно игрословие. Това, 

което се нрави у Кирков, това е преди всичко едно чудесно самообладание, 

което взема добродушни наглед форми. После неговата реч е единствената в 

нашата литература, безподобна; тя е една невероятна, при това безкрайно 

приятна смес от научно звучащи социалистически фрази, употребявани без 

педантизъм, сякаш с един вид на иронично извинение, от популярни остроти, 

които отиват до зевзешки шеги, от литературни цитати, от пословици, от басни, 

от притчи, от думи, които са взети от кафенетата, от термини, които се срещат 

само в специалните съчинения. 



Нещо шарено, живописно, дяволито, умно, почти всякога и всякога весело. 

Никога един социалист не е давал на буржоазията внушения на самоубийство по 

тоя приятен начин, по който я увещаваше гражданинът Кирков. Когато той се 

явяваше на трибуната, депутатите си разтваряха душата, за да се смеят,  и в 

залата настъпваше празник." 

Тези оенки издържаха изпитанията на времето. Тях може да повторим и днес и 

да напомним, че когато се връщаме към историята, когато трябва да оценяваме 

политическите личности, нека Симеон Радев да ни служи за пример. 

 

 

 

114 години от рождението на Христо БОТЕВ 

ОДИСЕЯТА НА ЕДНА БОТЕВА БИОГРАФИЯ 
Кой е първият руски биограф на нашия поет и 
революционер? 

 

 

Името на руския учен, общественик и държавник, професор Евгений Захарович 

Волков, е скъпо и за нас, българите, защото той е първият руски биограф на 

Христо Ботев. 

Твърде оскъдни са биографичните материали за Волков. Дори неговите близки 

приятели като Георги Бакалов, проф. Асен Златаров, акад. Михаил Димитров 

знаят твърде малко за неговия живот, особено след завръщането му в Съветския 

съюз, след като бе престоял в България пет години като политически емигрант. 

ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ е роден на 10 март 1883 г. в Петербург в семейството на 

художник от гр. Бердянск, Таврическа губерния. Гимназиалното си образование 

завършва в Петербург. Известно време учи в Московския земеустроителен 

техникум. 

Бурният политически и обществен живот в Петербург увлича и младия Волков и 

той взема активно участие в избухналата Руска революция през 1905-1907 г. 

След нейното поражение той емигрира. Първоначално се установява в Мюнхен, 

където влиза в близки връзки с намиращите се по това време там български 

студенти. Първият българин, с когото Волков се запознава в този град, е Асен 

Златаров. В Мюнхен Волков успява да завърши успешно Инженерно-

строителния политехнически факултет. Макар и дипломиран, за руския 

емигрант е трудно да намери работа в Германия и той с готовност се отзовава на 

поканата на Асен Златаров да дойде в България. 

Той използва престоя си в България, за да се запознае с миналото и традициите 

на нашия народ. Особено много го впечатлява величавата фигура на Христо 

Ботев. 

Волков проявява голямо постоянство, воля и енергия, за да проучи основно 

всичко писано дотогава за Христо Ботев. "Прочитайки тогава - пише Волков, - 

както ми се струва, всичко, което е писано в българската литература за Хр. 

Ботев, аз като руснак се заинтересувах главно за онова голямо значение, което е 

имало за Ботев руското влияние, неговите връзки с руските революционери през 

онази епоха." 



ИДЕЯТА НА ВОЛКОВ да напише научен труд за връзките на Ботев с руската 

революционна емиграция е горещо подкрепена от известните български 

историци Георги Бакалов, и Михаил Димитров, от всички останали живи Ботеви 

съвременници и съратници. Волков намира подкрепа и у такива наши учени 

като Иван Шишманов, Асен Златаров, Стоян Романски, Димитър Страшимиров, 

у писателите Иван Вазов, Стилян Чилингиров и др. Днес будят учудване 

голямата енергия и воля, положени от него, за издирването и проучването на 

всички източници, от които е било възможно да почерпи материал за своя 

биографичен труд. Волков не само проучва, но и издирва много нови, 

неизвестни дотогава документи за Ботев. 

Чрез руските емигранти той се свързва с една знаменита на времето си личност 

като руския революционер анархист Кропоткин. Руските емигранти зад граница 

знаят за Ботев, за неговите симпатии и връзки с руското революционно 

движение и с готовност се отзовават на писмата на Волков. Той намира и в 

България много Ботеви съратници, които му разказват за живота на поета 

революционер в Одеса, за връзкитему с тамошните руски революционери. 

Особено ценни сведения в това отношение Волков получава от Ботевия другар 

Никола Обретенов. От него той черпи сведения за руския революционер 

Радионов, дошъл с Ботевата чета в България. 

ДРУГА ЛИЧНОСТ, на която Волков се натъква в България и от която той 

почерпва интересни сведения за Ботев в Одеса, е някогашният негов 

съквартирант Георги Смилов. И тогава Волков тръгва по следите на забравения 

революционер. По това време Смилов живее във Варна. Никой до този момент 

не го е търсил, да разказва своите спомени за живота на Ботев в Одеса. Известно 

е, че биват забравени революционерите от епохата на Възраждането. Така 

благодарение на Волков е възстановен един от най-важните периоди от живота 

на Ботев в Одеса. Липсата на документация в случая е запълнена от подробните 

сведения, които Смилов дава за Ботев. Всички ботевоведи днес единодушно 

подчертават голямата заслуга на Волков, който записва спомените на Смилов и 

ги обнародва за пръв път в своя труд. 

По искане на Волков пише своите спомени и съвременникът на Ботев Стефан 

Хаджигендов. За пръв път Волков обнародва и лично записаните от него 

спомени на Иван Драсов и на румънския революционер Замфир Арборе-Рали. 

Постепенно кръгът на набелязаните лица за събиране на спомени се разширява. 

Със страстта на истински изследовател Волков обикаля все така неуморно 

страната и записва спомени за Ботев от Гр. Начович, Т. Пантелеев, Я. Ванков, 

Ив. Ченчев и др. Волков посещава Пазарджик, Свищов, Плевен, Русе и други 

градове и села, където живеят още съратници и приятели на Ботев. 

НЕ ОСТАВАТ ЗАБРАВЕНИ и близките на Ботев, по-специално неговата вече 

на преклонна възраст съпруга Венета, на която българското правителство 

отказва да даде материална помощ. "От нея - си спомня Волков - ние получихме 

само упрек, във всеки случай отнасящ се не към нас, че много късно се 

обръщаме към нея за справки относно нейния мъж, след герийската смърт на 

когото никой от неговите другари и съотечественици не е помислил нито за нея, 

нито за дъщеря й - покойната вече Иванка, само след продължителни лишения и 

горчиви унижения в освободена България намерили за себе си приют у някакъв 

далечен роднина." 



За издирването на материали, осветляващи връзките на Ботев с руските 

революционери, ценна помощ на Волков оказва д-р Парашкев Стоянов, син на 

известния български революционер от епохата на Възраждането Иван Стоянов и 

сам участник в руското революционно движение през 80-те години на миналия 

век. 

Въпреки трудните условия за работа, през април 1915 г. Волков е завършил вече 

своя труд за Ботев и го представя в ръкопис на Ив. Шишманов за одобрение от 

Академията на науките. Междувременно Волков попада на следите на твърде 

интересни документи за Ботев, които се намират в Румъния. За тази цел той 

моли академията да го комнадирова за издирването на тези документи. 

Академията се отнася благосклонно към молбата на Волков и той заминава за 

Румъния. 

СЛЕД УСПЕШНОТО ЗАВЪРШВАНЕ на командировката Волков отново 

преработва своята биография за Ботев. Във връзка с написванетона Ботевата 

биография той установява близки връзки и с Георги Бакалов. Чрез него Волков 

се запознава и с Михаил Димиров, който също така работи по издирването на 

Ботевото литературно наследство. 

На своето изследване за Ботев Волков гледа като на труд с голямо обществено-

политическо значение. Той не иска биографията да излезе на части в някои от 

поредните сборници на академията и по този начин да остане недостъпна за 

широката маса читатели. И трябва да кажем, че опасенията му излизат 

основателни. Неговата книга след дълги отлагания, по вина на тогавашното 

ръководство на академията, е отпечатана едва през 1921 г. в един от поредните й 

сборници. 

ТВОРЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ на Колков прекъсват през есента на 1915 г. 

Той е изгонен от пределите на България заради антимилитаристичната 

пропаганда чрез статии и кореспонденции в руския социалдемократически 

печат. На 20 октомври Волков напуска България и заминава за Румъния. 

Волков умира през май 1942 година от глад в Ленинград (Санкт Петербург). 

 

 

НЕОБИКНОВЕНАТА СЪДБА НА ЕДНА ЗВЕЗДА НА РУСКАТА 
ЕСТРАДА 

 

Неотдавна имах възможност да работя в богатите архиви и библиотека на 

Финландия. Интересувайки се от съдбата на руската белогвардейска емиграция 

в България, попаднах на интересни материали за пребиваването у нас на много 

политически и културни знаменитости. 

Една такава знаменитост, която съдбата също довежда в България, е руската 

класическа естрадна певица Надежда Андреевна Плевицка. Макар и да напуска 

и да не се завръща през целия си живот в своята родина, тя продължава все така 

да я обича, да тъгува за нея да поддържа близки връзки с роднини и познати. 

Нейните съотечественици и днес искрено уважават този самороден руски 

талант, израснал далеч от столицата и големите градове. 

Заедно с многочислената белогвардейска емиграция Надежда Плевицка 

пристига в България, пътува из страната, става известна и популярна певица в 

София. Българската й биография е твърде кратка засега. Нужно е да се направят 



допълнителниизследвания, които ще ни разкрият по-големи подробности за 

нейните идвания в България и след като вече е заминала за Франция. 

 

Надежда Андреевна Плевицка е родена през 1884 г. в с. Винниково, Курска 

губерния в семейството на бедни селяни. Макар и да е кръстена Надежда, през 

целия и живот и казват Дьожка. Селският, пълен с непосилен труд  живот, не се 

харесвал на Дьожка, тежък бил за нея. На тринадесетгодишна възраст завършва 

трикласното училище в родното си село и майка и решава да я даде послушница 

в близкия манастир. 

В пост и молитви и в изпълнение на ежедневни ритуали минавали дните на 

новата послушница. Така незабележимо минават две години. Тя е вече на 16. 

Бидейки в манастира, тя често започнава да излиза в града и да продава в полза 

на манастирската обител плетени от нея и другарките и терлички и ръкавички, 

украсени с ярки цветове. И видяла Дьожка градския живот, пълен с радости и 

развлечения. 

На пасхалната неделя тя е нещо като в домашен отпуск. Отива в Курск при 

сестра си. Завежда я тя на разходка, люлеят се на люлки, отиват заедно на цирк. 

Харесала се на Дьожка младата акробатка и тя решила да избяга и да стане като 

нея. Пренощувала у сестра си и на сутринта отишла при директора на цирка. 

Той веднага я приел без да я пита каква е и откъде идва. Майката бързо разбрала 

за бягството на Надежда, скарала се на директора, че взема малки момичета, без 

да пита родителите, взела дъщеря си и я завела отново на село. В манастира вече 

тя не искала да се върне. Веднъж Дьожка отишла с леля си Аксиния на гости 

при сестра си в Киев. А Киев е град голям, съблазни в него много. Тук тя се 

запознава с артисти, студенти, с които посещава кафе-шантана "Аркадия", 

където свирел военнен оркестър, а на естрадата пеел женски хор. И скоро след 

това я приели в този хор. 

Когато той се разпада, Липкина, ръоводителката се оженила за един богат 

персиец, който взел Дьожка на работа в своя собствен ресторант. Тук тя танцува 

и пее.  Забавлява богатите посетители. 

Дьожка се омъжва за солиста на киевския балет Едмунд Мячеславович 

Плевицки и цял живот ще носи неговото име, ще го прославя по света. Така 

Надежда Винникова става Надежда Плевицка. 

Заедно с мъжа си заминава за Петербург. За нея започва нов живот. В столицата 

Плевицка посещава театри, опери. Пет години тя пее в един ресторант. Скоро 

става една от най-известните певици в Петербург. Нейното име е популярно. 

Приятелите и я убеждават, че нейната сила и талант са народните песни. И така 

тя се посвещава всеотдайно на руската народна песен. Скоро нейната слава 

стига до знаменития московски театър  "Яр". Директорът, богатият търговец 

Судаков, уговорил Плевицка да приеме ангажимент в неговия театър. И тя 

заминава за Москва, жъне големи усехи. От всички страни я обсипват с 

предложения за гостувания. 

През есентана 1908 г. Плевицка подписва договор да пее в Нижегородския 

панаир. Една вечер в ресторанта, където пеела, дошъл знаменитият тенор 

Леонид Собинов, гастролиращ в Нижегородската опера. Като послушал 

Плевицка, той казал: "Вие сте един голям талант. Знайте и помнете това." 

Собинов повикал Плевицка да участвува в един благоттворителен концерт 

заедно с други негови колеги. 



Още след първата песен публиката я наградила с бурни ръкопляскания. А 

последната била истински триумф. Така Собинов въвел Плевицка на голямата 

сцена. Така започнало голямо пътешествие с песни по необятните простори на 

Русия. Навсякъде - успех. Славата й се увеличава и върви след нея като лавина. 

Заедно с успехите идват и баснословните хонорари. Тя става звезда, забогатява. 

Обзавежда си разкошна квартира. 

Една сутрин специален пратеник на императора Николай 11 я кани да пее в 

Екатерининския дворец, в Царское село. И не един път след това тя пее пред 

императорското семейство. Получила е и благословението на знаменития руски 

певец Фьодор Иванович Шаляпин, с когото по-късно ще станат близки 

приятели. В художествения театър Плевицка се запознава и с прославения 

режисьор К. С. Станиславски и неговите великолепни артисти. 

През 1911 г. едно нейно турне отново я довело в Курск. На първия ред в злата тя 

вижда майка си. Майката за първи път ще види дъщеря си на сцената. Срещата е 

мила и трогателна. 

През 1912 г. Плевицка е вече на почивка на френската Ривиера. Облечена в 

разкошен руски кожух, в руски народни друхи тя изнася и в Париж няколко 

концерта... 

Завръща се в Русия и отново - концерт след концерт. И славата се носи, и името 

й става популярно и любимо. През есента на 1914 г. тя се омъжва за В. А. 

Шангин, поручик от Карасирския полк. 

Прогърмелите в Сараево изстрели, предизвестили началото на Първата световна 

война, заварват Плевицка в Швейцария и тя ързо се завръща в Русия. Русия е 

във война. Нейният съпруг е назначен за началник-щаб на 73-та пехотна 

девизия. Медените месеци на младото семейство още не са завършили и тя 

заедно с мъжа си заминава на фронта. Тук тя пее на войниците, става санитарка 

в дивизонния лазарет. През 1915 г. поручик Шангин е убит, а Плевицка се 

връща в Петербург. 

През пролетта на 1915 г. тя пее в Михайловския театър. Събраните суми са 

изпратени за семействата на убитите войници. Хонорари не иска. За нея това е 

кощунство. С най-голям интерес публиката посреща написаната и изпълнявана 

от нея песен, в която се разказва за умиращия войник, обзет от тревога не за 

своя живот, а за това как близките му ще посрещнат известието за неговата 

смърт. Песента е трогнала до сълзи цялата публика, дълбоко  е развълнувала 

всички чинове - от генерала до войника. 

След октомврийската революция една голяма част от руската интелигенция е на 

кръстопът. Какво става с Плевицка? Тя застава на страната на революцията. 

Белогвардейците нейни довчерашни почитатели, по-късно ще я обвинят, че тя е 

изменила на Русия. А тя лично вече счита, че може да служи на своята родина 

най-пълно. През пролетта и лятото на 1918 г. отива в родния си град Курск и пее 

пред бойците от Червената армия. После заминава за Одеса. Плевицка посещава 

червеноармейските части и все така неуморно вселява в сърцата им вяра в 

тяхното право дело. След завземането на Одеса от белите (август 1918 г.), тя 

заминава на Север. 

Сложни и трудни са пътищата на революцията... 

На 27 ноември 1921 г. ние срещаме Надежда Плевицка в България, в днешното 

село Ягода  (Горно Паничерево, Софийски окръг). Как е попаднала тук, ние не 

знаем. Едно бъдещо проучване може би ще ни даде отговор. Знае се само, че тя 



идва в България като съпруга на известния белогвардейски генерал Скоблин, за 

който се омъжва след като е напуснала Русия. Тук тя е в обкръжението на 

генерал Врангел, на Купетов. Невесело започва животът в чужбина. Великден на 

1922 г. тя изкарва в това село. Славата на прочутата руска певица вече се е 

разнесла и тук. Скучно било на Плевицка в това малко българско селце. Тесни 

са рамките му за нейния талант, за нейната неизчерпаема енергия. Скромният 

полкови театър не я задоволява. И тя започва да пътува из България, да изнася 

концерти, да пее своите любими селски песни. Аудиторията я харесва, разбира 

я, аплодира я. Ние засега не знаем къде е пяла точно Плевицка. И тя не си 

спомня имената на българските села. Нейният съпруг я придружава нявсякъде в 

България. Всички белогдвардейски генерали ревнуват, недоволни са от това, че 

ген. Скоблин пренебрегва войнските си задължения и придружава жена си в 

момент, когато те се готвят "за нови походи срещу Съветския съюз". 

Зимния си отдих те прекарват извън България. И по всяка вероятност Плевицка 

напуска България през 1923 г. 

Отново започват пътешествията по Европа, отново почести и слава. По 

откъслечни данни съдим, че през 1930 г. тя е пак в България. В един документ 

четем: "Особено често те биваха със своя съпруг в София, където възторжено ги 

посрещаха и чествуваха." 

Пре 1939 г. тя е обвинена от френското правителство като съучастничка в 

похищението на белогвардейския генерал Милер. За това е била виновен само 

нейният съпруг Скоблин, активен деец на РОВС (Руски общовойскови съюз). На 

26 юли 1939 г. в Париж започва шумен процес. Тя е обвинена като съучастничка 

в това покушение и е осъдена на доживотна каторга. Настъпват най-тежките й 

дни. Елегантната жена е преоблечена в затворнически дрехи. Започват върховни 

духовни изтезания. Тя не може да ги издържи на 5 октомври 1940 г. умира в 

централния затвор на град Рени. Френските вестници сухо и кратко съобщават 

за смъртта на героинята на нашумелия по цял свят процес. 

 

 

Първата среща на Сталин с Васил Коларов и Георги Димитров 

КАК СЕ НАДЯВАХА ОКОВИТЕ НА БКП 

 

Смъртта на Ленин развърза ръцете на Сталин и той започна грубо да се намесва 

в кадровата политика на отделните компартии, да дава съвети и наставления за 

тяхната дейност. 

Първата среща на Сталин с ръководителите на БКП по това време - Васил 

Коларов и Георги Димитров, става през месец декември на 1926 г. Нека 

предварително да кажем, че БКП заради нейните грешки през 1918 г., юни и 

септември 1923 г., за ултралевичарския терористки акт от април 1925 г. е била 

поставяна често на коминтерновската подсъдима скамейка. Само през 1926 г. 

дейността на БКП е обсъждана 16 пъти. А през цялото време на съществуването 

на коминтерна нейните дейци са подлагани на кръстосан разпит 16 пъти (!!!). 

Един пленум или една конфереция са се провеждали в продължение на месеци, 

приемани са резолюции в близо 1000 страници. 

Подценявайки особеното положение на БКП, на 17 декември 1926 г. Сталин 

вика в кремълския си кабинет В. Коларов и Г. Димитров. Тук той назидателно ги 



поучава какво трябва да прави БКП след идването на Андрей Ляпчев на власт.  

От указанията на Сталин, както по-долу ще приведем само накратко 

формулираните от него изводи и препоръки след дълго продължилата беседа, се 

вижда, че това са заучени шаблонни формулировки, догматични схеми, по които 

според Сталин трябва да протича революционният процес в България. 

Този документ се съхранява в личния фонд на Г. Димитров, който се пази в 

Централния партиен архив. От него ние научаваме за тази среща. В личния 

архив на Сталин също се пази документ за тази среща. За това научаваме от 

биографичната хроника към съчиненията на Сталин. Съставителите са 

разполагали с документ за тази среща, но тук в т. 9, с. 311 само лаконично е 

отбелязано 26. XII.1926  "Среща с ръководителите на БКП В. Коларов и Г. 

Димитров". Какъв е този документ, ние не знаем. Сталин не разрешавал да се 

прави стенограма на неговите разговори и беседи, затова ние ползваме в случая 

само това, което Г. Димитров е записал в личния си дневник. 

Изглежда, че след беседата си с В. Коларов и Г. Димитров Сталин в писмен вид, 

макар и най-лаконично, е оформил в следния вид своите напътствия и указания: 

Да не се влиза в никакви преговори; да не се заангажирате; ние Ляпвеч не 

поддържаме. 

Ако за 4-5 дни може да завърши борбата, по-добре ще е да не се обвързвате във 

въоръжена борба, тъй като сме слаби. 

Ако се окаже, че превратът ще приеме характер на една междуособна борба, 

която може да се проточи, то желателно е партията на първо време да заеме 

изчаквателна позиция, за да даде възможност на ляпчевци и на цанковци сами 

да се изтребят и да се изтощят. 

При ситуация като горната е нужно отначало да се представят частнични 

искания, отнасящи се до въоръжаването на пролетариата и народа, свобода на 

събранията и т.н. Да се укрепят нашите сили така, за да могат те в подходящия 

момент да се намесят във въоръжената борба отначало под лозунга "Долу 

Цанков!", а след това, в случай на успех, под лозунга "Да живее работническо-

селското правителство на работниците и селяните, долу Ляпчев". В тази кратка 

записка на Сталин до Г. Димитров Сталин начертава "цялостна" стратегия и 

тактика на БКП. Това е неговото, респективно и наше разбиране - на 

Коминтерна. Няма случай на разногласия между Сталин и Коминтерна. Всичко 

се съгласува с него и мнението му е истината от последна инстанция. Не е 

нужно да бъдеш специалист, за да разберш колко далеч са от българската 

действителност тези указания на Сталин. Той не познава историята на България, 

предоверява се на своите информатори или както днес ги наричат агенти на 

Коминтерна, които в твърде превратна светлина представяха положението в 

отделните страни, за които те отговаряха. Смяната на Цанковия с Ляпчевия 

режим през 1931 г. е една обикновена парламентарна промяна, а за Сталин като 

че ли след нея България е пред прага на пролетарската революция. Никаква 

революционна ситуация по това време в България не съществуваше. 

Българският народ е уплашен, партията е в нелегалност, много от нейните дейци 

са избити, други са в затворите, трети са в емиграция. Реакционните сили са в 

настъпление, а работниците и селяните са претърпели няколко поражения. 

Отсъствуват, не са налице абсолютно никакви условия за ново въстание и 

въоръжена борба. Това беше време на стабилизация на капитализма в български 

и световен мащаб. Указанията на Сталин можеха само да доведат 



революционните сили в България до една нова авантюра, до едно ново 

кръвопускане. 

С тези си указания Сталин още един път показва, че той е останал верен на 

теоретически погрешния и практически неверен тезис, че това е време на новия 

пореден тур  на световна революция и войни. 

За каква опасност от десен преврат говори Сталин! Цанков просто отстъпи 

мястото си на Ляпчев, който трябваше да омиротвори страната, да спечели 

доверието на западните демокрации, за да отпуснат помощ за България. Ляпчев 

продължи същата политика, само че с по-легални средства; по-гъвкава 

политика, придружена с редица отстъпки на работническото движение. 

Сталин дава своите указания във време, когато почти натрапеният курс на 

въоръжена борба беше вече снет, изработена беше вече нова политическа линия, 

възприети бяха нови форми на борба и организация. Но вече левите сили, 

левичарството в БКП и Коминтерна напираха, предлагаха нова тактика, даваха 

свои оценки на текущото положение и задачи на партията. Димитров и Коларов 

са вече на втори план, на предналиния излизат младите, те заемат в България и 

Коминтерна господствуваща позиция. За появата на левичарството най-големи 

заслуги има Сталин. То му импонираше и той го подкрепяше, за да ги обвини 

по-късно в троцкизъм и подложи на необосновани репресии. Но нека не 

избързваме. 

Намесата на Сталин в работите на Задграничното бюро на Българската компатия 

се смяташе като пряка и непосредствена помощ, която той оказва за идейно-

теоретическото преустройство на партията на ленинска, разбирай на сталинска 

основа. Под формата и лозунгите за ленинизация на БП Сталин най-грубо 

налагаше своите погрешни възгледи. Всичко и в тези години се вършеше под 

знамето на ленинизма. От всичко това е видно как с готови схеми Сталин 

обясняваше най-сложните и заплетени въпроси. 

Така подходи и сега. Споровете в Българския буржоазен лагер, за който той има 

най-бегла представа, той оценява като разложение в демократическия сговор, 

разложение, което неминуемо води до отслабване и нестабилност, което пък от 

своя страна според Сталиновите схващания създава възможност за извършване 

на пролетарска революция, която ще бъде съставна част от зреещата поредна по 

това време световна революция. Той робува на мисълта, че капитализмът като 

цяло е узрял за социалистическа революция и че е нужно да бъде налице само 

субективният фактор, т.е. комунистическата партия. Тази логика се натрапва със 

сила на отделните партии и всяко колебание и неверие в скорошната победа на 

революцията се оценява като огъване и ренегатство. 

Сталин в нашия случай говори за опасност от преврат. Кой ще го извърши този 

преврат, против кого, в името на кого, има ли за него обективни  условия, 

налице ли е субективният фактор? На всички тези въпроси никой не търси 

отовор в съществуващата в България обективна дейноствителност. 

Ако направим един сравнителен анализ на мислите на Сталин, така както са 

изложени в записката му до Г. Димитров, ще видим, че те са записани буквално 

в решенията на Втората редовна нелегална конференция на БКП, проведена в 

Берлин в края на 1927  и в началото на 1928 г. Оценките в записката на Сталин 

механично са пренесени в решенията на конференцията. И тук се говори, че ако 

при евентуален преврат започне продължителна гражданска война (!!!) между 

крилото на Ляпчев и това на Цанков, то партията трябва да заема изчаквателна 



позиция, докато двете крила на буржоазията взаимно се изтощят в 

междуособната си борба, и тогава чак партията да се намеси, да призове масите 

на борба под лозунга "Долу Цанков!", "Да живее работническо-селското 

правителство!". Както забелязва читателят, тук тон в тон се повтарят мислите на 

Сталин. 

 

Приведените по-горе сравнителни текстове показват началото на един твърде 

негативен процес, процес на сталинизация на комунистическата партия, процес, 

който все повече ще се задълбочава, за да се превърне по-късно в ПАРТИЯ ОТ 

СТАЛИНСКИ ТИП. На БКП и на Коминтерна се натрапваха под формата на 

творческо прилагане опитът на КПСС, идеологическите и тактическите 

принципи на сталинизма. 

 

 

 

През 1934 г. столичната клюка тиражира вестта, че в съветското посолство 

ЖЕНАТА НА ПОСЛАНИКА Е ОФИЦЕР С МУСТАЦИ 

 

 

Името на Фьодор Фьодорович Разколников като първи съветски пълномощен 

министър е известно на българската публика. Когато трябвало да дойде в 

България през ноември 1934 г., печатът широко огласил неговата биография. 

Твърде малко обаче се знае за неговата съпруга - Муза Василевна. Самата тя 

била поетеса, учела усилено български език, контактувала с най-видните 

интелектуалци на България, с поетесата Елисавета Багряна и др. Многообразни 

били връзките и с официални лица, с видни политически дейци. За нейното 

свободомислие докладват на Сталин, че тя и съпругът и ходели на църква, 

обикаляли манастири, кръстели се и палели свещи. Посланик Разколников вече 

се е разочаровал от Сталин, от голямата и сложна бюрократична машина, която 

избива своите довчерашни приятели. Разколников влиза в историята като 

първия дипломат, който открито се обяви против Сталин и написа от Париж, 

вече като емигрант, своето знаменито писмо до него, което бързо обиколи 

телеграфните агенции на цял свят... 

Муза споделя неговите въгледи, че  Сталин от пролетарски вожд се е изродил в 

диктатор. Разколников и Муза Василевна са обект на критика от българската 

антисъветска преса, която писа, че съпружеската двойка е избрана и изпратена 

от КГБ в България, за да подготви и у нас болшевишка революция. Те са 

набелязани и от Бериевите служби като врагове на съветската държава. 

Разколников е първият съветски дипломат, който не се завръща в страната си и 

публично се обявява против Сталин. 

Муза придружава своя съпруг и в Париж, където те живеят като емигранти. Той 

е настанен в болница, за да лекува разстроените си нерви. Неотменно до него е и 

Муза. Тя бди над него, тъй като е забелязала, че агентите на КГБ се готвят да го 

убият. Само един път се отделя от него за по-дълго време и връщайки се, 

научава за трагичната развръзка - Разколников се е хвърлил от деветия етаж на 

болницата и е починал на място... Но тя не вярва, че това е самоубийство и 

смята, че е дело на КГБ. 



Едва преди три години Муза Василевна отново идва в България като консултант 

на един документален филм и посещава баба Ванга с единствения въпрос: дали 

той сам, по своя инициатива, е скочил от прозореца, или това е организирано 

убийство. Отговорът на баба Ванга едва ли я успокоява - нейният съпруг сам е 

решил да сложи край на живота си. 

В България след толкова години мълчание тя проговаря и ето какво разказва за 

своето пребиваване в България в онази далечна 1934 г.: "Всеки ден вестниците 

подробно описваха как прекарваме времето си. Наред с това е разпространяваше 

и "устен вестник". Аз станах негова главна героиня. Беше трудно да се разправят 

небивалици за Разколников - целият му живот беше добре известен. Виж, аз бях 

друго нещо. Скоро, научихме, че не само съм жена на Разколников, но и 

прикрепен към него агент на КГБ с цел непрекъснато да го следя. Освен това 

някой се кълнеше, че разпознал в мен агент на КГБ, "който бил ръководил 

атентата в църквата "Света Неделя" през 1925! Младежката ми възраст въобще 

не смущаваше сплетниците. Веднъж, ядосан от някаква прекалено нелепа и 

клупава клюка, Разколников казал на доносника: "Вие не знаете последната 

новина: в София твърдят, че жена ми не само не е моя, но дори не е жена, а 

преоблечен мъж." 

Умряхме от смях, когато буквално на другия ден поредният посетител, 

озъртайки се, ни прошепна: "Знаете ли, господин посланик, из града се носят 

слухове, че госпожа Разколникова е преоблечен мъж!" 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНСТВЕНИЯТ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ ПАМЕТНИК НА 
ДОНОСНИКА 

Павлик Морозов - мит и истина 

 

Бронзовият монумент е издигнат в чест на "героя-пионер" Павел Морозов, 

влязъл в историята като детето доносник на своя баща. Официалната съветска 

пропаганда прави от него герой, чийто пример могат и трябва да следват всички 

деца пионери по света. Паметник на детето доносник, това за нормалния слух 

звучи твърде невероятно, но е факт, който в продължение на десетилетия се 

считаше, че трябва широко да се популяризира с цел възпитанието на децата в 

дух на вярност и преданост към идеите на социализма. 

Славата на Павлик Морозов затъмни популярността на много герои в СССР.  За 

това малко момче, едва навършило 14 години, са създадени стотици 

произведения в разни жанрове - от поемата до операта. Неговите портрети ще 

намерим в един или друг вариант в много картинни галерии, на празнични 

честитки, на кибритени кутийки, на пощенски марки. Дълги години и днес в 

центъра на градове и села стояха бронзови и гранитни статуи, величаещи 

неговия "подвиг". Те сякаш нашепваха на децата: врагът на социализма е сред 



нас, около нас, той трябва да се открие, той непременно съществува. Класовата 

борба се изостря с всеки успех на социализма. 

Според Сталиновата теория с всеки изминат ден броят на шпионите, на 

враговете, на контрареволюционерите се увеличава. Те проникват и в партията, 

и то в най-висшите и ешелони, в политбюро, в ЦК. И дълг, особено на децата, е 

да ги откриваме, сред своите близки ипознати по примера на П. Морозов. 

За това беше нужна широка пропаганда на доносничеството. Още от най-ранна 

възраст то трябваше да се втълпява в необременените още детски умове. Начело 

на тази хвалебствена кампания за разиширяване на доносничеството, 

инспирирана отгоре, голяма роля изиграха пионерските организации и 

учителското съсловие. Те бяха принудени да създават зали, кътове на името на 

Павлик Морозов, където се провеждаха пионерски сборове, приемаха се 

пионери. Гипсовите бюстове, изработени в хиляди екземпляри, които ежегодно 

се възпроизвеждаха, се връчваха масово на спортни състезания. На името на 

Павлик Морозов се назоваваха кораби и библиотеки. Неговата официална 

длъжност е Герой - пионер на Съветския съюз номер 001. 

В историята на човечеството нито едно дете не е увенчавано с такава слава. 

Ако накратно формулираме подвига му, той се състои в това, че в началотона 

30-те години Павлик Морозов донася в ОГПУ (по-късно КГБ) в тайната 

полиция, че неговият баща е противник на съветската власт. Той е арестуван и 

без съд изчезва някъде в сибирските лагери. Враговете на партията убиват 

малкото момче (1932). Оттогава всички деца пионери в СССР започва да 

изуават неговата биография. 

И така младият доносник, предател на собствения си баща, става национален 

герой на огромна страна с хилядолетно минало. 

Как се получи така, че дете от едно дотогава неизвестно село - Герасимовка, 

Омска област (Сибир) - село, в което имало  само една учителка и нямало 

училище, се ражда и израства един бъдещ национален герой. Такъв мит беше 

нужен и ако го нямаше, той трябваше да бъде измислен. Нужно буеше да се 

създаде едно малко култче, в което и децата да се кланят. Във всички области по 

това време бяха нужни ултове. В литературата такъв култ беше Максим Горки, в 

цирка - клоунът Карандаш, в науката - безпартийният генетик Лисенко и т.н. 

Само за децата не е имало култ. Името на Павлик Морозов започва да се 

споменава вече и в "Пионерска правда" по-често от името на Сталин. 

Образът на П. Морозов е митологизиран. Той не трябва да има равен на себе си. 

Документално е показано, че Павлик Морозов е убит заедно с брат си - Федя, 

също доносник, който обаче потъва в сянката на забвението и не става герой. 

Биографията му е толкова скромна и безлична, че КГБ трябва методично и 

педантично да разработи свой план за митологизиране образа на П. Морозов. 

Когато няма документи и никакви веществени доказателства, те могат да бъдат 

измислени. Да започнем от самия образ на детето. Една-единствена снимка на 

14-годишно момче, невзрачно, с охлузена шапчица, облечено бедно, в 

парцаливи дрешки. Вижте го след това и сравнете. На бронзовия монумент той е 

с рубашка, препасана с колан, каквато той никога не е носил и имал - в това 

затънтено село не само че не е имало, но и никой не е знаел за такива рубашки. 

Твърде загадъчно е, че от Павлик Морозов не е запазена нито една тетрадка, 

нито едно листче, ни една лична вещ, ни една семейна реликва. В мемориалния 

музей в неговото село вместо документи са показани рисунки, книги, изрезки от 



вестници. Образът на герой постепенно се извайва. Името на Павлик се 

обгражда с тайноственост. Започват да пристигат в Герасимовка екскурзианти, 

детски групи и пионерски организации. Ами ако научат истината, това не би ли 

засенчило образа на младия герой. Екскурзоводът на музея отклонява всяко 

желание за среща с негови съвременници и близки, които никой не знае какво 

ще говорят, може да кажат нещо излишно, не това, което е нужно на децата, 

разбирай на пропагандата. Групите, които посещават музея, нямат право да се 

задържат в селото. Те трябваведнага да напуснат. Органите на КГБ внимателно 

следят за изпълнението на заповедите си. 

На самите земляци на  Павлик Морозов било забранено да говорят, без да има 

специално разрешение от  властите. Домът, в който е живял Павлик, е изгорен, 

но кой го е подпалил, и досега не е известно. Гробът му е преместен, за да се 

загубят следите, ако някога някой реши да направи някакви разследвания. Днес 

само може да се завиди на прозорливостта на службите за сигурност. Те сякаш 

са предвиждали, че някога такова разследване може да се наложи... 

Когато пионери искали от майката - Татяна Морозова, да разкаже нещо за сина 

си, предупредена от службите за сигурност, тя отговаряла: "Както е написано в 

книгите, така е и правилно." Истината и митът са разместени. Образът се 

замъглява. Когато попитали един негов връстник, вече в единадесети клас, да 

разкаже нещо за живота на своя съученик, той отговорил: "Аз ще ви разкажа как 

е било, а вие сами си добавете каквото искате и каквото ви трябва. Иначе не 

може." 

Има само три достоверни факта: такъв Павлик Морозов действително е имало. 

Второ, той действително е убит. Кога е убит и от кого, е неизвестно, но 

погребение на 7 септември 1932 г. е имало. Всичко останало е напред, започват 

измислените подвизи... 

Истината: само майката е жива, бащата на Павлик се развежда с нея, оженва се 

повторно. Майката го мрази и кара Павлик да каже в общината, че бащата 

говори против съветската власт, с цел да си отмъсти. Тя е знаела последствията, 

ако скриеш от съветската власт няколко крини зърно или си казал против 

колхоза нещо, макар и най-невинно. Ето това са предателството и доносът. 

Всичко станало се преувеличава. Същото направил и братът Федя. Дядото, 

бабата, чичото са разстреляни. Те са набедени, че са убили Павлик, своя внук. 

Доноси в истинския смисъл на думата не са правени от детето. Лъжливите 

доноси са нужни на КГБ, за да плаши и държи в страх хората. 

А Павлик не е бил и пионер... Такава организация в Герасимовка не е 

съществувала... въпреки че в пропагандата ще се говори, че той е  "възпитаник 

на Ленинския комсомол". 

Такъв герой като Павлик Морозов беше нужен. На това убийство от личен 

характер трябваше да се придаде ново съдържание, нова мотивация,  за да стане 

повод за терор срещу селяните, да се сплашат те и да се ускори 

колективизацията... 

В самия ден на заседания на съда по делото на Павлик Морозов в Москва 

заседава пленум на Комсомола. От името на Сталин членът на Политбюро на 

ЦК на КПСС Павел Постишев ще каже пред планума: "Павлик трябва да бъде 

ярък пример за всички деца в Съветския съюз." Така делото по убийството още 

не е завършено и започва "възнесение Павлика Морозова". Същият този 

Постишев, който завеждаше пропагандата, загина под ударите на Сталин. 



Неговият актив за възслава на Морозов не можа да го спаси. По негово 

ръководство беше разработен и специален план за пропаганда на подвига на 

Морозов. Само две години след убийството на Морозов се провежда и Първият 

конгрес на писателите, на който фигурата на пионера-доносник трябвало да 

възвести и да застане в центъра на вниманието на конгреса. Тук се взема и 

решението да се издигне пометник на Морозов. Той става основният модел за 

положителен герой... 

Може ли да виним днес малкото момче от Герасимовка? Подозирало  ли е то, че 

ще стане някога национален герой, чиято слава ще прекрачи по-късно и в 

България? Историята вече е казала думата си за сталинизма. Митът за Павлик 

беше нужен на Сталин и Берия. Днес той не е нужен на никого и ще бъде 

забравен и отхвърлен. И колкото по-бързо, толкова по-добре. 

 

 

 

СТАЛИНИСТ ЛИ И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ? 

Репресиите и Коминтернът 

Кръстоносният поход срещу лидери от Втория интернационал 

Сделката с Хитлер 

Безсилието е винаги трагично 

 

Напоследък все по-често се задава въпросът - сталинист ли е Димитров? Какви 

са неговите връзки и контакти със Сталин, проявявал ли е творческа и 

политическа самостоятелност, правил ли е опити да защити българската 

политемиграция от репресии, как се е чувствал като генерален секретар на 

Коминтерна в обкръжението на "кормчията"? Въпроси, въпроси... Нека 

предварително кажем, че пълен отговор на тях все още е трудно да се даде 

поради липса на архивни извори. 

В лично субективен план Сталин не е хранил никакви симпатии към всички 

дейци на довоенния Интернационал. По време на господството на лявото 

сектанство в Коминтерна (1929-1934 г.) и в БКП се провежда политика на 

недоверие към кадрите на международното комунистическо движение от 

времето на Втория интернационал. Димитров в онези години един от лидерите 

на БКП, които са постоянно под прицела на левите сектанти. За Сталин той е 

деецът именно от това поколение. Сталин е главният инциатор и организатор на 

кръстоносния поход срещу левите партии и движения във Втория 

интернационал, в това число и срещу БРСДП (т.с.). Този подход, както е 

известно, започва с небеизвестното писмо на Сталин до редакцията на сп. 

"Пролетарская революция", озаглавено "Върху някои въпроси из историята на 

болшевизма". Точно в него са заложени отрицателното отношение и неверието 

на Сталин към старите кадри на тесняшката партия в България, които по това 

време се намираха в СССР в положението си на политически емигранти. Според 

Сталин, Димитров е от онези партийни кадри, които са заразени от отровата на 

социалдемократизма, и затова те не могат да станат истински болшевики. В това 

писмо Сталин чертае не само своето лично отрицателно отношение към 

Димитров, но и това на цялото лявосектантство от времето на Лайпцигския 

процес. В писмото всички партии на Втория интернационал, включително и 



партията на тесните социалисти, са заклеймени като меншевишки, враждебни на 

болшевизма течения. 

Димитров и всички дейци от Благоевската гвардия в страната и в емиграция са 

смутени. Тежкият сталински удар, нанесен на партийните адри от тесняшкия 

период, има трагични последици най-вече за Хр. Кабакчиев, В. Коларов и Г. 

Димитров. Предимно срещу тях бяха насочени лозунгите "За изкореняване на 

теснячеството", "За преваряване на тесните социалисти в бошевишкия (разбирай 

сталинския) котел" и др. Грубата намеса в дейностите на една партия е 

очевидна. Всякакви коментари са излишни. С това може да се обясни и фактът, 

че завръщайки се след Лайпцигския процес в Москва, Димитров получава 

поздравление от много световноизвестни антифашисти, а Сталин мълчи. Той 

както и левосектантският Коминтерн са стъписани, че е възможно един деец от 

времето на Втория инернационал да се противопостави така блестящо на 

нападките на Гьобелс. 

Димитров пристига в Москва на 27 февруари 1934 година. Минават повече от 

два месеца без някаква вест от вожда. На 24 април 1934 г. той е записал в 

дневника си: "Изолация от Сталин... Сам съм със себе си... Страдам ужасно от 

това полжение..." 

На 20 май и 5 юни 1934 г. Димитров разговаря със Сталин за новата политика на 

Френската комунистическа партия, която отива към официално споразумение 

със социалдемократите за единни антифашистки действия. Сталин има алергия 

към социалдемократическите партии. Той вече е казал своето становище, което 

е неизменно до края на живота му. Недоволен е, че Димитров застъпва гледище 

за единни действия против фашизма със социалдемократите. 

Дали политическият курс на Коминтерна, свързан с името на Димитров, е приет 

с мълчаливото съгласие или по-точно с мълчаливото несъгласие на Сталин? 

Ние все още не разполагаме с всички документи, свидетелстващи за 

непосредственото отношение на Сталин към материалите от VII конгрес на 

Коминтерна. Според мен все пак Димитров е успял да убеди Сталин, иначе е 

абсурдно да се допусне, че решенията на конгреса са приети без неговата 

"благословия". Но ето нещо твърде показателно: Сталин никъде не говори за 

значението на VII конгрес - той дцри не се споменава в "Краткия курс"! Като че 

ли Сталин мълчаливо се примирява с постановките на Коминтерна. 

Но последвалият удар на неговата политика срещу Коминтерна е от друга 

посока. В страната започват шумни процеси, в които Сталин въвлича и 

ръководството на Коминтерна. Така се ликвидира възможността за 

сътрудничество между социалдемократи и комунисти. Тези процеси всъщност 

са погребалният марш на политиката за единния фронт. Демократичните 

кръгове на Запад не желаят да сътрудничат с комунистите. Историците твърдят, 

че репресиите значително са отслабили Коминтерна, а всъщност може да се 

каже, че те са му нанесли смъртоносен удар. 

Ако прелистим списание "Комунистически интернационал", може да се види, че 

официално ръководството на Коминтерна е осъждало "заговорниците" и 

"шпионите". Забелязва се обаче, че с идването на Димитров като ръководител на 

Коминтерна грубият, всекидневен контрол на Сталин върху дейността на 

организацията отслабва. Но това не се отнася и до "борбата със заговорниците". 

Тук Сталин изисква безусловно следване на неговата линия - лично проверява 

всички документи на Изпълнителния комитет на Коминтерна, диктува  



формулировките, които трябва да станат решения, отправя обвинение към 

Димитров, че Коминтернът се е превърнал в "оръдие на шпиони". 

На 11 февруари 1937 г. Сталин казва на Димитров: "Всички вие там, в 

Коминтерна, работите за противника." Това звучи като пряка заплаха. А през 

ноември, критикувайки проекта за постановление на Изпълкома на Коминтерна 

за борба против троцкистите, Сталин заявява: "Това не е достатъчно. 

Троцкистите трябва да бъдат гонени, разстрелвани, унищожавани. Те са 

световни провокатори, най-злите агенти на фашизма." 

Явно, никой ръководител на Коминтерна не е могъл открито да осъди 

репресиите. Той би бил унищожен светкавично. И не само това. Репресиите 

биха се стоварили и върху компартията, която той представлява. Това с пълна 

сила се отнася и за Димитров. Но казаното не означава, че ръководителите на 

Коминтерна мълчаливо се примиряват със сталинската политика и репресии. 

Съвсем не! Димитров и другите са направили немалко за спасяването на тези, 

които са попадали в "сталинската месомелачка". В архивите са открити писма на 

Димитров, адресирани до Ежов, Меркулов, Вишински, до ръководителите на 

ВКП (б) Малинов и Андреев, в които той са опитва за защити арестуваните. Да 

си припомним ситуацията от онова време: когато арестуват някого, за всички е 

ясно, че той е враг, и да кажеш, че арестуваният е комунист, значи, че ти самият 

си враг. Димитров в писмата си е доказвал, че арестуваният е комунист и трябва 

да бъде освободен. Важно е да се знае също, че на Димитров помагат при 

изготвянето на тези изложения редови работници от апарата на Коминтерна, 

които по този начин поставят на карта собственият си живот. 

Понякога писмата на Димитров имат успех. За съжаление само понякога... 

Разбирал ли е Димитров какво рискува? 

Според свидетелствата на документите той нерядко е съзнавал, че и него е могла 

да го остигне същата участ. Дори набелязал бъдещия състав на ръководството 

на Коминтерна - само от хора, които се намират на Запад. Никой от 

ръководителите на Коминтерна не е бил застрахован от опасността на попадне в 

сталинската месомелачка. На процеса през 1958 г. срещу един от приближените 

на Ежов - следователя Ланфанг - става ясно, че са били изфабрикувани (макар и 

да не са пуснати в ход) материали срещу Димитров, Пик, Флорин, Полит, 

Улбрихт, Марти, Куусинен и др. 

И така, какво е направил, какво не е направил и какво е могъл да стори 

Димитров срещу беззаконията на Сталин? Ето въпроса, който чака отговор. 

Засега все още архивите, можещи да ни дадат някаква яснота, са недостъпни и 

все още се намират в зоната на мълчанието. Но и от известното се вижда, че 

Димитров, неведнъж се е възправял срещу репресивната машина на Сталин. 

Напоследък бяха публикувани редица автентични материали и негови писма в 

защита на български, германски, австрийски, италиански и други 

политемигранти. Само през 1939 г. той е изпратил над 130 такива (по едно 

писмо през всеки втори ден). 

Сталин превръща Коминтерна в едно послушно свое оръдие. В Изпълнителния 

му комитет са включени и представители на органите на НКВД - Н. Ежов и М. 

Москвин. Последният по препоръка на Берия се е занимавал специално с 

процесите, а сетне също е разстрелян. Репресирани са кадри на Австрия, 

Германия, Естония, Латвия, Полша, България, Румъния, Унгария, Финландия и 

др. Сред жертвите са всички членове на президиума на Първия конгрес на 



Коминтерна. Когато се подписва пактът за ненападение между Германия и 

СССР през август 1939 г., Сталин, за да покаже своята лоялност към Хитлер, 

извършва чудовищно престъпление и предателство. Членовете на ръоводството 

на Германската комунистическа партия са арестувани и предадени на 

хитлеристите заедно с децата им. Пак тогава са репресирани и австрийските 

социалдемократи - щуцбундовците. 

Днес от висотата на изминалите десетилетия може да се каже, че ръоводителите 

на Коминтерна (включително и Димитров) до голяма степен са били безсилни да 

се противопоставят на валяка от сталинските репресии. А безсилието винаги е 

трагично. Но нравствената висота или низост на човека се проявяват най-ярко 

именно в ттрагични моменти. За ръководството на Коминтерна, за Георги 

Димитров в конкретната историческа обстановка на 30-те години тази дилема е 

означавала: да стане послушен изпълнител на сталинските заповеди и вътрешно 

да се примири с такава роля или според въможностите си да противодейства на 

машината на репресиите. Всеки е правил своя избор... 

Някои изследователи бързат да обвинят Димитров в сталинизъм и поради това, 

че е автор на редица статии за Сталин, в които го е възхвалявал. Да, това е важен 

аргумент, но не достатъчен... Ако това е определящ аргумент, то Максим Горки, 

Алексей Толстой, Емил Лудвиг, Лион Фойхтвангер,  Ромен Ролан, Анри 

Барбюс, Луи Арагон, които също са го възхвалявали, и те ли са били 

сталинисти? 

Не без знанието и съгласието на Сталин на 8 юни 1943 г. е обявено разпускането 

на Коминтерна. Разговорите между двамата на тази тема са били чести. В своя 

дневник Димитров е записал недвусмислените въпроси на Сталин: "Необходимо 

ли е било въобще създаването на Коминтерна?",  "Оправда ли своето 

предназначение?" и т.н. 

Наистина дали Коминтернът е бил необходим или по-точно - не е трябвало 

никой да се противопоставя с нещо на  "великия кормчия"?! 

 

КРЕМЪЛСКИТЕ ЖЕНИ - ЖЕРТВА НА ШПИОНОМАНИЯТА НА 
СТАЛИН 

Одеколон "Дъхът на Сталин" 

 

През 1949 г., по време на честването на юбилея си, Сталин получава какви ли не 

чудатости под формата на подаръци. Най-фрапатнният от тях е произведеният 

специално за случая и наречен на вожда одеколон "Дъхът на Сталин". Идеята и 

иницативата за него е на съпругата на тогавашния министър на външните 

работи и член на Политбюро Молотов - Полина Семеновна Жемчужина. 

Истинската причина обаче е страхът на еврейката Полина от вожда Сталин 

(подобно на повечето кремълски жени), който страдал отсилна шпиономания, в 

това число и към съпругите във висшето си обкръжение. След изваждането й от 

състава на ЦК на ВКП (б) на специална конференция през 1941 г. Жемчужина е 

вече силно разтревожена и по време на голямата антиеврейска кампания в 

страната през 1949 г., в която е честван и гореспоменатият юбилей, тя решева да 

умилостиви вожда с нещо много специално и като директор на Московския 

парюмериен тръст нарежда да се произведе новият одеколон с неговото име. Но 

това не я спасява. Същата година тя е арестувана и изпратена на заточение за 



шпионаж заедно с жените-еврейки на Берия, Каганович, Ворошилов, Калинин и 

други. 

Но нека да се върнем на упоменатата конференция от февруари 1941 г. и да 

проследим хронологично нещата според документите в архивите.  

Това е буквално в невечението на войната. Шпиономанията вече се шири. Не 

остава незасегнат и Сталин. Вождът си е внушил до вманиачаване, че 

шпиономанията е проникнала и в най-висшите ешелони на властта. Специалната 

конференция за това не закъснява. През февруари 1941 г. от състава на 

Централния комитет са извадени редица видни дипломати, генерали, министри, 

както и жената на Молотов. Всичките са обвинени в шпионаж или в "липсата на 

бдителност". При гласуването за жена си Молотов се въздържал, което ядосало 

Сталин и той направо избухнал.  Според него, когато става дума за партията, не 

може и не трябва да има милост и снизхождение към никого. Дори и към най-

близките. 

Конфликтът между Сталин и Молотов е бил вече налице и Молотов отлично е 

знаел, че обвиненията спрямо жена му са само началото на нейната репресия. 

През юбилейната 1949 г. Жемчужина е арестувана и изпратена на заточение. 

Както и много от първите дами на Кремъл, станали жертва на шпиономанията 

на Сталин.  

Както сочат документите, изваждането на Полина Жемчужина от ЦК на ВКП (б) 

хвърля в смут всички от обкръжението на Сталин. Вождът не се е церемонял. 

Вменявайки някакъв измислен шпионаж на най-близките същества на 

съратниците си, Сталин всъщност е искал да им насади страх и да ги държи чрез 

жените им в подчинение... 

Поведението на Сталин спрямо кремълските жени, и по-специално към 

Жемчужина на конференцията, е смутило дори Георги Димитров, присъствал в 

качеството си на генерален секретар на Коминтерна. Навярно и той е бил силно 

впечатлен, а може би и като нейн личен познат й е съчувствал дълбоко, за да 

запише буквално част от изказването й в днивника си, въпреки заплахата той да 

бъде прочетен от тайните служби на Берия, тръгнали вече по петите му по 

нареждане на Сталин. 

Може би най-солидното и най-вероятно обяснение на алогичните и налудничави 

репресии над кремълските първи дами, повечето от които еврейки, ни дава 

картината от края на 1947 г. Главната задача, която Сталин поставя тогава на 

отдела "Близкият и Далечният Изток" на КГБ, е да осигури съюза на Израел с 

СССР. Масовото емигриране на руски евреи в Израел предлагало идеална 

възможност да се внедрят съветски агенти там, които да работят срещу "главния 

враг" - американския империализъм. Около 1949 г. обаче настъпва рязка 

промяна в съветската политика спрямо Израел и изелванията на руските евреи 

по две причини: първата - възторгът им от новата държава; втората - прекомерно 

разширяващата се изселническа кампания. Стъписан от обрата на нещата, 

Сталин издига нов лозунг: "Никога и при никакви обстоятелства съветските 

евреи няма да заменят социалистическата си родина с друга!", последван от 

незабавни "мерки". През зимата на 1948/49 г. еврейските държавни театри в 

СССР са закрити и буквално всеки известен еврейски писател, актьор, 

интелектуалец, е арестуван. Тогава е арестувана и заточена и жената на 

Молотов, както и редица  други партийни дейци от висшия ешелон на властта с 

мотива, че най-опасните шпиони са съпругите на най-отговорните дейци от 



еврейски произход, защото имат най-широк достъп чрез съпрузите си до 

големите тайни... 

 

 

 

 

 

Повече от четири десетилетия истината за монарха бе изопачавана, макар че 

през 1933 г. лично 

 

ЦАР БОРИС СПАСЯВА Г. ДИМИТРОВ 

 

Малко ли абсурди познава българската политическа история! За това може да се 

напише цяла история и то документално потвърдена. Такъв абсурд за някои 

може да се струва и фактът, че цар Борис III спасява от смърт първите дейци на 

комунистическата партия - Трайчо Костов и Георги Димитров. Годината е 1937. 

На пленум на ЦК на ВКП (б) в Москва Георги Димитров се среща със съветския 

посланик в Турция Л. М. Карахан, който му предава поздрави от българския 

цар. 

Текстът, който ще приведа по-долу, е написан саморъчно от Георги Димитров 

във водения от него дневник. 

"По време на паузата на пленума на ЦК на ВКП (б) по делото на Бухарин и 

Риков Карахан ми разказа: "Миналата година пътувах в един влак с цар Борис. 

Запозна ни турският министър. Цар Борис заяви: "Ние, българите, се гордеем с 

Георги Димитров. По време на процеса получих покана да посетя Германия, но 

заявих: Не мога да направя официална визита, докато Димитров не бъде 

освободен. И действах за неговото освобождение." Карахан отговорил: "... Но 

Вие с това сте направили услуга на комунистите, тъй като сега Георги Димитров 

е генерален секретар на Коминтерна." На тази реплика на Карахан цар Борис 

отговорил: "Въпреки това аз съм доволен, че се застъпих за него. Имаше по-рано 

такъв случай, когато в България са искали да го убият, но аз направих всичко 

това да не стане." 

От тези лаконични редове узнаваме два факта: че цар Борис на два пъти спасява 

от смърт Георги Димитров! 

Когато Димитров пристига в СССР след процеса, Сталин го попитал знае ли кой 

е съдействал за неговото освобождение. Г. Димитров сякаш има готов 

убедителен отговор: че е спасен от широкото протестно антифашистко 

движение в света, от защитата на СССР и т.н. Сталин поклатил глава в знак на 

несъгласие - Димитров запазил живота си поради това, че Хитлер още нямал 

опит във воденето на политически процеси. Най-напред е трябвало да го убие, а 

след това да организира процеса. 

Ние можем само да съжаляваме, че признанията на царя, които Димитров не 

опровергава, не могат да се потвърдят с документи. 

Но за този факт свидетелства и царица Йоана, която в своите спомени пише: "Бе 

по време на един разгорещен разговор с Гьоринг, при който Борис, намирайки 

се в Берлин, спаси живота на бъдещия глава на българската комунистическа 

държава Георги Димитров, арестуван като подпалвач на Райхстага. Беше 



гражданин на неговата страна, който  щеше да бъде разстрелян, и Борис събра 

някои възвания, получени от него дори отвъд границата, отиде при Гьоринг и, 

изглежда, му е казал направо: "Вие няма да осъждате този човек, напълно 

невинен за пожара, както знаете това по-добре от мен." Пожарът на Райхстага 

през 1933 послужи като претекст за тотална неконтролирана чистка на 

комунистите, на немските и чуждите комунисти, намиращи се в Германия. В 

тази "операция", ръководена от нацистката партия с безмислостни средства, 

между първите жертви трябваше да падне Г. Димитров. Бе спасен обаче от 

ръката на Царя." 

За този факт говори и биографът на цар Борис III Стефан Груев. Ето как той 

обяснява спасяването на Димитров от царя: "Цар Борис, верен на отвращението 

си от всякакви смъртни наказания, използува цялото си влияние да предотврати 

смъртната присъда за Димитров и българските му другари. През лятото той 

посети Германия, когато предварителното следствие на процеса все още 

трескаво продължаваше под надзора на вътрешния министър Херман Гьоринг. 

Тогава царят посети влиятелния нацистки водач и използува случая да повдигне 

направо въпроса за обвинените българи. Цар Борис казал много твърдо на 

Гьоринг: "Няма да съдите Димитров, който е абсолютно невинен за пожара в 

Райхстага." 

Трудно е да се прецени до каква стапен намесата на цар Борис е повлияла на 

събитията, обаче е известно, че германските водачи имаха много причини да 

искат да спечелят царя. Изглежда и Георги Димитров не е искал да афишира 

фактите, свързани с помощта на царя за своето освобождаване. Той също не е 

бил гарантиран, че няма да бъде обвинен от службите на Берия за връзки с 

монарха. Всяка стъпка на Димитров е била наблюдавана и преценявана от 

съветските тайни служби. Сталин сам казва на Димитров, че в Коминтерна 

мнозина работят за врага. За Димитров е формирано обемисто лично досие и в 

навечерието на 10 ноември между Т. Живков и М. С. Горбачов е било 

договорено личното досие на Г. Димитров да се предаде в Централния партиен 

архив. Станалите събития попречиха на изпълнението на тази договореност... 

 

 

ЗАЩО СЕ КРИЕХА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ? Писмо до Симеон 
Борисов, Мадрид 

 

 

Уважаеми г-н Симеон Борисов, 

С това си кратко писмо искам да обогатя вашата документация. Вие имате на 

разположение информационен център, който библиографира всичко, което се 

пише за вас. Считам обаче, че това писмо, в което се съдържа една хубава за вас 

новина, не ви е известно и затова ви изпращам препис. Неизвестно ви е 

(вероятно), защото на него има гриф ПОВЕРИТЕЛНО. А защо е поверително? 

Нека ви кажа първо, че вашият покоен баща е бил осведомен за това, че в 

Москва, в българската легация е даден прием по случай вашето рождение. Но 

този доклад така и остава неизвестен. Той се крие, защото представя в една 

положителна светлина съветската дипломация. Ще напомня още един път за 

високата оценка, която дават на вашия баща едни от първите и широко известни 



по цял свят съветски допломати. И както заявява Молотов на една среща, това, 

което ние ви казваме, го казва и Сталин. С вашия баща са разговаряли и са се 

срещали по различни поводи и първият пълномощен съветски министър в 

България Ф. Ф. Разколников, съветският посланик в Анкара Л. Карахан, който 

на отиване в Москва на няколко пъти се среща и разговаря с него на софийската 

гара. Включително и за това, как той моли Карахан да поздрави от негово име Г. 

Димитров. Това вече вие го знаете. Той се среща и разговаря с големия съветски 

дипломат В. Потьомкин, един от авторите и главен редактор на многотомната 

история на дипломацията, академик. Само през 1939 г. на отиване и връщане от 

Анкара се среща с него. Сам Потьомкин не е очаквал такъв сърдечен и топъл 

прием. Това той докладва в Москва. 

Вашият баща се среща със съветския министър на външните работи М. М. 

Литвинов през 1936 г., когато той е в Лондон, пристигнал там за погребението 

на английския крал Едуард VIII. Някои имали такова лошо мнение за бъларския 

цар, че се учудват, когато го виждат колко любезно разговаря с "евреина 

Литвинов". Виждате ли, царят разговаря с евреи в момент, когато расизмът като 

идеология и практика широко се разпространява в хитлеристка Германия. 

Алюзията е ясна. Щом е приятел с Хитлер, той трябва да бойкотира всички 

евреи, па макар и те да са министри и да представляват една велика държава... 

Как да не са поверителни подобни доклади като този на големия наши дипломат 

и посланик в СССР Никола Антонов, който съобщава, че заместник-комисарят 

на войната маршал Тухачевски на един прием вдига наздравица за вашия баща. 

Как да се критикува Тухачевски в нашия печат, човекът, който обича България и 

така ласкаво се изказва за нейния цар? Още през 1936 г. В. М. Молотов ще каже 

че "СССР трябва да подкрепя Н. В. Царя, понеже е убеден, че той е умен, честен 

и пази искрено интересите на българския народ и поведението му заслужава 

поддръжка". По случай смъртта на вашия баща съветският посланик Лавришчев, 

който присъства на погребението, е учеден, че нито в една реч не се е казвало, 

че покойният цар на България е един голям борец за мир. Съветските дипломати 

протестират, че твърде малко (да не се каже нищо), не се отбелязва в нашия 

печат, когато царят се среща и разговаря със съветски дипломати. 

Защо тези документи се криеха и бяха недостъпни за изследователите, както 

преди девети септември, така и след тази дата. 

Н. Антонов, нашият посланик в Москва, беше уволнен по личното искане на 

Хитлер. Неговите доклади не се харесваха в българското външно министерство 

и Г. Кьосеиванов ги криеше, в това число и от царя. По-късно, когато Н. 

Антонов е в емиграция в САЩ, Г. Кьосеиванов ще го обвини в болшевизъм и че 

е комунистически агент. Н. Антонов емигрира, но в 1971 г. се завръща в 

България... 

ЕДИН ГРАЖДАНИН, ЧЕТЕЦ В АРХИВИТЕ 

 

ЦДИА, Ф. 176, оп. 6 а. е. 2426, л. 26 
МОСКВА, 27 ЮНИ 1937 Г. ПОВЕРИТЕЛНО 

До министър-председателя Г. Кьосеиванов и министър на външите работи в 

изповеданията 

Г-н министър-председателю, 



На приема, който дадох снощи в помещенията на легацията за отпразнуването 

на рождения ден на българския престолонаследник и на който присъствува 

цялото дипломатическо тяло, съветското правителство се представяваше от 

народния комисар на външните работи с г-жа Литвинова и от един от 

помощниците на народния комисар на отбраната армейския генерал Алекнис, 

ръководител на съветската военна авиация и председател на специализирания 

военен съд по делото срещу маршал Тухачевски и седмината му другари. 

Появяването на тия високи гости бе една приятна и ласкателна изненада за 

легацията. Десетки агенти на ГПУ бяха заели улицата и съседните къщи и 

дворища. Отбелязвам това последното само за да подчертая още веднъж  

тежката атмосфера в Москва, която не попречи на съветските първенци да 

честват един новороден няз. 

Използвах присъствието на г-н Литвинов за един кратък разговор, който се 

оказа много полезен... 

Моля приемете, г-н Министре, уверенията в отличната ми към Вас почит. 

Н. Антонов, извънреден пълномощен министър на България в СССР 

 

 

 

МАРШАЛ ТУХАЧЕВСКИ ВДИГА ТОСТ ЗА ЦАР БОРИС В 
СЪВЕТСКА МОСКВА 

Кагебистите насила отвеждат словоохтливия военен от дипломатически прием 

 

Сталин и Молотов бяха доволни, че цар Борис високо уважава своята 

освободителка и изпраща в Москва най-авторитетните си дипломати. В 

началото на 1936 г. посланик става един от най-ерудираните - Никола Антонов. 

Антонов е поканен на прием в турската легация в Москва. Той току-що е 

пристигнал от Анкара, където е бил шеф на мисията ни, и познава много от 

домакините на приема. Но той още няма контакти със съветските дипломати. 

По-късно ще зачестят срещите и разговорите му с Литвинов и Молотов. 

В дипломатическите среди тази вечер  г-н Антонов ще бъде въведен от турския 

посланик, бивш министър на войната, с когото лично се познава от Анкара. 

Малко по-късно българският дипломат ще забележи маршала на Съветския съюз 

и министър на отбраната Климент Ворошилов и легендарния за русна\ците 

инспектор на кавалерията маршал С. Будьони. Той се е срещал с тях през 1933 г. 

в Анкара на юбилейните тържества по случай годишнината от 

провъзгласяването на Турция за република 

Новият български посланик най-много е впечатлен от помощник-министъра на 

отбраната Тухачевски, чието име беше твърде нашумяло по света като един от 

най-добрите военни специалисти в Европа. За тази известност Сталин му завидя 

и го разстреля. 

Тухачевски отдавна е търсел подходящ момент, за да установи контакт с новия 

български посланик. Той му е нужен, за да узнае нещо повече за политиката на 

българското правителство спрямо Германия. Руснаците сякаш ревнуват 

прогерманската ориентация на България. 

Тухачевски намира повод, и то твърде важен, за да се спре пред българския 

посланик. Само преди няколко месеца маршалът е бил в Лондон заедно с цар 



Борис при честване на годишнина на английския крал Едуард VIII. На тези 

тържества българският цар има възможност да разговаря със съветския 

военачалник за организацията на Съветската армия, по адрес на която цар Борис 

изказал похвални думи. Тухачевски е поласкан от това. 

Когато Антонов заминава за Москва, на протоколната при такива случаи 

аудиенция царят на България казва на своя посланик за срещите си с Тухачевски 

в Лондон и го моли да предаде неговите поздравления. Сега това е сгоден 

случай да се предадат царските привети, а те да станат повод за по-задушевен 

разговор. 

Антонов е заедно с българското военно аташе. Тухачевски е придружава от 

маршал Ейдеман, командир на специален корпус и шеф на Осовиахима - 

организацията, която се грижи за извънказарменото и военното обучение на 

населението. 

Тухачевски не пести похвалните си думи към българския цар. Той сам 

произхожда от стар аристократичен промонархически род и е бивш офицер от 

лейбгвардията на Семьоновския полк. 

В пространен доклад до Министерството на външните работи за тази среща 

Антонов е отбелязал: 

"Изведнъж Тухачевски без всякакво стеснение заговори пред своя сътрудник: 

"Негово величество българският цар се интересува много от Съветската армия. 

Аз искам да пия за негово здраве и да ви помоля да предадете от моя страна, че 

без да мисли да напада някого, Съветската армия е достатъчно мощна, за да 

срази всеки противник, който би я нападнал." 

Антонов отговаря, че не се съмнява в това. "Чудно - продължи Тухачевски, - 

същият отговор получих и от Негово величество." 

"Може би под влияние на алкохола - отбелязва Антонов - Тухачевски, който в 

други случаи е толкова мълчалив и несловоохотлив, сега възбудено и на висок 

глас започва да упреква България, че външната й политика клони към Германия, 

че България е избрала за своя съюзничка Германия, а е забравила своята 

освободителка Русия. Ние, каза той, не може да забравим, че българският народ 

е освободен с кръвта на руската армия, т.е. на руския народ, че ние сме поели 

наследството на Царска Русия и нашите симпатии са на страната на България, че 

сближението с Германия е антиславянска политика." 

Нарушен е сякаш дипломатическият ритуал за водене на безшумни беседи и с 

високия си глас Тухачевски привлича вниманието на присъстващите. 

Хвалебствените му думи за българския цар и за България привличат вниманието 

на неотменно присъстващите в подобни случаи сътрудници на КГБ. Те 

мълчаливо хващат Тухачевски под ръка и го отвеждат от компанията. 

 

 

 

ХИТЛЕР КАНИ ЖЕНСКИ КОРПУС ДА ОБСЛУЖВА ГОСТИТЕ МУ 
НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПО СЛУЧАЙ  РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН 

(Разказва Стойчо Мошанов) 

 

(Стойчо Мошанов /1892-1975/ политически и държавен деец. Активен 

функционер на Демократическата партия. Избиран няколкократно за народен 



представител, министър, председател на 24 обикновено народно събрание /1938-

1939 г./. В края на август и началото на септември 1944 г. изпълнява важна 

историческа мисия да установи контакт с представителите на САЩ и Англия в 

Кайро и за подписване на примирие с техните представители. Мисията му 

завършва с неуспех. След 9.IX.1944 г. влиза във възобновената Демократическа 

партия.) 

 

На 15 април 1939 г. Хитлер ще чествува своя 50 годишен юбилей. 

Правителството в България е изпратило вече своя подарък - голям килим 

персийски тип, изработен наистина художествено от панагюрските килимарки... 

Само Мошанов носи картина от маслени бои на Борис Динев... Той е и начело 

на българската делегация - една от най-многобройните... Ще прескочим 

подробностите от посрещането, настаняването и разговорите с Хитлер и 

министъра на външните работи Рибентроп... Преминаваме направо към пищния 

коктейл даден от Хитлер на своите гости, така както е описан в мемоарите на 

Стойчо Мошанов. 

"Седнал при мене около малка кръгла маса Рибентроп ми представи 

новоназначения германски пълномощен министър в България - Рихтховен. В 

момента когато разменях думи на учтивост, каквито съпровождат запознаването 

с доста невзрачния германски дипломат, забелязах в насрещното на мен 

огледало, че Рибентроп прави едва забележим знак с очи на една елегантно 

облечена красива брюнетка да дойде при нас. Когато дамата се приближи, 

Рибентроп ми я представи: "Фройлан Елза фон Клюгер". След късо време той и 

Рихтховен ни оставиха сами. Г-ца Елза фон Клюгер започна с мен обикновен 

разговор на съвършено правилен френски език (понеже Ст. Мошанов не знае 

немски език, домакините му намират партньорка, говореща френски - б.м.) с 

приятен дълбок алт с умни, големи черни очи, втренчени в мен. Попитах 

госпожицата дали е роднина на Рибентроп. Смеейки се на моя като че ли наивен 

въпрос, тя ми отговори отрицателно, но той й даде повод да ми разкаже, че била 

дъщеря на действуващ офицер,  убит в сраженията при Марна, когато тя била 

невръстно дете. По-късно била настанена в пансион за военни сираци от 

благородни семейства и там могла да изучи основно френски и английски език. 

Сега била чиновничка в Министерството на външните работи с ранг на 

секретар. В това си качество тая вечер, заедно с други нейни колежки 

изпълнявали ролята на "домакини". 

Госпожица фон Клюгер ме покани да танцуваме фокстрот. Още след първите 

стъпки, почувствувах, че ме води извън водовъртежа на танцуващите към едно 

от многобройните сепарета. В едно от тях тя ме помоли да починем. Като 

"домакиня" поръча шампанско и започна разпит от нейна страна за моето 

обществено положение. И така постепенно ми разказа, че имала възможност 

поради службата си да се запознае с много чужденци, които официално 

посещавали Берлин, и наблюдавала разликата между тия мъже според 

националната им принадлежност в отношенията им към жената. Така например 

тя запазила отличен спомен от срещата и интересните разговори с последния си 

познат - младия френски дипломат Ерве Алфант. Наострих уши. Рене Алфант 

преди един месец беше в България със стопанска мисия. Имах случая да се 

запозная с него на коктейл във френската легация. Направи ми впечатление на 



културен и с широк поглед върху международните стопански възможности млад 

дипломат. 

- И какво научихте от г-н Алфант? - запитах госпожица фон Клюгер съвършено 

без умисъл. 

- Какво се научих от г-н Алфант! О.., ще ви отговоря: научих се да целувам по 

френски - и като произнесе тия думи някак си лукаво, секретарката от 

германското министерство на външните работи, се наведе гальовно, като че ли 

ме молеше да и покажа как се целува по български. Бях чувал за прословутия 

женски корпус на Рибентроп, който имал за задача да прави приятно 

пребиваването на високопоставени гости в Берлин. Мислех, че това е вероятно 

измислица на противохитлеристката пропаганда. Сега имах пред себе си един 

изпълнителен войник от тоя корпус за "специална война". Погалих бащински 

черните къдрици на това нещастно момиче и промълвих: 

- Бедно дете! Вие имате пред себе си баща на три момичета, от които най-

голямото е на ваша възраст. Мисля в този момент за покойния ви баща, загинал 

на полето на честта. Моите родителски думи бяха неочаквани за нея. Втренчено 

се загледа пред себе си, наведе глава и горещите и сухи устни се допряха до 

ръката ми, върху която капнаха няколко сълзи, с които ороси незнайния гроб на 

своя баща и с които може би оплаква трагедията на сирашкия си живот. В 

съзнанието ми се яви отново сцената, когато преди един час германския 

министър на външните работи направи знак с очите си на сътрудничката си Елза 

фон Клюгер да се приближи към нашата маса, и веднага си спомних къде към 

виждал по-рано образа на Рибентроп - видях го в лицето на сводник в едно от 

парижките кабарета. 

В тия три дни на срещи и разговори, тържествени приеми и пиянски оргии беше 

ми станало вече ясно, че Германия се управлява от банда авантюристи без 

спирачка нито от вяра, нито от закон, а женския корпус на Рибентроп ми показа, 

че са и без чест. 

Концентрационните лагери с човешки пекарни в Дахау, Аушвиц, Ревенсбург и 

др. можеха да бъдат създадени само от хора без всякакви морални устои каквито 

видях в лицето на ръководителите на Хитлеристка Германия през месец април 

на 1939 г. в навечерието на тропащият вече на вратите на света нов кървав 

конфликт... От краткото ми посещение в Берлин от моето съзнание се изпариха 

много неверни благоприятни представи за новия хитлеристки режим и се 

затвърди убеждението, че нашата пострадала вече от дви военни катастрофи 

страна трябва да остане далеч от всякакви обвързвания с нацистките 

ръководители... 

/из мемоарите на Стойчо Мошанов, съхранявани в Архива на Българската 

академия на науките/ 

 

 

ВОЖДЪТ ПРОЧИСТВА АРМИЯТА 

 

Като генерален секретар на Коминтерна Георги Димитров е присъствал на 

всички по-важни заседания на Политбюро на ЦК на КПСС. В повечето случаи 

там не са се водили протоколи. Сталин е забранявал да се стенографират 

неговите речи и изказвания. Георги Димитров обаче своевременно оценява 



колко са важни тези разговори за съдбините на света, на съветската държава, 

внимателно слуша и, връщайки се в дома, той възпроизвежда в детайли речите и 

изказванията... 

Неотдавна съветският историк Анатолий Латишев обнародва на страниците на 

вестник "Совершенно секретно", бр. 12 (19) от 19990 г., записки от личния 

дневник на Г. Димитров, носещи датата 7 февруари 1940 г. и 14 април 1941 г. Те 

не са обнародвани на български език. Затова ги правим достояние на нашите 

читатели. 

За пръв път научаваме защо Сталин е освободил своя любимец Климент 

Ворошилов от поста министър на народната отбрана. Ние знаем за личните 

взаимни симпатии между двамата, датиращи още от Гражданската война. През 

съветско-финландската война (1939 г.) Ворошилов се е компрометирал като 

военен. 

На среща по случай поредната годишнина на Червената армия Сталин 

подсказва, че Ворошилов трябва да се прости с министерския си пост. На 4 

март, т.е. само един месец след това, Ворошилов е освободен... Сталин накрая 

разбира какво представлява Ворошилов като пълководец и призовава да се 

извлекат уроци от съветско-финландската война. Такава малка страна, а 104 дни 

оказва съпротива на голямата и "непобедима" съветска армия. Сталин призовава 

за болшевишка критика и самокритика, а сам не се признава за виновен. Така се 

случва и с финланската война. Той хвърля вината върху други. 

Димитров е записал заканите на Сталин срещу тези, които не искат и не 

разбират необходимостта от обновяването на съветската армия, които не 

усвояват и не изучават съвременните промлеми на военното изкуство. Нека 

читателят запомни тези закани на Сталин. Той беше започнал чистката в 

съветската армия, но в навечерието на германско-съветската война я завърши... 

Публично Сталин никога не се е заканвал на ръководния състав на армията, 

флота и авиацията. Затова записките на Димитров са извор за военните 

историци. Когато Сталин ще изрече тези заплашителни думи, от май 1937 г. до 

септември 1938 г. на репресии в армията са подложени 36 761 души, а във флота 

- повече от 8000. В резултат на тази борба против "враговете на народа" от 1937 

г. до 1940 г. са сменени 90 на сто от началниците на военните окръзи. Сменен е 

с 80 на сто съставът на управлението на корпусите и дивизиите и 90 на сто от 

командирите на началник-щабовете. Тази реч, запазена за поколенията, 

благодарение на този дневник ни помага да разберем мотивацията на Сталин за 

тези чистки, които бяха една от причините за разгрома на съветските въоръжени 

сили в началото на войната. Ето какви са и резултатите от това, което иска 

Сталин. Само 7 на сто от командния състав има висше военно образование, 60 

на сто - средно, 24,6 на сто са минали през разни раткосрочни курсове, а 12,4 на 

сто от командирите и политработниците нямат военно образование... Това са 

печалните последствия на сталинските чистки в армията. Много  висши военни 

бяха обвинени и осъдени като шпиони. Не е било трудно тогава да попаднеш в 

числото на така наречените "врагове на народа". 

Документът, излязъл от ръката на Г. Димитров, обяснява напълно убедително 

защо Хитлер завари Сталин неподготвен за една съвременна война. 

"7 февруари 1940 г., на Червения площад: "След демонстрацията  (б.а. - деня по 

случай поредната годишнина на Червената армия) Сталин ни покани на обяд. 

Присъстваха: Молотов, Калинин, Ворошилов, Будьони, Андреев, Каганович, 



Берия, Микоян, Шверник, Булганин, Маленков, Шербаков, командващият 

Московския военен окръг армейски генерал Маленов, Димитров. След това 

беше извикан и Тимошенко. Започнаха да се вдигат чаши за наздравица от 

всички, по реда, както бяха насядали на масата. Стана дума за гражданската 

война на Южния фронт. (Стана дума и за разногласията между Сталин и 

Троцки.) Аз попитах Сталин по какъв признак ставаше подборът на ръководните 

кадри. Сталинотговори: "Троцки държеше за старите офицери, специалисти, 

които често ни изменяха. А ние, обратното, подбирахме верни революционери, 

хора, свързани с масите, предимно унтерофицерите от нисшия състав, макар че 

ясно съзнавахме огромното значение на старите специалисти. Владимир Илич 

първоначално беше склонен да мисли, че аз се отнасям с пренебрежение към 

специалистите. За тази цел той ме вика в Москва на разговор. Троцки и Петяков 

искаха да окажат правото на своята теза и се застъпваха за двама много известни 

специалисти по военното дело. Но точно тогава се получи съобщение от фронта, 

че един от тях се е предал, а другият е дезертирал от фронта. Като получи тази 

телеграма, Ленин изобличи Троцки и Петяков и призна правилността на нашите 

действия." 

Обядът продължи от 5,30 до 9 часа. Тъкмо се готвехме вече да си тръгваме, 

Сталин неочаквано каза: "Искам думата" и повдигна в знак на тост чашата: "Нас 

историята малки ни поразглези. Ние получихме сравнително лесно много 

успехи. Това създаде у мнозина чувството на самодоволство, което е много 

опасно. Хората не искат да се учат, макар и условията затова у нас са прекрасни. 

Те мислят, че щом се работници и селяни с мазолести ръце, вече какво да учат и 

да работят над себе си. А сред тях има много тъпи хора. Ние имаме много 

честни, храбри хора, но те забравят, че само една храброст не е достатъчна, че и 

трябва да се знае, да умееш. "Век живей, век се учи." Нужно е постоянно да се 

учим и всеки 2-3 години отново да се учим. Не се изучават уроците от 

финландската война,  уроците от войните в Европа. 

Ние победихме японците при Халхингол. Но нашите самолети се оказаха по-

лоши от японските както по скорост, така и по възможности за високо летене. 

Ние не сме готови за такава въздушна война, която днес се води между 

Германия и Англия. Оказа се, че нашите самолети могат да се задържат във 

въздуха само 35 минути, а немските и английските - по няколко часа. 

Ако нашите въздушни сили, нашият транспорт и т.н. не са на равнището на 

нашите врагове, а също и на всички капиталистически държави и на тези, които 

се пишат за наши приятели, те ще ни глътнат. Само при равни материални сили 

ние можем да победим, тъй като имаме за опора народа, той е с нас... 

Сега се преустройва и нашата пехота, кавалерията ни е била винаги добра, но  

сега трябва да се заемем сериозно с авиацията и противовъздушната отбрана." 

С това аз всеки ден се занимавам. Никой от вас за това и не мисли. Засега аз съм 

сам. Защо аз мога да се уча, да чета, да мисля за това всеки ден, а защо вие не 

можете да правите това? Не искате да се учите, самодоволно си живеете. 

Разпилявате наследството на Ленин. Не, не в това е работата! Кадрите ни са 

нехайни, не искат да се учат и преобучават. Изслушват ме и всичко пак си 

остава постарому. Но аз ще ви покажа, вие това добре знаете, какво мога аз, ако 

изляза вече от нетърпение. Такава плесница ще ви ударя за това нехайство, че 

всичко ще се разтрепери..." 



Всички стояхме прави и слушахме мълчаливо, тъй като никой не очакваше от 

Сталин такива нравоучения. По време на своя тост Й. Сталин често се 

обръщаше към Каганович и Берия." 

 

 

ЗАЩО БЕРИЯ АРЕСТУВА БРАТЯ СТАРОСТИНИ? 

 

От гиганския поток писма по Сталин се подбираха всеки ден по няколко най-

характерни и това правеха неговият помощник Поскрибишев и апаратът му. 

Даже и отбраните писма Сталин не четеше, а хвърляше само бегъл поглед върху 

тях. Едно обаче задържа вниманието му. Това беше писмото на Александра 

Степановна Старостина. Тя пишеше следното: 

"Читиримата ми синове, бивши орденоносци и заслужили майстори на спорта, 

братята Николай, Александър, Андрей и Петър са арестувани и с присъда на 

военната колегия към Върховния съд на СССР са осъдени по член 58 на 

Наказателния кодекс - 10 години лишаване от свобода. 

Разрешете да бъде оказана на синовете ми милостта да се сражават на фронта. 

12 март 1944 г. 

Александра Степановна - кметица." 

Сталин слага настрана и това писмо. Нека Берия да се занимае с него. Той знае, 

че "вождът" има принципи: държавата без нищо не наказва. 

Спомените на Николай Старостин хвърлят една нова светлина за конфликта на 

братята с Берия. Някои от тях привеждаме по-долу, за да запознаем читателя с 

една фамилия, която е част от съветския спорт. 

Братя Старостини олицетворяваха успехите и необичайната популярност на 

футболния отбор "Спартак". Големите победи на този клуб силно дразнеха 

почетния председател на "Динамо" Л. П. Берия. Той не обичаше да се говори за 

слабости на "Динамо", за чийто покровител се смяташе той. 

През 1942 г. братята Николай, Александър, Петър и Андрей бяха арестувани. 

Така се роди делото "Старостини". Ето какво си спомня Николай Старостин, 

най-възрастният от четиримата братя: 

"Когато ме арестуваха, не ми разрешиха да взема със себе си никакви вещи. 

Само след 10 минути аз бях вече в "приемното отделение" на затвора в Лубянка. 

Един-два часа по-късно вратата на килията се отвори и младият надзирател с 

неприкрита злоба и строгост каза: "Старостин Андрей - излезте и ме 

последвайте." Учудено го погледнах и рекох: "Аз съм Старостин, но не съм 

Андрей." Това явно смути затворническия служител. 

Дори не знаех, че моите братя също са арестувани, но разбрах, че тук, в същия 

затвор, е и Андрей. Служителят обърка имената и с това ми подсказа, че и 

Андрей е арестуван. По-късно са задържали и съпрузите на моите две сестри 

Вера и Клавдия - известните футболисти Петър Попов и Павел Тикстона, заедно 

с близките на нашето семейство - Евгений Александров и Станислав Леут, също 

играчи от московския "Спартак". 

След няколко дни един от придружаващите ни затворнически служители в 

нарушение на всякакви инструкции ми прошепна: "Арестуван е и се намира тук 

и Александър..." Брат ми Андрей по това време беше войник и, изглежда, някои 



формалности по освобождането му бяха го забавили и затова него го арестуваха 

малко по-късно от нас. 

Скалъпеното дело срещу нас имаше своя предистория... Генералният секретар 

на ЦК на ВЛКСМ Александър Косарев смяташе, че "Спартак", който се създаде 

по негова инициатива и с негова поддържка, в съюз с "Динамо" ще помогне на 

Комсомола да спечели битката с профсъюзите за ръководство на спорта. 

Съперничеството кой да ръководи води началото си още от 1936 година. И то не 

от стадиона, а от самия Червен площад. Председателят на правителствената 

комисия по провеждането на Всесъюзния ден на физкултурника предложил по 

този случай да се изиграе футболен мач на Кремълския площад и пред погледа 

лично на Сталин между "Спартак" и "Динамо". Косарев ще стои на трибуната и 

заедно със самия Сталин ще наблюдава мача. За всеки случай той ще държи в 

ръката си бяла кърпичка, която (ако Сталин не хареса мача или нещо му 

доскучае) ще размаха, и двубоят ще се прекрати. 

На Червения площад пред очите на Сталин бе разгърнат девет хиляди квадратни 

метра килим, на който се игра срещата. През цялото време аз гледах как реагира 

Сталин и дали Косарев ще размаха бялата кърпичка, за да спре мача. На Сталин 

му хареса играта и затова вместо определените 30 минути двубоят продължи 

почти час. 

"Спартак" победи и от този ден започна да расте неговата популярност - за 

сметка на "Динамо". Това дразнеше Берия, който беше голям запалянко и не 

пропускаше нито един интересен мач... 

Пристрастността на Берия към "Динамо" най-драстично се прояви обаче през 

1939 г., когато на полуфинала в шампионата на СССР "Спартак" спечели срещу 

тбилиското "Динамо", а на финала победи и ленинградската "Заря". Но какво 

най-неочавано се случи подир това?... След месец ме извикаха в ЦК на КПСС 

при завеждащия отдел "Пропаганда и агитация", където ми казаха, че е прието 

решение мачът с "Динамо" (Тбилиси) да се преиграе. 

- Другарю Старостин, вие ще поддържате това предложение. 

- Не е възможно. Да се преиграва полуфиналът, когато се е състоял и финалът, 

това е небивал случай в световната практика. 

- Не вие ще решавате кое е възможно и кое не. Ние сме ви извикали не за 

дискусии, а да кажем внението на др. Жданов. Свободен сте! 

На следваия ден ми звъни първият секретар на Московския градски комитет на 

партията Щербаков. 

- Николай Петрович! Ще се наложи мачът да се преиграе. Има указание, което 

не може да не бъде изпълнено... 

... През второто полувреме на това безпрецедентно преиграване Георги Глазков 

вкара гол за "Спартак" и резултатът стана 3:0 за нас. Погледнах към 

правителствената ложа и видях, че Берия става, бута нервно стола и напуска 

стадиона... 

 

Самотен в килията на Лубянка аз си спомних за един мач в Тбилиси от началото 

на 20-те години. Сборният отбор на Москва трябваше да играе там. Сред нашите 

противници се мяркаше един дебелак, ляв защитник, играещ твърде слабо и 

грубо. Това беше... Берия! Като краен десен нападател аз често влизах в 

единоборство с него и за мен не представляваше голяма трудност да го 

надиграя. През второто полувреме рязко се откъснах от него и вкарах гол. 



По-късно Берия често ми споменаваше за този мач. Не зная с какво го е 

запомнил, но той беше твърде злопаметен... 

 

Бях обвинен и в това, че съм организирал сред спортистите бойна група за 

терористични актове против партийните и държавните ръководители. 

Следствието твърде много се измъчи да намери доказателства за моята 

терористична дейност, затова ми прикачиха и отвличането на цял вагон с 

хранителни стоки, който по-късно беше намерен. Последва обвинение, че съм 

пропагандирал нравите на буржоазния спорт... 

Две години прекарах в една килия на Лубянка и през цялото това време си 

мислех каква ще бъде присъдата. Осъдиха ме на десет години лагер, което по 

онова време се смяташе едва ли не за оправдателна присъда. Излежах затвора си 

в Ухта, Хабаровск, Комсомолск на Амур, Уляновск, Акмолинск, Алма-Ата. Тези 

лагери се наричаха "по сталинските места". 

Не искам да се изкарвам мъченик. Имаше и тежки моменти, но повечето от 

времето си прекарах не в най-лоши условия. В сталинските Гулази заточените 

имаха свои отбори и играеха помежду си. Всяка година се излъчваше първенец. 

Мен, макар и тихомълком, ме избраха за треньор на моя лагер." 

През 1954 г. в Алма-ата помощникът на Н. С. Хрушчов - Лебедев, позвънил в 

последния лагер на Николай Старостин. Лебедев бил роден в Тарасовка и като 

малчуган ходел да гледа тренировките на "Спартак". Заел се лично да 

преразгледа делото "Старостин". Не след дълго четиримата братя отново се 

срещнали в Москва. За първи път след 12 години... 

 

 

Документи 

ВОЙНА НЕ ЗА СОЦИАЛИЗЪМ, А ПРОТИВ ФАШИЗМА 

Когато България представляваше интересите на Германия в СССР 

 

В архива на Георги Димитров се пази документ, който хвърля нова светлина 

върху два големи въпроса, които и досега вълнуват съветските хора и света. 

Първият въпрос се отнася до внезапността на войната и вторията - до 

поведението на Сталин в първите дни на войната. 

Записите на Георги Димитров за първите дни на войната са един 

разобличителен документ за Сталин и неговото обкръжение, което носи най-

голяма вина пред света и пред съветския народ, за да посрещне така 

неподготвено голямото изпитание и да даде толкова много жертви. В тези 

изключително тревожни и съдбоносни дни Георги Димитров своевременно 

съзира опасността отляво в Коминтерна. Той продупреждава някои левичари, че 

сега задачата е не да се пропагандира социалистическа революция, а да се 

мобилизират силите за борба против фашизма. 

Да не разширявам повече коментара. Читателят сам ще се ориентира в мислите 

и оценките на Георги Димитров. Ето и пълния текст от записа на Георги 

Димитров в неговия дневник: 

21 юни 1941 г. 

Слуховете за предстоящото нападение от много източници се увеличават... 

Трябва да бъдем нащрек. 



Позвъних сутринта на Молотов. Помолих го да се уточнят със Сталин за 

положението и небходимостта да се дадат указания на комунистическите 

партии. 

МОЛОТОВ: Положението е неясно. Води се голяма игра. Не всичко зависи от 

нас. Аз ще говоря с Йосиф Висарионович. Ако има нещо особено, ще Ви 

позвъня. 

22 юни 1941 г. Неделя. 

В 7 часа сутринта срочно ме викат в Коминтерна. 

Германия е нападнала СССР. Започнала е войната. 

- Среща в кабинета на Поскребишев (секретар на Сталин - б.м.), Тимошенко, 

Кузнецов, Мехлис (отново е във военна униформа). Берия (който даваше по 

телефона някакви разпореждания). 

- В кабинета на Сталин се намираха Молотов, Ворошилов, Каганович, 

Маленков. 

- Сталин към мен: Нападнаха ни, без да предявят каквито и да е претенции, без 

да искат воденето на някакви преговори, нападнаха ни подло, като разбойници. 

След бомбандировките над Киев, Севастопол, Житомир и др. се явява 

Шуленберг със заявление, че Германия, считайки се заплашена от 

концентрацията на съветски войски на източната граница, предприела 

контрамерки. Фини, румънци са с германците. 

- България приема да представлява интересите на Германия в СССР. Само 

комунистите могат да победят фашистите. 

-  Удивително спокойствие, твърдост, увереност у Сталин и във всички други. 

Редактира се декларацията, която Молотов трябва да направи пред радиото. 

- Дават се разпореждания за армията и флотата. 

- Мероприятия за мобилизация и военно положение. 

- Приготовление на подземното място за работа на ЦК  и на Щаба. 

Дипломатическите представители трябва да бъдат евакуирани, казва Сталин от 

Москва, и оправени на друго място, например в Казан. Тук те могат да 

шпионират. 

Договаряме се относно нашата работа. Коминтерна засега не трябва да излиза 

открито. Партиите на място разгръщат движението в защита на СССР. Не се 

поставя въпросът за социалистическата революция. Съветският народ води 

отечствена война против фашистка Германия. 

Става въпрос за разгрома на фашизма, поробил вече редица народи и стремящ 

се да пороби и други народи... 

- В Коминтерна извикахме секретарите и ръководните работници. Обяснихме 

нашите позиции и задачите в настоящия момент. 

- Изпратихме указания на комунистическите партии в Америка, Англия, Белгия, 

Югославия и Китай... Приехме ред мероприятия от организационен характер... 

Обявихме мобилизация на всички наши сили. 

23 юни 1941 г. 

- Занимавахме се с организацията на пропагандата и специално с 

радиопопагандата. 

Приехме мероприятия за преустройството на работата на ИК КИ в условията на 

войната. 

- Постоянно ръководство - Георги Димитров, Мануилски и Ерколи (Толиати - 

б.м.). 



24 юни 1941 г. 

Заседание на Секретариата. Информация за положението... Разглеждане 

декларация на Английската комунистическа партия... Неправилното отношение 

към Чърчил, който се изказа за продължаване на войната против Германия и в 

полза на СССР; също и декларацията на шведската компартия, която иска 

Швеция да запази неутралитет по отношение на воюващите страни, т.е. по 

отношение на СССР. Изобразява войната на фашистка Германия против СССР 

като война между социализма и капитализма, с което се налива вода във 

воденицата на реакцията... 

- Изпратихме телеграма на английската и шведската компартия със следния 

текст. Вашата декларация съдържа две грешки, които трябва да се изправят. 

Първо. Не трябва да изобразяваме вероломното нападение на германския 

фашизъм над СССР като война между двете системи - капитализма и 

социализма. Така да се характеризира германо-съветската война, това значи да 

се помага на Хитлер да сплоти около себе си антисъветските елементи в 

капиталистическите страни. 

Съветският народ води отечествена войа в защита на своята страна, против 

фашисткото варварство, като не натрапва на никого своята социалистическа 

система. От победата на съветския народ са заинтересовани всички народи, в 

това число и английският народ, борещ се за справедлив мир, свобода и 

независимост. 

Второ. Трябва да се има предвид, че продължаването на войната от Англия 

против Германия се явява поддържка на справедливата война на съветския 

народ. 

Ето защо неправилни са вашите нападки срещу Чърчил след неговото последно 

изказване. Острите ваши изказвания трябва да бъдат насочени против 

капитулантските антисъветски елементи. 

Искането в днешната обстановка да се замени правителството на Чърчил с 

народно правителство значи да се налива вода в мелницата на прохитлеристките 

антисъветски елементи в Англия. 

25 юни 1941 г. 

Изпратих писмо до Сталин и Молотов, за да ги уведомя за изпратените от нас 

указания до братските партии и особено до английската компартия по повод на 

нейната неправилна декларация. 

Изпратихме указания на френската компартия относно сътрудничеството с 

деголистите против германските окупанти. 

 

 

 

СТАЛИН НЕ Е ВЯРВАЛ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

Непубликувани факти от архива на външно министерство 

 

Доскоро в архива на външно министерство се пазеха с грифа "строго секретно" 

архивите на българската легация в Москва. Тук се съхраняват и докладите на 

българския пълномощен министър Никола Антонов. Пазеха се в строга тайна, 

защото те разкриваха жестокостта на сталинските репресии. Стана известно, че 



бериевото ведомство води досие и за Георги Димитров, който по това време е 

генерален секретар на Коминтерна. 

На 2 ноември 1937 г. Н. Антонов изпраща до министър-председателя 

поверителен доклад за недоверието на Сталин към Г. Димитров. В него се 

съобщава следното: 

 

"Българските вестници на няколко пъти съобщиха досега от разни източници, че 

нашият съотечественик Г. Димитров, главен секретар на Коминтерна, бил 

изпаднал в немилост. Това известие, така предадено, не е вярно. Г. Димитров се 

показва още по разните тържества между силните на деня... Той самият обаче по 

сведения, черпени от наши емигранти, съвсем не е така силен... както се показва, 

и играе само фигурална роля, а цялата власт за назначенията, уволненията и 

разместванията в Коминтерна била съсредоточена в ръцете на 

административния секретар Москвин, бивш началник на секцията на ГПУ във 

Виена, поставен от Ежов да ръководи и контролира това учреждение. 

Вследствие избухналата криза в Коминтерна, където почти всички 

представители на чуждестранните секции (чуждестранните комунистически 

партии) са арестувани, и Георги Димитров не бил сигурен за своята 

дълготрайност и мислел главно как да запази положението си и да избегне 

затвора. 

Между българските комунисти, живеещи в Съветския съюз и особено в Москва, 

се извършват многобройни арести под обвинението за някакъв специфичен 

български национализъм, който се развивал между тях: тази мярка, изглежда да 

е внушена от Г. Димитров, който иска да спаси себе си, като злепостави 

другарите и съотечествениците си. 

Приемете, господин министър-председателю, уверението в моята отлична 

почит. 

Н. Антонов" 

Малко преди 10 ноември 1989 г. Тодор Живков и Михаил Горбачов се бяха 

договорили специалните служби на КГБ, международният отдел на Коминтерна 

и на КПСС да изпратят всички документи, свързани с репресираните български 

политически емигранти. От 3000 емигранти към 1000 попадат във водовъртежа 

на репресиите. От тях оцеляват около 400 души... В очакване сме и на другите 

документи... 

 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПИШЕ ПИСМО НА Н. С. ХРУЩЧОВ ДА СЕ 
ЗАСТЪПИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТ. 
ОТГОВОРЪТ НА ХРУЩЧОВ. 

 

С острото политизиране на въпроса за съдбата на българската политическа 

емиграция в СССР, най-вече се намесваше името на Георги Димитров за това, че 

той не е съдействувал със своя голям авторитет пред Сталин и Берия за 

спасяването от арести и заточения на българските емигранти в СССР. Някои 

писачи неосвободени от политическата злоба на деня без да се съобразяват с 

фактите голословно обвиняваха само Г. Димитров. Никой не си задаваше 

въпроса: в състояние ли беше Г. Димитров да предотврати политическите 



репресии в СССР спрямо българските емигранти. Действувал ли е Г. Димитров 

пред съответните органи за защита на емигрантите? И имало ли е резултат от 

тази намеса. За всички ли емигранти арестувани се е застъпвал Димитров? 

Българската комунистическа партия не забрави своите съидейници заточени 

невинно по мъртвите сибирски полета и непрестанно, както сочат документите, 

полага всички усилия за тяхното спасяване... 

През месец август на 1989 г. Политбюро на ЦК на БКП възлага на своите 

специализирани институти да издирят документи за поименното реабилитиране 

на българските емигранти пострадали от репресиите в СССР. 

Съветската страна помогна много в тази високохуманна и благородна мисия. 

През месец юли на 1989 г. лично М. С. Горбачов предаде на Тодор Живков 

ксерокопия на 47 документи, издирени главно от текущия архив на КПСС, които 

съдържаха важни сведения за предприети действия от страна на Г. Димитров и 

В. Коларов за преразглеждане на следствени и съдебни дела на арестувани 

български дейци. Потърсено беше и личното досие на Г. Димитров, съхранявано 

в архивите на КГБ. От сериозен източник научихме, че на българската делегация 

е било показано това твърде обемисто досие изготвено от службите на КГБ. 

Показани били само някои страници от досието. Така че и Г. Димитров не се е 

чувствувал особено комфортно. И той е бил наблюдаван. Нека се надяваме, че 

ще дойде времето, когато свободно ще разлистим тайните, които крие това 

досие... 

В потвърждение на тия свои мисли искам да споделя с читателя една своя 

архивна находка в личния архив на Георги Димитров, който днес се съхранява в 

Централния държавен исторически архив. Документа има сигнатура: ф. 146, Оп. 

4, арх. ед. 670. И както вече съобщихме това е писмо на Г. Димитров до Н. С. 

Хрущчов от 3 септември 1939 г. Това е време на апогея на политическите 

репресии. А Хрущчов по това време първи секретар на Украинската 

комунистическа партия... 

Г. Димитров е вече запитал със специално писмо Първият секретар на 

Украинската комунистическа партия да се заинтересува от съдбата на българина 

Живко Иванов Иванов. Хрущчов е отрупан с подобни писма, но на Генералния 

секретар на Коминтерна не може да не отговори и да направи най-подробно 

разследване... Ето и съдържанието на писмото:  

"Уважаеми Г. Димитров,  

Във връзка с Вашето писмо Ви съобщавам, че Живко Иванов Иванов работи в 

колхоза "Д. Благоев" в с. Степановка, Полтавски район е бил арестуван от 

органите на НКВД, като участник в контрареволюционна организация на 

основание на показанията на арестувани участници в тази организация - 

Ксендов и Пизанти. 

От щателната проверка на тези материали се вижда, че обвиняемите Ксендов и 

Пизанти са навестили Живков и той е бил незабавно освободен от стража. 

Що се касае до семейството на Живков то не е изключено от колхоза и 

продължава и сега да работи там. 

С другарски поздрав Н. Хрущчов. 

3.IX. 1938 г. 

Нека най-напред кажем, че името на Живко Иванов липсва в иначе подробния 

писък, който отдел "Деловоство" прави през юли месец на 1989 г. 



Писмото е написано на 3 септември 1938 г. Г Димитров го е получил на 7 

септември и веднага да се прочете от Георги Дамянов (с псевдоним Г. Белов), 

който се е занимавал с кадровите въпроси на емиграцията. В резолюцията на Г. 

Димитров също е указано да се покаже то и на Д. Богданов (Антон Иванов) и на 

Марек (Станке Димитров.) 

За да не се впускаме в подробно тълкуване ще кажем, че това писмо 

потвърждава още един път бериевския метод за следствие... Без да има каквито 

и да е факти, за слествието е вежно самопризнанието... А това самопризнание е 

било изтръгвано с насилие и жестоки инквизиции. По-късно Фердинанд 

Козовски, попаднал в арестанските килии на Любанка ще каже, че при тия 

условия "арестувания ще признае и че е бил китайски император". Така, че да не 

виним нашите съотечественици арестанти, че са били наклеветили свои 

съгражданин. Следователите на КГБ свободно приписвали на следствените 

нужните им показания... 

От този документ се вижда, че под арест, съд и заточение са попадали редови 

емигранти, които пристигайки в СССР не са били изпращани в партийни школи 

и академии, а сами са си формирали свой кооператив в Полтавска област, където 

се занимавали със селско стопански труд и са били на самоиздръжка. Този 

кооператив е известен като "Комуна Благоев" в Полтавска област. Репресивната 

вълна стигнала и до тях... С това се обяснява и твърде големия брой на 

емигрантите - 3000. Всеки трети, както убедително се сочи в служебния и 

поверителен доклад на Централната ревизионна комисия на ЦК на БКП от 31 

юли 1989 г. от намиращите по това време в СССР български антифашисти 

загива: разстреляни, умрели в ареста, в лагери и заточения. От 1000 репресирани 

остават живи около 400 души. 

Затова на всеки новооткрит и публикуван документ ние трябва да гледаме като 

на израз и уважение към тези наши съотечественици - антифашисти станали 

жертви на сталиновия терор, и че те не са забравени от своите съотечественици, 

макар и гробът и днес никой да не знае... С това ние показваме, че осъждаме 

едно време, с което вече се разделяме и няма да допуснем то да се повтори... 

 

 

 

Изгонването на две придворни дами от обкръжението на царица Йоанна заради 

"контакти с врага" говори за 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЧИСТКИ В ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ 

 

 

Когато царица Йоанна пътувала в чужбина, придворните дами госпожици Елена 

и Мария Петрови били винаги нейни неотменими спътнички. Те имали задачата 

да забавляват царицата. Мили общителни и твърде занимателни. Царица Йоанна 

свикнала с интелигентните и занимателни сестри, а и царят бил много доволен 

от това, че тя ги харесвала за свои компаньонки. 

Но ето, че възникнал един непредвиден инцидент, на пръв поглед дребен, който 

можел да има фатални последици за България. Кой можел да допусне, че две 

придворни дами могат да скарат българския царски двор с великия Райх? 



На 1 март 1941 г. в деня, когато министър-председателят Богдан Филов 

подписва във Виена Тристранния пакт, сестри Петрови дават чай по случай 

заминаването си от София на английския пълномощен министър Джордж 

Рендел на военното аташе полковник Александър Рос и на пълномощните 

министри на Белгия и Холандия. Това са страните - жертви на хитлеристката 

агресия, а България, ставайки съюзник на Германия, обявява официално, че 

скъсва дипломатическите си отношения с тях. Да се изрази такава явна 

симпатия на двореца към дипломатически представители на страни, които 

воюват с Третия райх - това е основата на големия скандал, който избухва. 

Този случай бързо добива известност. Смутени са депутати и министри, 

приближени на царя и приятели на Германия. Министър-председателят Богдан 

Филов е натоварен да постави въпроса лично пред царя и двете придворни дами, 

макар и обичани от царица Йоанна, да бъдат изгонени от двореца. 

На 5 март 1941 г. Филов докалдва на цар Борис за случая и колко много двете 

сестри са компрометирали двореца. Вместо да се оправдава, царят му съобщава, 

че в двореца са станали и други неприятности. Същата тази Елена Петрова се 

била скарала с бавачката на престолонаследника - една фанатична поклонничка 

на всичко германско, и в лицето й казала, че ако българският народ страда от 

нещо, това е "само заради немците". Бавачката реагирала остро, нарекла 

госпожица Петрова англичанка и заявила, че напуска двореца, който търпи под 

покрива си врагове на Райха. 

Царят се оплакал на Богдан Филов, че отношенията му с персонала са твърде 

сложни, из коридорите витаят сплетни, възникват опасности от изнудвания. 

Разказал му, че гувернантката на сестрите му тайно си водела дневник, в който 

записвала нецензурни грубости, които баща им - Цар Фердинанд, си позволявал, 

когато бил ядосан. Ами ако  утре те се публикуват? 

Веднъж Фердинанд обидил гувернантката, но за негова изненада уж смирената 

служителка остро реагирала и заплашила владетеля, че ако не й се извини, ще 

публикува неудобни за него неща. Фердинанд едва не умрял от изумление и 

разбира се, че не искал да се извини, но Борис го убедил, че това може да 

предизвика големи скандали. Накрая царят се съгласил да разговаря с 

гувернантката, за да я успокои и да уреди въпроса. 

Богдан Филов бил непреклонен. Той изтъквал политическите си мотиви за 

отстраняването на придворните дами от двореца. По-добре било царят да 

избърза с решението си, за да не му го наложат немците. В дневника си Филов 

ще отбележи: "Съгласи се, но беше много развълнуван и почти му се появиха 

сълзи." 

Със заповед N 6 Елена Петрова, след като е служила 25 години в двореца, е 

уволнена на 31 март 1941 г. Тя напуска България и заминава за Будапеща. 

Дворецът е очистен от проанглийските си служители. 

Колко е била привързана царицата към Елена Петрова-Чомакова проличава от 

факта, че след смъртта на цар Борис сестрата на царицата връчила на Богдан 

Филов молба от нейно име и от името на майка им - италианската кралица 

Елена, да даде съгласие госпожица Елена Петрова отново да се върне като 

придворна дама при царицата. 

 

 



ЧЪРЧИЛ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ 

 

Втората световна война отиваше към своя победоносен край. Съветската армия 

беше вече в България. Трябва да се определят сферите на влияние между 

съюзниците - САЩ, Англия и СССР.  Америка в Европа нямаше претенции. 

През нощта на 6 октомври 1944 г. Чърчил заминава за Москва да се срещне със 

Сталин и Молотов за водене преговори за примирие. На 9 октомври започват 

първите разговори. Ето какво пише Чърчил за хода на срещата: "Нека уредим 

нашите проблеми на Балканите. Вашите армии са в Румъния и България. Ние 

имаме интереси, мисии и агенти там... как бихте погледнали на това да имате 

деветдесет процента преобладаващо влияние в Румъния, ние да разполагаме с 90 

процента подобно влияние в Гърция, а в Югославия влиянието ни да бъде по-

равно - петдесет на петдесет процента. Докато всичко това се превеждаше, 

продължава по-нататък Чърчил, аз написах на малко листче хартия: Румъния - 

Русия 90 процента. Останалите 10 процента; Гърция - Великобритания заедно 

със САЩ 90 процента; Русия - 10 процента; Югославия - 50-50 процента; 

България - Русия 75 процента. Останалите - 25 процента. Аз подадох това 

листче на Сталин, който междувременно бе изслушал превода. Настъпи кратка 

пауза. Тогава той взе един син молив, драсна една черта върху него и ми го 

върна." Малкото листче с делбата много години вече е обект на интерпретации, 

които биха могли вече да се съберат в обемисти томове, с безкрайни вариации 

на тема "Балканската сделка на Чърчил със Сталин". 

Казано накратко, Сталин е одобрил желаното от Чърчил разпределение на 

зоните на влияние. Така за няколко минути съдбата на целия регион е решена. 

Самият британски министър-председател е изпитал угризение от формата на 

документа и предложил на Сталин да го изгори. "Няма ли, пише той в 

спомените си, да се стори малко цинично, че по такъв груб начин решихме 

съдбата на милиони хора". Сталин го посъветвал да запази документа. Било ли е 

това процентно разпределение договорено с другия верен съюзник - САЩ? 

Знаел ли е за това разпределение Рузвелт? 

По всичко личи, че това е една момента импровизация. Кое ни дава основание 

да мислим така? Никога дотогава не са били обсъждани позициите на СССР и на 

Англия. Ако са обсъждани, то за историята не би бил оставен такъв несериозен 

документ. Това решение щеше да бъде оформено в подходящ дипломатически 

документ, вместо  малкото, откъснато за случая листче. Документите показват, 

че на това съвещание не е присъствал американския представител. Чак на 

следващия ден Чърчил информира американския министър на външните работи 

Хариман за разговорите си със Сталин. С това се обяснява и писмото на Чърчил 

до Сталин от 11 октомври 1944 година. "Процентите, които споменах аз... биха 

изглеждали груби и дори скандални, ако бъдат предложени на вниманието на 

външните министри и дипломатите." Такъв документ не е подписван и по-

късно. Казано с езика на теоретиците на международните отношения, Чърчил с 

това изпраща един "сигнал" на Сталин, относно минималните цели на Англия на 

Балканите, от които тя няма да отстъпи. Той е искал да предотврати навлизането 

на съветската армия в Гърция. Запази ли своето влияние в Гърция, българската 

войска от Беломорска Тракия трябва да се изтегли. За това настоява и Сталин 

пред българските власти. Положението в северната част на Гърция се усложнява 



и от това, че след деветосептемврийската промяна в България властта в 

беломорска Тракия преминала в ръцете на създадените в български военни 

части отечественофронтовски комитети и на партизаните от ЕАМ. Затова 

Чърчил иска час по-скоро българската армия да напусне пределите на Гърция. 

Чърчил "продаде" България и Румъния за да бъдат "наказани", докато Гърция 

беше спасена, защото "в съдбоносния час тя застана на страната на 

Великобритания, докато другите две държави преминаха на страната на нейния 

враг". Така мотивира своето действие Чърчил в послание до Рузвелт. 

Наред с посочения мотив премиер-министърът на Англия смята, че България и 

Румъния не заслужават по-различна съдба и поради недостатъците на хората, 

които ги населяват. Особено силно е отрицателното му отношение към 

българския народ, който не може и не е в състояние да предложи на световната 

история нищо друго, освен "посредствените политици, които при всяка нова 

генерация го водят към нови и нови провали". Следователно такива народи 

трябва да бъдат наказвани, като преминат в сферата на влияние на държава, 

която Чърчил ненавижда. 

В широко четените и популярни спомени на Чърчил българският народ е описан 

като посредствена и безпринципна паплач, която еднакво радушно посреща и 

хитлеристкия вермахт през 1941 г. и Червената армия през 1944 година. Народът 

ни е представен като стадо, стремящо се винаги да следва победителя, без оглед 

на неговата кауза. Той никъде не споменава за българския, макар и скромен 

принос в европейската антифашистка съпротива. Българската съпротива, както  

е известно, привлече вниманието на официален Лондон и при българските 

партизани бе изпратена британска военна мисия. В наша защита трябва да 

споменем и признатия от цял свят български принос в защита на еврейското 

малцинство у нас. България влезе в почетния списък с Дания и Финландия, 

които също така не допуснаха изпращането на техните евреи в душегубките на 

Хитлер. 

Когато се връщам към срещата Чърчил - Сталин през октомври 1944 г. 

неизменно възниква въпросът защо Сталин не отхвърли идеята на Чърчил за 

"предоставяне свобода на действие в Гърция". Съветската армия се намираше 

вече на границата с тази страна и не се нуждаеше от благословията на Чърчил, 

за да продължи тя своя поход и в Гърция, която беше окупирана от войските на 

Третия райх. Сталин, както говорят оскъдните документи, е знаел от сигурни 

източници, че англичаните се готвят да влезат в Атина преди завършването на 

войната. 

Тази съгласуваност на действията води началото си от Техеранската 

конференция. Така че когато Чърчил подава знаменитото листче на Сталин с 

обозначените проценти, макар и изпровизирано, то не е случайно. Още през 

ноември на 1943 г. в Техеран източната половина на Балканите е призната за 

съветска зона на влияние. Но това разпределение на зони на влияние се 

смяташе, че ще има валидност само до края на войната. В Техеран Чърчил 

подкрепи Сталин, като с това искаше да го привърже по-здраво към коалицията, 

страхувайки се той да не отиде на отделно споразумение с Хитлер. 

Докато в началото на германо-съветската война, Сталин търси 

посредничеството на цар Борис за сключване на сепаративен мир с Хитлер, 

чиито войски бързо се придвижваха към Москва, след Сталинградското 

поражение на Вермахта Хитлер беше склонен за примирие със СССР. Завесата 



на тези забулени тайни леко се открива от големия български дипломат Никола 

Антонов, който по това време е посланик в Стокхолм и е имал възможност от 

този неутрален остров да наблюдава развоя на войната и на дипломатическите 

задкулисни игри. (Тук и по-нататък ние ще се позоваваме на неговите 

непубликувани мемоари.) Чърчил беше отстъпил на Сталин източната половина 

на Балканския полуостров, но все пак той не преставаше да търси изгоден 

момент да се укрепи и тук английското влияние. Макар и отстъпил на Сталин 

Румъния и България, а Гърция запазил за себе си, то към Югославия той има 

съвсем друга тактика. Тя е оставена под англо-съветско влияние. Чърчил се 

задължи да изостави поддържания от него дотогава сръбски кралски генерал 

Дража Михайлович и занапред да праща всичкото продоволствие на Тито, а 

самият Тито, коминтерновски пратеник, Сталин бе произвел в маршалски чин. 

За симпатиите на Чърчил към Тито говори и факта, че той назначава сина си 

Рандолф Чърчил за свой личен представител при щаба на Тито. 

Разделянето на Балканите на сфери на влияние е английска, а не съветска 

инициатива. Сталин и Молотов не отхвърлят подялбата, но те питат Америка в 

течение ли е тя на английското предложение и какво е нейното становище. 

Рузвелт е против тези сфери на влияние, но Чърчил го уверява, че това се прави 

само за опростяване процедурата на действие. Така дълго време преди 

Московската среща на Сталин с Чърчил се подготвя прословутата делба на 

сфери на влияние. 

Наистина Чърчил, верен на една стара английска политика, се опитва каквото бе 

дал с едната ръка, да го отнеме с другата, като настояваше подготвяният втори 

фронт да се открие не във Франция, а на Балканите. С това той целеше да 

постави Балканския полуостров фактически предимно под англоамериканска 

окупация. Когато Сталин разбира тази английска хитрост, той явно показва, че 

смята Балканите за свой периметър на действие. Рузвелт отхвърля 

предложението на Чърчил за откриването на Втория фронт на БАлканите. 

На 10 юни 1944 г. Рузвелт изпраща писмо до Чърчил, в което изразява 

несъгласия с делбата на сфери на влияние и че Америка предпочита 

учредяването на едно съвещателно тяло на Балканите, което да "урежда 

недоразуменията и да предотвратява създаването на изключителни зони на 

влияние." На следния ден - 11 юни - Чърчил отговаря с телеграма на Рузвелт, в 

която възразява, че действията биха се парализирали "ако всеки трябва да се 

допитва до всекиго преди да предприеме нещо". Той отхвърля предложеното 

съвещателно тяло, защото то щяло само да пречи. Настоява на своето 

предложение за сферите на влияние, като предлага то да бъде изпробвано за 

срок от три месеца. 

На 12 юни Рузвелт отговаря на Чърчил, без да се допитва до Държавния 

департамент, че приема предложението за тримесечна валидност на спогодбата 

за временните сфери на влияние, но изрично подчертава, че "трябва да се 

внимава, да бъде ясно, че не се установяват следвоенни сфери на влияние". Така 

Америка отстъпва. 

Какви бяха резултатите и последствията? Преди да изтече тримесечния срок, на 

5 септември 1944 г. СССР обяви война на България и само няколко дни след 

това Съветската армия навлезе в страната. Специално споразумение за това 

нямаше. Сталин не бе договорил, нито бе уведомил съюзниците, че неговата 



армия ще премине границите ни, а по документа тя бе още в сферата на 

съветското влияние. 

И така преговорите за излизането на България от войната вместо да се водят в 

САЩ или Англия, се пренесоха в Москва. Затова и Чърчил отиде в Москва 

лично, където по думите на Никола Антонов, "просто предаде, да не кажа 

продаде Балканите на Сталин, за да запази Гърция. Този позорен пазарлък, 

търговия с народи, ознаменувана от един велик държавник, не получи 

одобрението на Америка, ала и последната не направи нищо, за да го осуети". 

 

 

 

КАК БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОПРЕДЕЛЕНА В СЪВЕТСКАТА ЗОНА НА 
ВЛИЯНИЕ 

 

През един августовски ден на 1971 г. на Софийското летище пристига от САЩ 

83-годишен пътник, който носи три големи куфара. Това е дългогодишният 

български дипломат Никола Антонов. Той е представител на България в ООН, 

два пъти посланик на България в Анкара, в Москва и Стокхолм. 

След 9-ти септември е изпратен за посланик в Анкара, но през 1946 г. е уволнен 

и заминава за САЩ, където престоява близо четвърт век. В куфарите си той 

носи цяло богатство - 5000 страници мемоари. Днес те се съхраняват в архива на 

Министерството на въшните работи като 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БОГАТО ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО. 

И все пак, как България се оказа в съветската зона на влияние, можеше ли в 

малка България да бъде предотвратено идването на Съветската армия? 

Все още са потулени в тайнственост опитите на Хитлер да води сепаративни 

преговори със Сталин за сключването на мир. Хитлер се страхува неговите 

войски да изкарат втора зима в Русия и иска да съсредоточи своята въоръжена 

сила срещу Англия и Америка. И тази важна дипломатическа мисия се възлага 

на българския дипломат, който заедно с Александра Колонтай - пълномощен 

министър на Москва в Стокхолм, трябва да подготвят в голяма секретност 

преговорите. Цар Борис III уверява Хитлер и Рибентроп, че на Никола Антонов 

може да се гласува доверие. Това беше историческа мисия, успешният край на 

която можеше да измени целия ход на световната история. Все още върху този 

замисъл на Хитлер цари пълна тишина и тя още не е нарушена. Не е ясно защо 

тези преговори се провалиха. Знаем само, че през същата тази година с личната 

намеса на Хитлер и Рибентроп, Никола Антонов е уволнен (1942 г.). През 1945 

г. е възстановен отново на работа като пълномощен министър на новата власт в 

Анкара. През 1946 г. е отзован от тази длъжност и емигрира в Кайро, а след това 

в САЩ. Със съгласието на Тодор Живков той се завръща в България през 1971 г. 

С указ на Държавния съвет беше възстановено българското му гражданство, 

отпусната му е пенсия в размер на 200 лв. и Министерството на външните 

работи му предоставя мебелиран апартамент. От САЩ той изпраща чрез 

българското посолство десет тома в обем на 2458 страници мемоари под наслов: 

"Политика и дипломация. Случки и преживявания. Принос към 

характеристиката на моето време." Умира в София през 1973 г. 



Никола Антонов защитава тезата, че в края на Втората Световна война за 

бъдещето на България няма избор. Тя е определена в съветската зона на влияние 

и по този начин съдбата на България е предопределена. 

В Техеранската конференция през ноември 1943 г. за пръв път се срещат 

Сталин, Чърчил и Рузвелт и се признава, че Блъгария е определена къзм 

съветската зона на влияние. Подобно разделяне на света на зони трябвало да 

продължи само по време на военните действия. Сталин, пише Никола Антонов, 

не спази тази договореност. Известните засега документи не ни позволяват да 

видим откога 

СТАЛИН Е РЕШИЛ ДА ДЕЙСТВА САМОСТОЯТЕЛНО СПРЯМО РУМЪНИЯ 

И БЪЛГАРИЯ. 

В Техеран се усеща едно ухажване на Сталин. Чърчил и Хитлер се нуждаят от 

него и се страхуват да не би той да потърси сепаративен мир. Те имат сведения, 

че вече се правят два пъти опити за такъв мир. Първият път е от страна на 

Сталин още през юли 1941 г., когато за тази цел е използван българският 

пълномощен министър в Москва Иван Стаменов, и втори път - през лятото на 

1942 г. пак чрез българския посланик в Стокхолм - самия Никола Антонов. 

Чърчил не искаше да остави Балканския полуостров под доминацията на Сталин 

и искаше да подготви условията, които не биха позволили идването на 

Червената армия на Балканите. Чърчил знаеше, че това ще доведе до 

установяване на съветски режим. Затова е искането на Чърчил Вторият фронт да 

не се открива във Франция, а на Балканите. Сталин обаче явно показа, че смята 

полуострова за свой периметър на действие и се възпротиви на Чърчил. 

Известно е, че Рузвелт не се съгласи с плана на англичаните и се произнесе за 

десант във Франция. 

Искайки да остане верен на историческата правда, Никола Антонов отбелязва: 

ПОДЯЛБАТА НА БАЛКАНИТЕ НЕ Е САМО СЪВЕТСКА ИНИЦИАТИВА, 

но и английска. Сталин и Молотов винаги питат Чърчил, съгласен ли е за това и 

Рузвелт, въпреки че те не отхвърлят подялбата. Все пак Рузвелт е бил против 

сферите на влияние. При такива случаи Чърчил винаги успокоява Рузвелт с 

това, че всичко се прави с оглед да се опростява процедурата на действия - 

Русия да се занимава с Румъния и България, а Англия - с Гърция. На едно такова 

предупреждение от страна на Рузвелт Чърчил с раздразнителен тон отбелязва: 

председателското предложение, т.е. американското, да се избегнат зоните на 

влияние, го загрижило много, тъй като, ако всеки трябва да се допитва до 

всички, преди да предприеме нещо, то действията ни биха се парализирали. 

Никола Антонов разглежда за пръв път така обстойно въпроса, който има пряко 

отношение към съдбата на Блъгария. Чърчил предлага споразумението за зоните 

на влияние да е временно. На всеки три месеца то да се подновява, за да не може 

да има трайна доминация на една държава върху определен регион или отделна 

държава. През тези три месеца всяка от Великите сили може да взема 

самостоятелни решения за своите действия в региона, който й е определен. Така 

че, когато Сталин заповяда на Толбухин да премине границите на България, не 

беше изминал срокът, по времето на който Блъгария се намираше в съветската 

сфера и затова Сталин юридически имаше право на самостоятелност при 

вземането на фаталното за нас решение. Той даже не беше задължен да уведоми 

своите съюзници. 



Решението за тримесечната валидност на спогодбата е прието в отсъствието на 

Рузвелт. Чърчил осведомява по дипломатически път тогавашния външен 

министър на САЩ, който е трябвало, от своя страна да информира Рузвелт. Но 

Кордел Хъл е на почивка и информира със закъснение Рузвелт. Президентът 

няма време да се допита до Държавния департамент и приема решението за 

тримесечната валидност. 

Ако това решение беше взето от тримата големи, ако Кордел Хъл не отсъстваше, 

т.е. не се беше резболял, ако, както е нормално, Рузвелт беше поставил на 

обсъждане този важен стратегически въпрос и Държавният департамент го беше 

отхвърлил (защото по принцип САЩ бяха против такива, макар и временни, 

съглашения за зони на влияние) и ако Съветският съюз беше лоялен съюзник, 

както в много други случаи, 

СТАЛИН НЕ БИ ОБЯВИЛ ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯ... 

Червената армия можеше да не идва у нас, ако България беше приела 

неколкократните предложения на трите Велики сили и беше излязла от Оста, 

сключвайки сепаративен мир. С късна дата САЩ и Англия се обвиняват от 

някои, че в Техеран те ни отстъпили на Русия, макар и само до края на войната. 

След нея според Никола Антонов тя е трябвало да остане под покровителството 

на трите държави, без никакви изгледи за нашите комунисти да завземат 

властта. 

Българите не пожелаха тогава да се освободят, казват САЩ. Защо се сърдят на 

нас? Ние направихме всичко възможно да помогнем, вие ни отритнахте. 

Америка не искаше от нас да воюваме. Тя иска от България само това - да се 

очисти българската територия от присъствието на Германия. Ако България 

обявеше война на Германия, както това стана по-късно, тя автоматически 

ставаше съюзник на западните сили и Червената армия нямаше нужда да идва в 

България. 

Стойчо Мушанов в Анкара посещава посланиците на Америка и Англия, но не 

се среща с Виноградов - съветския посланик. Той искаше примирие, за да 

предотврати идването на съветската армия, не не знаеше, че Англия и Америка 

не искаха да предприемат нищо без знанието на руснаците... По този повод 

съветският пълномощен министър в София Лаврищчев казва: "Толкова много 

хора посетихте при англичаните и американците, как един не отиде да разговаря 

в Москва..." и 

ТОЛБУХИН ПОЛУЧИ ЗАПОВЕД "ДА СВИЕ ВРАТА НА КОВАРНИЯ ВРАГ" 

и да подготви поход срещу България. Стойчо Мушанов и българската 

дипломация, които игнорираха съветската дипломация, услужиха тъкмо на 

ония, от които режимът се опасяваше, и ние дойдохме до съветската окупация и 

до комунистическата власт. 

По различни поводи Никола Антонов се спира на темата: можеше ли да бъде 

предотвратено навлизането на съветската армия в България? 

Това можеше да стане само с една американска окупация. Стойчо Мушанов 

търси англичаните в Египет и русите са разтревожени от тези сондажи. Това е 

фаталната грешка. Тогава русите отделят цяла една армия, която да се насочи 

към България, преминавайки през румънска територия. Като обявиха война на 

България, с това русите считаха, че вече се изравняват с Америка и Англия, 

които бяха в състояние на война с България. Русите отдихова по-далеч от 

съюзниците и окупираха България. Ако ние бяхме обявили война на Германия, 



то автоматически ние ставахме съюзници на западните сили и нашата територия 

би придобива характер на неприкосновеност за всички членове на тяхната 

коалиция. 

Един от дискусионните въпроси е 

МОЖЕШЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ 

НАВЛИЗАНЕТО НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ У НАС? 

От наличните документи и от историографски изследвания се вижда, че още 

през август 1944 г. СССР се ориентира към самостоятелна акция в България. В 

подкрепа на това становище са и мемоарите на съветския маршал Г. К. Жуков, 

който посочва, че на 23 август 1944 г. Сталин го вика в Москва, където получава 

заповед да замине незабавно за Трети украински фронт във връзка с 

подготовката за война срещу България. Преди да замине, се среща с Георги 

Димитров, който му казал, че българският народ очаква червената армия и че 

комунистическата партия е взела курс към въоръжено въстание, което ще се 

извърши с навлизането на армията. 

Искайки да останат верни на съюзническите си задължения, Англия и САЩ в 

известен смисъл пожертваха България. Ходът на събитията у нас от края на 

лятото на 1944 г. беше предопределен не от вътрешния фактор, а от волята на 

СССР. Тяхна е и отговорността за следвоенното развитие не само на България, 

но изобщо за тази част от Европа. 

 

 

 

МЕЖДУ ЛЕГЕНДАТА И ИСТИНАТА 

Архивите на КГБ разкриват вече някои тайни 

Опит за вербуване на българския посланик в Москва 

Иван Стаменов на тайното съвещание в Кремъл 

КГБ готви подарък за цар Борис 

 

СТАЛИН Е УХАЖВАЛ ЦАР БОРИС 

 

Вратите на свръхсекретните архиви на КГБ, около които десетилетия цари 

пълна мавзолейна тишина, вече леко се открехват. Те крият много тайни и за 

нашата страна. 

Името на българския посланик в Москва Иван Тодоров Стаменов, назначен през 

1940 г., ще остане в историята даже само и с това, че той е единственият наш 

сънародник, освен Г. Димитров, с когото се е съвещавала в Кремъл "голямата 

тройка" - Сталин, Молотов и Берия. 

Неотдавна в печата беше съобщено, че архивите на международния отдел на 

КГБ съхранявали документи, които уличават българския посланик в Москва 

Иван Тодоров Стаменов по време на Вората световна война като агент на КГБ. 

Дълго време той е проучван, за да му бъде доверена супертайната задача: 

посредничеството на цар Борис при преговори за сключване на мир между 

СССР и Германия. 

Това съобщение ме накара да направя и някои свои проучвания около тази 

лаконична суперсензация. Данните са твърде оскъдни, но са автентични. 



В архива на Министерството на външните работи се съхрянава 

дипломатическото досие  на Иван Стаменов. Роден е в София през 1898 година. 

Кариерата си започва през 1925 г. като началник на Информационното бюро в 

Министерството на външните работи. Женен е за племенница на големия 

български политик Александър Малинов. Когато през 1931 г. Малинов става 

министър-председател на България, той назначава Стаменов за директор на 

царската легация в Рим. От 1935 г. е първи секретар на посолството ни в Париж. 

От 1 юли 1940 г. е назначен за извънреден и пълномощен министър в Москва. 

Да се завербува за сътрудник посланик на чужда държава, е голям успех и 

постижение за всяка разузнавателна служба. Към Стаменов е прикрепен един от 

асовете на Бериевото ведомство. Това е Павел Анатолиевич Судоплатов, 

заместник-началник на една от най-важните служби - международния секретно-

политически отдел на КГБ. 

Кое дава основание на тази служба да допусне, че българският посланик може 

да бъде използван за посредник във воденето на преговори за прекратяването на 

войната между Германия и СССР? От фактите, с които разполагаме, се вижда, 

че Стаменов е бил голям русофил и пламенен радетел на славянската идея. А и 

цар Борис изпращаше за посланици само такива политици, за които беше 

убеден, че Москва ще приеме техния агреман. Такъв беше случаят с големите 

русофили проф. Михалчев, Никола Антонов, Тодор Христов - все 

предшественици на Стаменов... 

На 22 юни 1941 г. Германия обявява война на Съветския съюз. Без да получи 

сериозна съпротива от съветските части, германската армия бързо напредва. 

Завладени са големи части от съветската територия. Как да се спре германското 

настъпление? Силите засега не стигат. Тройката Сталин, Молотов и Берия 

решава да се установи спешно връзка с Хитлер. Но как и кой да установи тази 

връзка? И с цената на какво може да бъде склонен Хитлер? С право тази тройка 

решава, че такава мисия може да се възложи само на българския цар. А и 

България беше упълномощена от Хитлер да представлява германските интереси 

в Москва. По това време тя беше единствената от сателитните страни, която не 

скъса дипломатическите си отношения със Съветския съюз. 

На 27 юли 1941 г. в кремълския кабинет Сталин свиква на съвещание Молотов и 

Берия. На това, обвито в тайнственост и досега съвещание е поканен да 

присъства и българският посланик. Обсъжда се съдбоносният въпрос за 

капитулация на СССР пред фашистка Германия, за отстъпването на Хитлер 

цялата Съветска Прибалтика, Молдавия, части от територията на Украйна и 

Белорусия... На тази историческа среща именно Стаменов е помолен да се 

свърже с цар Борис и с главата на българското правителство и те да предадат по 

свои канали предложението на съветската страна. 

Не е нужно голямо въображение, за да си представим това съвещание, в което се 

възлага на България важна историческа мисия. Молотов нарекъл решението за 

отстъпки на съветска територия "един възможен втори Брестки договор". И 

продължил: "Ленин е имал тогава достатъчна смелост да се реши на такава 

крачка, сега ние възнамеряваме да направим същото." 

Всички естествено очакват какво ще каже българинът. Неговият отговор е такъв, 

че днес ние се стъписваме пред думите, които Стаменов е произнесъл: "И да 

отстъпите до Урал, вие все пак ще победите." Казано ясно: Стаменов отказва да 

посредничи. Той дава увереност, че Русия ще победи. И кого уверява? Най-



висшето съветско ръководство! На нас днес това не ни се вярва. Тези думи на 

Стаменов, казани в присъствието на Сталин, Молотов и Берия така категорично, 

ни се струват една мистификация, измислена с по-късна дата. И следват други 

въпорси, които днес съвременникът си задава: имал ли е право един посланик на 

такъв категоричен отговор, на такива съвети? Дали той предварително не се е 

консултирал с България, с нейния държавен глава? Макар всичко това да е 

запазено в архивите, достоверен отговор още не може да се даде. Но едно не 

буди съмнение: Сталин е уплашен, отчаян, не знае какво да прави, ослушва се 

отвсякъде, готов е да се хване и за сламката... 

Но най-напред се започва с това - трябва да се спечели благоразположението на 

цар Борис. Да получи той по някакъв начин уверение, че Москва храни 

симпатии към него за разбирането и уважението към русофилството на своя 

народ. 

От архивите на международния отдел на КГБ се вижда, че с тази задача се е заел 

лично споменатият Судоплатов. И той решава, като се намери подходящ повод, 

да се изпрати на цар Борис в знак на добри чувства такъв подарък, който, без да 

го задължава, ще се хареса на Негово величество. В това отношение КГБ има 

опит. Нужно е проявено внимание, което ще има и свое психологическо 

въздействие и ефект. И се решава да се изпрати един специален фирмен 

радиоприемник. Консултант за следващия сувенир е Иван Стаменов. Решава се 

на царското семейство да се изпратят уникални валенки със саморъчно 

избродирани шевици с типично руски мотиви. (Всичко това е архивно 

документирано, но няма данни дали те са изпратени. Ако Н.в. царица Йоанна и 

Н.в. цар Симеон II прочетат тези редове, може би ще ни кажат, дали не си 

спомнят тези валенки, които несъмнено биха направили впечатление. Може и да 

ги видим в готвещия се музей на царските вещи, съхрянавани в България...) 

Какво още е автентично документирано от случая "Стаменов"? Кагебистът 

Судоплатов още на 25 юли 1941 г. е получил нареждане лично от Берия да се 

свърже със Стаменов и да разговаря за посредническата роля, която е трябвало 

да играе българският цар. За да си направи актив, първоначално Берия предлага 

на Сталин и Молотов той лично да разговаря със Стаменов, но Молотов не 

разрешава. Той спазва утвърдените в дипломатическата практика форми на 

връзка на посланиците със своите правителства. Стаменов трябва с установения 

дипломатически шифър да уведоми царя и правителството, пък и германците, 

като техен пълномощник тук. От своя страна съветските спецслужби 

установяват наблюдение върху дипломатическата кореспонденция. Но... КГБ 

докладва, че разговори и кореспонденция не са установени нито с България, 

нито с Германия... Това е документирано, но изниква въпросът: нима Стаменов 

не е уведомил никого за тези си разговори с командната руска тройка в Кремъл? 

Това е твърде голямо събитие, за да се запази в тайна! 

Безспорни са архивните доказателства и затова, че след смъртта на Сталин, 

когато е образувано дело срещу Берия, следователите ще дойдат специално през 

1953 г. в България и ще потърсят Иван Стаменов, за да потвърди, че Берия уж 

самоволно, без знанието на когото и да било, обещавал на Хитлер териториални 

отстъпки, за да го склони на преговори... Не знаем обаче съдържанието на 

разговорите и какво е казал Стаменов за онази тайнствена среща в Кремъл. 

Дълги са не само ръцете, но и паметта на кагебистите. Те знаят, че бившият 

пълномощен министър е жив, и адресът, на който може да се намери. 



Че случаят "Стаменов" не е мит и мистификация, говори в своите спомени 

големият съветски военачалник маршал Жуков. В своите широко известни 

документални книги, с право смятани за най-обективни във военната съветска 

мемоаристика, той - без да споменава имена - твърди, че Сталин действително е 

разпоредил на Берия да установи връзка с българите (разбирай Иван Стаменов - 

б.м.) относно възможностите за "втори Брестки мир". 

Поводът за честото връщане към "случая Стаменов" е стремежът на някои 

твърде високопоставени съветски личности да множат вините на Берия, да 

твърдят, че той самоволно е предлагал територии на Хитлер и вземал решения 

за преговори с него, за да оправдават своите действия и съучастничество... За да 

се разсеят обвинения от подобен род и срещу други личности, които след 

разстрела на Берия продължават да стоят начело на партията и държавата, 

сътрудникът на Берия - Судоплатов, е извикан да говори против Берия пред 

пленум на ЦК на КПСС през август 1953 година. Тук той отново твърди, че 

инициативата за срещата с българския посланик не е само хрумване на Берия, а 

и на Молотов. При едно от поредните следствия Судоплатов казва: "Хрушчов и 

Маленков ме увериха, че никой не ме обвинява за тази среща с българския 

посланик. Но не излезе точно така. Явно е, че те не искаха да има неудобни 

свидетели на предишните им връзки с Берия. Бях репресиран, като едно от 

обвиненията бе за участие в сепаратистките преговори." 

В разцвета на съветската военна мемоаристика всички висши генерали знаят за 

опитите на Сталин за преговори с Хитлер, но никой не говори за това. 

Причините? На въпроса към известния съветски маршал К. С.  Москаленко, 

защо не пише за тайната среща в Кремъл, на която присъствал и Стаменов, той 

отговорил: "Не му е дошло времето да се говори за такива факти." Това той 

казва през 1977 година. Но още 20 години преди това на партийно събрание във 

Военното министерство на 2 юли 1957 г. е заявил: "Навремето ние с генералния 

прокурор на СССР, другаря Руденко, когато разглеждахме делото на Берия, 

открихме, че още през 1941 г. Сталин, Берия и Молотов са обсъждали в 

кабинета на председателя на Държавния съвет на отбраната въпроса за 

капитулирането на Съветския съюз пред фашистка Германия - склонни били да 

отстъпят на Хитлер Съветска Прибалтика, Молдавия и част от територията на 

другите републики. Заедно с това са се опитвали да се свържат с Хитлер чрез 

българският посланик. Нещо, което не е направил нито един руски цар. 

Интересното тук е, че българският посланик се е оказал по-високо от тези 

ръководители, заявил им е, че Хитлер никога няма да победи русите, нека 

Сталин да бъде спокоен. Учудваща е тази реплика на Стаменов. Тя се повтаря в 

няколко документа..." 

Изчерпваме вече своите извори. Но и те са достатъчни и убедителни, че всичко, 

казано дотук за случая "Стаменов", не е легенда, макар да прилича на една 

истинска мистификация. Нека се надяваме тайните скоро да станат явни... 

Понякога само крачка дели истината от легендата... И с този факт се разрушава 

една илюзия, създавана от писатели и историци за "величието на духа" на 

Сталин. Истинските вождове, каквито и руската история познава, проявяват 

своето "величие на духа" тъкмо по време на критични моменти от историята... 

 

 

 



ЦАР БОРИС: ДА НЕ СЕ МЕСИМ ВЪВ ВОЙНАТА МЕЖДУ 
МЕЧКАТА И ОРЕЛА 

 

 

Известна е фразата на цар Борис III, която той обичал да повтаря, че само той и 

неговият народ са русофили. Дворът е свързан с Италия, генералитетът е 

настроен германофилски, а дипломатите му франкофилски... От многото 

дипломатически и политически съображения, за да не участва България във 

войната на Източния фронт, е и русофилството на българския народ, с което, 

както сочат документите, и лично Хитлер в ред случаи се е съобразявал. 

Чувствата на един народ са голям, макар и нерешаващ, психологически фактор... 

В близък семеен и приятелски кръг цар Борис често употребявал сравнението, 

че не трябва да се меси във войната между Мечката и Орела - тези два 

неизменни символа на Германия и Русия. С това се обяснява и фактът, 

потвърден от много автентични документи, че висшето съветско държавно 

ръководство се отнасят положително към политиката на България на 

неутралитет. 

Пред Народния съд царският съветник Станислав Балан илюстрира 

гореказаното. 

В залата на Народния съд обвинителят пита: "Вие с какви мисии сте изпращани 

в странство, например при Рибентроп... Опишете...". 

"Отделно - отговаря Балан - съм изпращан в странство само с едно поръчение. 

Това беше през април 1943 г. Тъкмо се бяхме върнали от едно посещение в 

Германия, няколко дни след това царят ме вика и каза: "Ще отидете в Германия 

и ще предадете устно съобщение, което да дойде до знанието на министъра на 

външните работи на Райха - Рибентроп". Устното съобщение се състоеше в това 

- помня го, защото го научих наизуст. Германският журналист Фон Зас, който 

беше председател на чуждестранните журналисти тук, бил си позволил при 

предишното пътуване на царя в странство да каже на някого тук или да 

разпространява слух, че царят отивал в Германия, за да се съгласи да обяви 

война на Съветския съюз. "Ще отидете в Германия и ще съобщите този факт на 

Рибентроп, като искате наказанието на Фон Зас. Кажете: "По възможност не 

искам да го видя в България, защото той със своето поведение ясно иска да ме 

изложи". "Тръгнах, - казва Балан, и отидох. - Прие ме началникът на протокола, 

като каза, че има пълномощията на Рибентроп. Предадох му го. Чакам един ден. 

На другия ден ме вика и казва: "Фон Зас ще бъде отзован веднага, и то в 

Германия, без право да отива където и да било в странство, което според него 

беше едно много тежко наказание за журналист. 

Върнах се и доложих на царя за изпълнение на неговото поръчение... 

Това беше първото ми посещение в странство". 

 

 

 

СЕКРЕТНАТА ЗАПОВЕД НА СТАЛИН ОТ КРАЯ НА ВОЙНАТА 

 



Към края на 1944 г. Съветският съюз почти напълно е освободен от немско-

фашистките окупатори и се възстановяват държавните му граници по цялото им 

протежение - от Баренцово до Черно море. 

През 1943 г. е създаден специалният отдел в НКВД (по-късно КГБ!), отговарящ 

за контраразузнаването във въоръжените сили на СССР под названието 

"СМЕРНЕШ" - съкращение на военновременния лозунг "Смърт на немските 

шпиони". Неочаквано Сталин се противопоставя на това название: "Всъщност 

защо трябва да говорим само за немски шпиони? Срещу нашата страна не 

работят ли и други разузнавателни служби? Нека да го наречем "СМЕРШ"  -  

"Смърт на шпионите". 

Но основната задача на "СМЕРШ" била не толкова да разкрива чуждите 

шпиони, колкото да следи проявите на недоволство и саботажна дейност в 

редовете на самата съветска армия. Сталин отделя "СМЕРШ" от НКВД и го 

поставя под свой пряк контрол. 

От приложения документ, който досега не е публикуван, се вижда, че Сталин не 

се е отказал от постулатите за световна революция и за износа на революция. 

 

Секретно 

Само за офицерите-политработници на РККА* - членове на ВКП (б) 

Заповед  

на Върховния главнокомандуващ Червената армия 

Нашата първа задача е разрешена: благодарение на мъжеството, проявено от вас 

по бойните полета, нашата родина е освободена от окупаторите. В момента 

доблестната Червена армия се сражава на чужда територия. 

Но за нас, бовшевиките, войната още далеч не е завършена. Както и преди, 

нашата главна задача е утвърждаване на диктатурата на пролетариата в цяла 

Европа, а след това и в целия свят. 

След разгрома на Германия неминуем е сблъсъкът на Съветския съюз с Англия 

и Америка. Те ни ненавиждат, както и немските фашисти и държат в резерв 

грамадни армии и неизчерпаем военен потенциал. 

Сега, когато англо-американските войски преминаха границата на Германия, 

Лондон и Вашингтон, издигайки се като единствени победители, смятат за 

ненужна нашата помощ и започват подготовка на война срещу нас: 

а) вече се стараят да ни измъкнат от ръцете на балканските страни и 

Полша; 

б) помагат с оръжие на всички антиболшевишки партизански организации в 

нашия тил; 

в) след разгрома на фашистите искат да продължат да поддържат 

белогвардейска армия от 6 милиона изменници на родината, които се намират в 

Германия, и се стяга да се бори за "Национална Русия" - без колхозите, без ВКП 

(б), без НКВД; 

г) най-после те помагат на съществуващата в редовете на РККА организация от 

предатели, които подготвят контрареволюционен преврат и сваляне на 

съветския строй. 

Голямо количество червеноармейци и даже офицери позорно са попаднали под 

разлагащото влияние на вражеските агенти и са се организирали в така 

наречения Антиболшевишки фронт на РККА. 



В неговата програма влизат: свобода на словото и вероизповеданията, 

въвеждането на еднолично стопанство, свободна търговия и промишленост, 

отстраняването на партийния контрол върху стопанския и културен живот в 

нашата страна и още цяла редица нелепости, като например ликвидацията на 

лагерите и затворите. 

Освен това групи червеноармейци самоволно напускат частите си, организират 

се в банди и грабят населението. 

Другари, 

във всичко това се крие огромна опасност за нас, болшевиките. Налага ни се да 

се борим не само срещу партизаните, с които гъмжи при фронтовата ивица и 

дълбокия тил. Налага ни се също да се борим с всички умножаващи се явления 

като разпадането на тила, на трудовата дисциплина, немарливостта, безделието,  

проявите на открит антисемитизъм. 

Ние трябва да се съобразяваме с умората на народа и неговото желание след 

войната да живее не по-лошо, отколкото по време на НЕП, което също е опасно. 

Затова предлагам: 

1. Безпощадно да се разстрелва за най-малките нарушения на войнската 

дисциплина (самоволни отлъчвания, пререкания и т.н.). 

2. Да се внуши на бойците, че ние сме длъжни без да се гледат жертвите, да се 

сражаваме за световна революция. 

3. Да бъдем бдителни и да унищожаваме нашите най-опасни врагове - агентите 

на Антиболшевишкия фронт в РККА!" 

На НКВД е дадена от мен съответствуваща заповед по линия на тила. 

Върховен главнокомандуващ маршал на Съветския съюз Й. Сталин.  

 

* РККА - съкращение на Работническо-селска Червена армия 

 

 

ЦАРСКИТЕ АРХИВИ РАЗКРИВАТ СВОИТЕ ТАЙНИ 

 

Царската тема отново нашумява. Но все още броди мълвата, че цар Борис III е 

отровен. Сега вече този въпрос е изяснен - царят умира ненавършил 50 години 

от инфаркт на миокарда. Както се вижда, години наред той е проявявал 

симптоми на сърдечното заболяване. На 17-18 ноември 1940 г. цар Борис 

заминава за Германия, за да се срещне с Хитлер. Това е първата им официална 

среща в годините на Втората световна война. На този етап българският владетел 

е отклонил предложението на Хитлер за влизането на България в Тристранния 

пакт. Което, от негова страна, е изисквало напрежение и голямо психическо 

натоварване. До каква степен все пак царят е бил напрегнат от срещата с 

Фюрера проличава от факта, че той се обажда от Залцбург на пълномощния ни 

министър в германия Първан Драганов да се свърже с големия немски 

специалист проф. Рудолф Зайц, който да тръгне веднага за София и да го 

прегледа, защото се чувства зле със сърцето. Първан Драганов намира проф. 

Зайц и го уговаря да тръгне за София. Купува му билет, както се вижда от 

документите в архива, до Будапеща и се обажда в тамошната легация той да 

бъде посрещнат като турист и препратен с експреса за София. Кой е, какъв е - 

обяснения не се дават. Зайц пристига в България на 18 ноември 1940 г. и 



преспива две нощи в стая 103 на хотел "България". Следващият ден царят и 

проф. Зайц прекарват много часове заедно. Зайц съставя цял план-програма за 

лечение с подробно предписание и ред за приемане на лекарствата. Те трябва да 

се закупят от Германия, за което е изпратен дворцовият лекар д-р Драгомир 

Александров... 

Шефът на царската канцелария Димитър Генчев е подписал следния документ: 

"Получих от касата на Н.В. Царя сумата 1500 (хиляда и петстотин) лева дадена 

на проф. Зайц. 19 ноември 1940 г., подпис: Д. Генчев". Той пише и на секретаря 

д-р Георги Хаджиев, който отговаря за личната каса: "Докторе, моля изплати 

сумата, направена в хотел "България". Тя възлиза на 869 лева". 

На 20 ноември проф. Зайц се връща в Берлин. Два дни по-късно с експреса 

заминава за Германия д-р Драгомир Александров, за да закупи лекарствата. 

Това също счетоводно е документирано: "По височайша заповед, дадена на д-р 

Александров по случай заминаването му за Берлин при проф. Зайц - 20 000 

(двадесет хиляди) лева, 23 ноември 1940 г. Сумата е значителна, но тя е 

предназначена за пътни, дневни и разходи за лекарства..." 

Екстремните събития, които главоломно се развиват, предизвикват физическо и 

психическо натоварване, което влошава здравословното състояние на царя, за да 

се стигне до фаталния край на 28 август 1940 г. През месец август на 1943 г. Цар 

Борис отново е извикан на аудиенция при Хитлер. И международното 

положение е вече друго - това е след Сталинградското поражение на Германия, а 

и здравето на царя е по-лошо в сравнение с 1940 г. 

На 15 август 1943 г. царят се завръща от Германия, но се чувства зле... Отново е 

повикан проф. Зайц. Той знае най-добре историята на неговото сърдечно 

заболяване. На този ден обаче, 24 август, клиниката на д-р Зайц е бомбардирана. 

Специален отряд от спасители от противопожарната охрана изваждат доктора от 

развалините и оттам, покрит още с прах и мазилка, заминава спешно с чакащия 

го специален самолет на германското военно аташе в България - полковник фон 

Шьонебек. 

Същевременно на един от многобройните прегледи и консултации приближен 

на царя чул, че един от лекарите изказал съмнение относно причините за 

заболяването. 

Можеше ли те да бъдат други, освен тромбоза, като например някакво отравяне? 

По свидетелство на документите, един от лекарите попитал проф. Епингер за 

това. Студеният и необщителен, малко разговорчив виенски лекар се поколебал 

да даде веднага отговор, но се съгласил, че такава причина не е изключена. 

Достатъчно за да тръгне по неведомите си пътища мълвата за отравянето на 

царя... 

Приведеният документален материал, засягащ цар Борис III обогатява нашите 

познания за историята на монархическия институт в България, което предполага 

и интереса към препогребението на цар Борис III по случай годишнината от 

неговата смърт. 

 

 

 

Мемоарите на бивш дипломат приписват загадъчната смърт на цар Борис III на 



БАЛДЪЗАТА-ПЕПЕЛЯНКА 

 

Непубликуваните мемоари на големия български дипломат Никола Антонов, 

които се съхраняват в архива на Министерство на външните работи, разкриват 

международния отклик от смъртта на цар Борис III. Той загатва въпроса, че 

царят е отровен от сестрата на царица Йоана - Мафалда, която пристига и за 

погребението му като представителка на италианския кралски двор. В своите 

мемоари Никола Антонов поставя някои въпроси, по които и досега цари 

тишина. Архивите все още мълчат и затова продължаваме да се въртим около 

загадките, въпреки вече да е доказано, че цар Борис почива от типичен инфаркт. 

Още тогава, през 1943 г., тръгва мълвата, че царят е бил отровен. Но от кого? 

Болшинството, в това число и целият български народ, смятаха Хитлер за главен 

виновник. Други път вярваха, че това е дело на руснаците, на англичаните, на 

комунистите в България. Никой не мислеше, че българският цар може да е 

отровен от неговия тъст, от бащата на царицата - крал Виктор Емануил III, с 

помощта на другата си дъщеря Мафалда. 

Всички гореизброени имаха основания да бъдат недоволни от българския цар и 

имаха своите мотиви. 

Хитлер е убеден, че англичаните не обичат българския цар, задето му е верен 

съюзник. От друга страна, и той е недоволен, че царят не иска да изпрати войски 

на Източния фронт и за разлика от всички германски сателити не се включва по-

активно във войната. Сталин и КГБ са недоволни, че Борис не скъсва с 

германците и не включва България в антихитлеристката коалиция. Крал Виктор 

Емануил също така е недоволен, че зет му не скъсва с Хитлер и не се 

присъединява към голямата коалиция. Така според всички тях царят трябва да се 

премахне. И Хитлер улучва най-невероятната теза - отровителят е Виктор 

Емануил III - верният съюзник на Англия и САЩ, чрез своята дъщеря Мафалда. 

Д-р Гьобелс отбелязва на 10 септември 1943 г. в своя дневник: "Фюрерът ми 

заяви, че сега можем да считаме за сигурен факта, че цар Борис е отровен. 

Германските лекари стигнали до заключението, че той е бил умъртвен чрез 

змийска отрова. Още не се знае кой е приготвил отровата. Не бих сметнал за 

невъзможно отравянето да е било подготвено от италианците. След последния 

акт на измяна съм готов да приема, че режимът на Бадолио и общо взето 

италианците са способни на всичко. Фюрерът възнамерява да съобщи на принц 

Кирил заключението на германските лекари относно отравянето на цар Борис, 

което той смята, че по всяка вероятност е инспирирано от италианския кралски 

двор. Защото е много подозрително, че принцеса Мафалда - най-злата вещица в 

целия италиански кралски дом, беше на многоседмично посещение в София 

преди смъртта на цар Борис. Трябва да се помни, че тя е сестра на българската 

царица." 

Документално е потвърдено, че Мафалда идва в България, когато царят вече е 

починал и поради тази причина едва ли е могла да го отрови лично, донасяйки 

отровата от Италия. Хитлер обаче не търси доказателства. След първите му 

изблици на ярост и подозрения тя е арестувана и изпратена в концентрационния 

лагер Дахау. 

Н. Антонов съобщава интересния факт, че на погребението на царя съветския 

посланик А. А. Лавришчев е казал следните думи по адрес на царя: "Този човек 



работеше за мира, това беше мирът, който покойният най-сетне беше принуден 

да иска за Германия и който няммаше вече никаква възможност да бъде 

сключен! И затова никъде не се спомена." 

Н. Антонов написва тези оценки като емигрант в САЩ след Девети септември 

1944 г. Ако искаме да останем верни на историческата правда и погледнем 

картата на Европа от 1943 г., няма да намерим друга държава, която да се радва 

на мир, въпреки че територията й се бе уголемила, без да е изстрелян нито един 

куршум. България запази армията си непокътната. Въпреки статута си на 

невоюващ съюзник на Оста, тя беше успяла да запази и допломатическите си 

връзки със Съветския съюз! И накрая България спаси еврейските си поданици от 

депортиране в лагерите на смъртта. 

Мафалда беше изкупителната жертва, чрез която Хитлер си отмъсти на Италия 

за излизането й от войната. 

 

 

 

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ НЕ ИЗПРАТИ ВОЙСКИ НА ИЗТОЧНИЯ 
ФРОНТ? 

 

Разсекретяването на архивите на БКП, на военното и вътрешното министерство 

започва да разкрива много тайни от близката и по-далечна история на България. 

Колко много статии и монографии се изписаха по въпроса защо България не 

изпрати войски на Източния фронт и никой досега не е могъл да даде 

положителен документиран отговор на този кардинален въпрос. 

В архивата на МВР под сигнатура II/Н. С. т. 2 л. 624-643 г. има един документ, 

който дава най-точен отговор на поставения въпрос. Този документ се отнася до 

генерал Теодоси Даскалов, министъра на войната през 1939 - 1942 г. "Аз смятам, 

казва министърът пред Народния съд, че имам големи заслуги, ако не сто на сто, 

то петдесет на сто, за неизпращането на легион срещу съветска Русия." Това е 

вярно. И дори само тази да беше заслугата на генерал Теодоси Даскалов, той 

заслужава да влезе в историята, а беше осъден на смърт от Народния съд. 

И в България имаше хора, които спореха не кой ще победи - Германия или 

Русия, а за това за колко време Германия ще победи Русия. Какво казваше 

тогава министърът на войната ген. Теодоси Даскалов? "Когато Германия обяви 

война на съветска Русия, отбелязва той, инстинктът на българския народ, който 

има винаги едно чувство, му подсказва, че войната за Германия е загубена. 

Нашият народ тогава казваше: "Голямата нива изморява и най-големия вол". 

Генералите германофили са склонни да се изпрати българска войска на 

Източния фронт. Оказва се натиск върху военния министър, който в края на 

краищата е най-важният фактор. Особено настойчив в това отношение е 

германският военен аташе. Той идва при Т. Даскалов през ден. 

"Моят отговор беше един и същи, пише генералът в показанията си. Ние срещу 

нашата освободителка войски не можем да изпратим под каквато и да е форма - 

нито интерес имаме, нито желание имаме, нито пък смятаме, че би било 

нормално. И когато те не успяха да ни накарат да пратим войски там по този 

начин, опитваха по друг начин - чрез записване на доброволци, които да отидат 

в германските части и там да се оформят в някакъв легион или дружина. Аз 



забраних и това. Но аз отклоних окончателно и друго. Към зимата на 1942 г. 

започна една пропаганда, че ние не сме дали достатъчно, не сме се 

отблагодарили за Южна Добруджа, която така лесно сме взели. Имаше хора, 

между които и министър-председателят Филов, който ми казваше: "Генерале, 

трябва да се пусне кръвчица. Взетото без кръв не е сладко." Почна се агитация, 

че трябва да се намесим в помощ на Германия, към която сме задължени. И 

тогава аз говорих, че ние наистина трябва да бъдем благодарни на Германия, че 

ни дадоха земите, които ни принадлежаха, но да не забравяме, че там лежат 

костите на 250 хиляди българи и че следователно сме дали вече кръв. 

Друга реч, която държах аз и с която исках да предотвратя нашата намеса в 

съветско-германската война, е тази при производството на юнкерите. Тогава 

казах, че в следващите две години се решава съдбата на народите. Помня, че 

веднага след речта всички журналисти дойдоха при мен да ме питат: Защо през 

тези две години? 

Защото, казах, след две години ще мога да ви кажа колко години още ще 

продължи войната. С това исках да подчертая, че войната ще продължи дълго и 

ние не трябва да бързаме да се намесваме... 

След падането на Сталинград аз отидох при военния министър и министър-

председателя да изкажа мнението, че това е Марна на сегашната война, че обрат 

настъпва и че трябва да се теглят последствията от това..." 

Думите, които изрича Т. Даскалов, са казани пред Народния съд. Може би за 

някои те ще прозвучат като опит на подсъдимия да омислостиви правосъдието. 

Генералът не измисля, за да се оправдава. Всичко това е документирано. 

Ето това е действената сила на русофилството, проникнало и в генералитета, 

мнозинството на което по думите на цар Борис е настроено прогермански. 

 

 

Лекарят на Сталин, известният виенски интернист д-р Епингер, е подписал 

СМЪРТНИЯТ АКТ НА ЦАР БОРИС iii 

 

Завръщайки се от Германия, цар Борис внезапно се разболява и само седем дни 

по-късно - на 28 август, е вече мъртъв. На консултации за състоянието на царя 

са повикани още на 23 август най-видните български лекари... Царят е отровен! 

От кого? От КГБ? От Гестапо?! От англичаните, италиианците? - мълвата бъроз 

се разнася... Германското военно аташе полковник Фон Шьонебек незабавно 

нарежда да изпратят в София немския лекар Рудолф Зайц, който от дълги 

години е лекувал царя, но по ирония на съдбата точно в този ден - 24 август, 

клиниката на д-р Зайц е бомбордирана. Специален спасителен отряд от 

противовъздушната отбрана изважда доктора от развалините. Оттам още покрит 

с прах и мазилка го закарват на летището. 

Преди специалният самолет, предоставен на разположение на доктора лично от 

Гьоринг, да кацне в София царският съветник Ханджиев отново отива при 

Шьонебек с молба да се извика за консултация и прочутият виенски интернист 

д-р Ханс Епингер. Още на другия ден д-р Епингер е до леглото на височайшия 

си пациент. Българският лекарски екип междувременно установява, че 

заболяването на царя не е на черния дроб, по който е специалист д-р Епингер, а 

е причинено от тромбоза на кръвта. 



По време на един от многобройните прегледи и консулти приближен на царя 

чул, че един от лекарите изказал съмнение относно причините на заболяването. 

Можеше ли те да бъдат други освен тромбоза? Някакво отравяне например? 

Един от лекарите попитал д-р Епингер за това. Студеният и необщителен 

виенски доктор се поколебал да даде категоричен отговор на този въпрос, но се 

съгласил, се такава причина не е за изключване. Това било достатъчно, за да 

тръгне мълвата за отряването на царя. 

По време на престоя си в България виенският професор се сближил с началника 

на канцеларията на царя - Станислав Балан. Дълги години след това, чак през 

1982 г. Балан споделил пред академик Илчо Димитров, който пръв започна да 

изследва загадките около смъртта на цар Борис, че в един разговор с Епингер 

професорът му разказал, че преди войната бил повикан в Москва, за да прегледа 

Сталин. Балан се поинтересувал от какво бил болен съветският вожд, но 

Епингер вдигнал рамене: "Не зная. Прегледах шест души, които си приличаха 

напълно, на всеки поставих отделна диагноза, но кой от шестимата беше Сталин 

- не зная". 

В световната медицина прочутият виенски лекар влиза с твърде незавидна 

биография. Този най-голям за времето си специалист по болести на черния дроб 

по-късно се замесил в медицински експерименти, извършвани върху затворници 

в нацистки концентрационни лагери. През 1944 г., проучвайки начини за 

превръщането на морската вода във вода, годна за пиене за паднали в морето 

пилоти, той вместо опитни лабораторни животни използвал 44-ма цигани от 

лагера Дахау. Призован през 1946 г. да се яви пред Нюрбергския съд за 

извършени военни престъпления, проф. Епингер се самоубива. 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ БИЛА БОМБАРДИРАНА И ОТ ЗАПАД, И ОТ 
ИЗТОК, ЧЪРЧИЛ СМЯТАЛ СКОПИЕ ЗА НАШ ГРАД 

 

През тази година ще отбележим една тъжна годишнина - 5 десетилетия от 

въздушната война срещу България, която започна на 14 ноември 1943 г. и 

завърши в края на март 1944 г. Документацията за бомбардировките над нашата 

страна от авиациите наАнглия, САЩ и СССР години наред беше забулена в 

тайна. 

В Министерството на външните работи се съхранява личният архив на 

дипломата Никола Антонов, посланик по същото време на България в СССР. 

Този архив съдържа неизвестни досега любопитни данни за причините и 

резултатите от тази въздушна война. 

През октомври 1943 г. английският премиер У. Чърчил смята, че времето на 

позивите е минало и то трябва да бъде заменено с друго средство - бомбите. 

Политическите и стратегическите съображения на Чърчил са, че падането на 

прогерманския режим в България трябва да стане преди появата на Съветската 

армия в района на Балканите. Правеше се всичко възможно да се предотврати 

идването на Съветската армия, за да се спаси България от комунизма. 

Чърчил беше сърдит на България за това, че тя застана на страната на Германия. 

Негова любимка беше Гърция. 



Когато за пръв път трябва да даде заповед за бомбардирането на България, той 

прави следното изявление: "Аз познавам българите 30 години. Те са грешен 

народ, който заслужава да му бъде даден строг урок... София трябва да бъде 

бомбардирана колкото се може по-скоро." 

Бомбардировките на германските градове Кьолн, Дюселдорф, Хамбург, Берлин 

са отплата срещу действията на германските пилоти, които сееха разрушения и 

смърт над Лондон, Шефилд, Бирмингам, Ковънтри. Или библейската максима 

"зъб за зъб, око за око" е в пълна сила за Чърчил. 

Командването на Вермахта не беше в състояние да помогне по-активно на 

малобройната българска авиация, разполагаща с остаряла и износена 

материална част. Независимо от това българските летци се ангажират в неравна 

битка с превъзхождащия ги противник. Завинаги в нашата история оставя името 

си капитан Списаревски, врязал се със самолета си в грамадния британски 

бомбардировач, за да не допусне хвърлянето на неговия товар над столицата. 

Британските и американските бомбардировачи пристигаха в България на големи 

ескадрили, прикривани от значителна формация изтребители... 

Въпреки превъзходството си търпи загуби и съюзническата авиация. 329 

членове на нейните екипажи попадат в плен, от които 69 умират от раните и 

обгарянията. 9 септември завари 277 англо-американски пленници на 

територията на България. Резултатите от бомбардировките са няколко убити, 

стотици тежко ранени български граждани, напълно са разрушени около 1500 

сгради само в София. Бомбардирани са също Враца и Дупница. Бомбардиран е 

на два пъти и Скопие - очевидно поради убеждението на У. Чърчил, че е 

български град. Бомбардираше ни и съветската авиация - ту със съветски 

самолети, ту за прикритие - с англо-американски... 

Български самолети обаче не са участвали в унищожаването на Ковънтри - 

макар и да бяхме обявили война на САЩ и Англия. Мнозина наричаха тази 

война символична, но сега тя се превръщаше в реалност. 

Когато вече се знаеше, че в газовите камери на хитлеристките лагери масово се 

унищожаваше еврейското население, в Европа и в средите на световната 

общественост се издигна призив да се бомбардира Освиенцим и да се извадят от 

строя жп комуникациите, по които се превозваха претъпканите ешелони с 

обречените на унищожение. Това наистина би спасило живота на хиляди. Но се 

оказва, както и Н. Антонов пише, че за подобни операции не достигат бомби. 

Бъдещите изследователи ще имат проблем според нашия дипломат с отговора на 

въпроса: как се намериха бомби не само за жилищните квартали на Хамбург и 

София (та дори за Скопие и Враца), докато уютните вили на надзирателите на 

Освиенцим и газовите камери останаха непокътнати... 

Голямата бомбардировка на 10 януари 1944 г. над София доведе до временното 

парализиране на действията на правителството и полицията. Не случайно след 

тази бомбардировка, целяща излизането на България от войната, българските 

дипломати потърсиха контакти със западните съюзници. Но напразно. Съдбата 

на България беше предопределена... Бомбардировките не оправдаха замислите 

на Чърчил - че те ще принудят българското правителство да скъса с Германия и 

да отиде на страната на съюзниците (разбирай на страната на Англия). 

По техеранските споразумения България беше определена в съветската сфера на 

влияние... Без да се допитва до съюзниците, Сталин обяви на 5 септември война 

на България. Съветската армия беше още нужна за борба срещу хитлеризма и 



затова нейните съюзници се примириха с този факт. На кого ще принадлежи 

малка България - това нямаше да стане повод за конфликт между членовете на 

антихитлеристката коалиция. 

Такива бяха условията, при които Чърчил предаде (продаде) България на 

Сталин. 

 

 

 

Пет десетилетия след самолетната катастрофа, при която загива и Ст. Димитров 

- Марек, продължава 

МЪЛЧАНИЕТО НА УБИЙЦИТЕ 

 

В Централния партиен архив се пази секретната информация около така 

наречената "Група на Марек", която през 1944 г. се готви да замине за България, 

за да помага на въоръженото антифашистко движение. В архива има много 

материали за групата, но уви - няма никакви данни около загадъчната 

катастрофа на самолета, с който пътуват, над украинския град Брянск. Като по 

чудо остават живи двама пасажери - българинът Гаврил Атанасов и един 

неизвестен югославски гражданин. 

Но ето и подробностите около Групата на Марек според това, което сочат 

документите от партийния архив: 

Подготовката около изпращането на групата започва още от октомври 1943 г. по 

инициатива на Георги Дамянов, член на Московското задгранично бюро на 

партията и кадровик в Коминтерна за балканските компартии. На 24 януари 

1944 г. по негово предложение е решено Станке Димитров да бъде извикан от 

Тбилиси, където е евакуирана оглавяваната от него радиостанция "Народен 

глас". Групата, която трябвало да бъде прехвърлена със самолет в България, се 

състояла от пет души: ръководител - Станке Димитров, Георги Глухчев 

(Кръстев), Атанас Алтъпармаков, Михаил Георгиев и Васил Димитров. От март 

до август 1944 г. групата усилено се подготвя за предстоящите си задачи. 

Непосредствен ръководител на военнотехническата подготовка е някой си 

Гуляев. 

КГБ е имал специален институт, известен като "Институт 100", който се грижел 

за изпращането на емигранти в тила на врага. Там се подготвяли и българите. В 

"Институт 100" им били ушити специални униформи - без пагони и каквито и да 

било отличителни знаци, непромокаеми ботуши... 

На 25 август петимата трябвало да се срещнат с Георги Димитров, който да им 

даде последните указания. Следват прегръдки, пожелания за успех в борбата и 

поздрави за другарите в България... 

На 26 август групата заминава за летището, където ги очаква специален самолет, 

който да ги отведе в Калиновка - базата на "Институт 100" - последната им 

спирка на съветска земя. Оттам нататък е... катастрофата, за която няма кой да 

разкаже... 

Останалият жив Гаврил Атанасов неотдавна почина на преклонна възраст. 

Макар и оцелял, той нищо не можеше да каже за катастрофата. Както сам той 

пише, подробности научава чак през 1967 г. от съветския гражданин Георги 

Йосифович Кухиев, помощник на Георги Димитров, а по-късно и отговорник за 



охраната му, когато той се връща в България. Ето какво разказва Кухиев, който 

през цялото време е бил служител в КГБ: 

"Вашият самолет, излитайки от централното московско летище "Фрунзе", взема 

курс направо към Калиновка. Самолетът по погрешка спира на няколко летища. 

Кой се е качвал и слизал от него никой не е разбрал. Може да се предполага, че 

тогава е поставено и взривното устройство. Излитайки от брянското летище, 

самолетът прелетял над града и достигайки покрайнините му, паднал на 100 м 

от последните къщи, след което избухнал в пламъци. 

Загинали са всички в самолета, в това число и летците, с изключение на вас и 

един югославянин, когото не видях и нищо не мога да кажа за него, освен че е 

здрав и жив. Вие сте намерен на земята в крайно тежко състояние. Всички са се 

съмнявали в оживяването ви." 

От някои откъслечни данни, почерпани от спомени и от документи, научаваме, 

че за катастрофата са били известени командирът на авиодивизията, към която 

се числял катастрофиралият самолет, Сталин и Георги Димитров. Командирът 

на дивизията сформирал комисия, която веднага заминала на 

местопроизшествието. Сталин предложил на министъра на външните работи 

Вячеслав Молотов да сформира държавна комисия, на която също била 

възложена задачата да се изяснят причините. Тази комисия била оглавена от 

народния комисар на Държавната сигурност Абакумов. Вземайки със себе си 

двама лекари от неврохирургическия институт "Бурденко", специалисти по 

поражения на главата и гръбначния стълб, както и Георги Дамянов, комисията 

заминала за Брянск. Там Абакумов се разпоредил комисията на летците да се 

върне обратно, тъй като с изясняването на причините за катастрофата се заемала 

пристигналата държавна комисия. 

Какво е установила държавната комисия още е тайна. Засега единственият 

източник е Кухиев, който е бил постоянно в обкръжението на Георги Димитров 

и е могъл да подочуе нещо. 

"Комисията е установила, че при един от резките завои на самолета десният му 

двигател се е повредил и спрял. Това можело да се сметне като първопричина за 

нещастието. Самолетът обаче е бил в състояние да продължи полета си, 

използувайки другия двигател. Можел е да кацне на някое от близките летища, 

летците обаче не забелязали навреме повредата, което и причинило 

катастрофата." 

Всичко е покрито с тайнственост, защото всеки факт относно прехвърлянето на 

партийни кадри е бил суперсекретен и затова чак през 1967 г. Гаврил Атанасов 

научава истината от Кухиев. 

В доклада на държавната комисия се предполагало, че при катастрофата 

самолетът се е разцепил на две. Предната част, където са се намирали моторите, 

бензиновите баки, хората и парашутите,  се е устремила към земята, врязала се в 

нея и пламнала. Задната, в която, изглежда са се намирали оцелелите двама, е 

отлетяла встрани, при това на значително разстояние от обхванатия от пламъци 

самолет. 

Кадровикът Георги Дамянов пристигнал в Брянск заедно с държавната комисия. 

Той е единственият българин, свидетел на катастрофата. След 9 септември 1944 

г. Георги Димянов разказва на Гаврил Атанасов следното: 

"Когато пристигнахме на мястото на катастрофата, самолетът ви догаряше... 

Станке и останалите другари, освен ти и Васил Димитров, бяха мъртви, 



обгорени в значителна степен. И останалите пътници бяха мъртви. Теб и Васил 

намерихме на голямо разстояние от догарящия самолет... Бяхте в крайно тежко 

състояние, без никакви видими признаци за живот. Лежахте на земята като 

трупове... Ударът беше ви причинил големи кръвоизливи в главите. Бяхте 

трудно узнаваеми. Нито шавахте, нито охкахте. Лекарите обаче, търсейки пулса 

ви, заявиха, че все още сте живи. Закараха ви в местната болница, където Васил 

почина. След като погребахме останките на Станке и останалите загинали в 

обща братска могила, аз потеглих обратно за Москва, за да докладвам на 

Задграничното бюро. Московските лекари останаха в Брянск, за да организират 

лекуването ти, и те информираха Георги Димитров." 

А какво става с югославския гражданин? Кой е той, закъде е пътувал и с каква 

мисия, днес никой не знае. А дали докладът на комисията е казал всичко? Къде е 

той, не знаем, но можем да се досетим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  II 

СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 
КАКВИ ТАЙНИ ЗА БЪЛГАРИЯ КРИЕ АРХИВЪТ НА СТАЛИН? 

 

Нека читателят не очаква големи разкрития за Сталиновия архив, който зорко се 

пази от погледа на изследователите. Всеки с интерес би прочел информация за 

архива на този, който несменяемо управляваше СССР от 1922 до 1953 г. До 

Сталиновия архив е допуснат само Дмитрий Волкогонов, доскорошен директор 

на военно-историческия архив на СССР, днес политически съветник на Борис 

Елцин и автор на известната в цял свят трилогия "Триумф и трагедия". 

В архива на Сталин се пазят много документи за България. Интересът на 

"бащицата на народите" към нашата страна се обяснява с много фактори. Чрез Г. 

Димитров той получаваше подробна информация за положението в БКП и в 

страната. По-късно "големите" от антихитлеристката коалиция поставиха 

България в сферите на съветско влияние, което стана важен фактор за намесата 

на Сталин във вътрешните работи на страната. Просъветската ориентация на 

българските комунисти, положението на България на победена страна след 

Втората световна война имаха решаващо значение за постоянна интервенция на 

Сталин във вътрешните работи на България. 

След смъртта на Ленин Сталин се намесва най-грубо в дейността на 

Коминтерна, който фактически от първите си стъпки до разтурянето му през 

1943 г. работи под косвено или пряко негово ръководство. 

В том 19 от съчиненията на Сталин, в хрониката към това, срещаме лаконичното 

съобщение: Среща на Сталин с ръководителите на БКП - 1926 г. Васил Коларов 

и Г. Димитров. По това време БКП е подложена на кръстосан разпит. Само през 

1926 г. нейното ръководство е разпитвано 16 пъти, като накрая лично от Сталин. 

Търси се отговор на въпроса защо БКП е пропуснала няколко благоприятни 

положения да завземе властта, през 1918 г., през юни и октомври 1923 г., за 

терористичния акт в църквата "Св. Неделя" и т.н. Секретарят на Сталин, който е 

присъствал на срещата, е записал указанията, които Сталин е дал на Коларов и 

Димитров за тактиката на партията след идването на А. Ляпчев на власт през 

1926 г. Не е нуждо да бъдеш специалист, за да разбереш колко далеч са от 

българската действителност указанията на Сталин. Това беше обикновена 

парламентарна промяна, а за Сталин България бе пред прага на пролетарска 

революция. Ако се изпълнеха указанията на Сталин, можеше да има само едно 

ново кръвопускане. Намесата на Сталин в работата на Задграничното бюро на 

БКП се считаше за "оказване на помощ" за нейното идейнотеоретическо 

преустройство, т.е. за сталинизацията на партията. Верен на политиката си на 

противопоставяне на кадрите, Сталин търсеше контакти с младите кадри, които 

не обичаха Коларов и Димитров. От 1929 г. до 1935 г. последните бяха в 

немилост пред него. А младите Сталин по-късно ще обвини в троцкизъм и 

много от тях ще намерят смъртта си в сибирските лагери на Бериевото 

ведомство. 



Известно е, че когато в цял свят се разгърна движение в защита на Г. Димитров 

по време на Лайпцигския процес, в България това движение намери най-слаб 

резонанс. Т.нар. леви сектанти, особено след Сталиновото писмо до редакцията 

на сп. "Пролетарская революция" през 1931 г. засилиха борбата си против 

"старите кадри на партията", които според Сталин и левите сектанти били 

носители на социалдемократизма в движението, че те, "плехановските 

възпитаници", дърпали партията назад. Под вляние на Сталин лявосектантите 

издигнаха лозунга за "преваряването на теснячеството в болшевишкия котел". 

В архива на Сталин няма документи за отношението му към процеса в Лайпциг. 

Какво беше неговото отношение към този процес? Всички по презумпция 

считат, че Сталин е поздравил Димитров, че е приветствал неговото държание 

пред фашисткия съд. Нищо подобно. Г. Димитров пристига в Москва на 27 

февруари 1934 г. Той очаква Сталин да го поздрави и два месеца чака. А първия 

въпрос, който Сталин му задава в дългоочакваната среща, е: Знаете ли защо 

останахте жив? Димитров отговаря, че неговото освобождение се дължи на 

защитата, която Сталин му е оказал, на съветската страна и на международната 

комунистическа солидарност. Димитров чува от Сталин друго обяснение: "Вие 

останахте жив, защото фашисткият режим беше още млад и неопитен. Първо е 

трябвало да ви убият, а след това да ви съдят". Димитров ще възпроизведе тази 

реплика изцяло в своя дневник... 

С течение на времето Сталин все по-грубо се намесваше в кадровата политика 

на Коминтерна. Веднага след смъртта на Ленин през 1924 г. Сталин премахва 

длъжността Генерален секретар, заемана от В. Коларов... По-късно Сталин 

отново ще се върне към тази длъжност и отново ще се ориентира, както и Ленин 

към българин. От архивите, които публикува навремето съветският историк 

Фридрих Фирсов в списание "Проблеми на социализма" през 1989 г., се вижда, 

че през 1934 г. Сталин не е доволен от ръководството на Коминтерна и по-

специално от един от първите му ръководители Дмитрий Мануилски. Сталин 

казва на Димитров за Мануилски: "Всяка година той предсказва пролетарска 

революция, а тя не идва. Веднъж докладва за въстание в едно село, което ние не 

можахме да намерим на картата." 

Все още архивните документи за Сталин и Коминтерна не са разкрити, но и от 

това, което е обнародвано, се вижда, че след Лайпциг Сталин се е ориентирал 

към Г. Димитров като бъдещ водач на Коминтерна. Въпреки че е добре 

осведомен по кадровите въпроси на тази международна организация, Сталин 

иска да чуе и мнението на Димитров. На 7 април 1934 г. между двамата се 

състои среща, на която фактически се решава Димитров да оглави Коминтерна. 

Ще приведем по-подробно диалога между двамата. "В затвора, казал Димитров, 

често си мислех, че най-после в комунистическия интернационал 

изкристализира собствено ядро под Вашето ръководство - Мануилски, 

Куусинен, Пятницки, Кнорин". 

Сталин: "Кой казва, че тази "четворка", така трябва да си остане. Вие говорите 

за история. Но и историята понякога трябва да се коригира." 

Димитров: "Мисля, че Вие, като наш пръв вожд все пак носите отговорност за 

ръководството на Комунистическия интернационал и въпреки че сте много зает, 

трябва да вземете участие при решаването на тези важни въпроси." 

Сталин: "Вижте колко много сме заети. Най-добрите наши кадри отиват на 

строежите... Е, започнете с няколко другари, ние ще ви помогнем." 



Молотов: "Вие видяхте врага в очите. А след затвора поемете сега работата в 

ръцете си." От този диалог се вижда, че съгласието на Димитров да стане 

ръководител на Коминтерна е дадено. Това става на следващата година на 

поредния - седми конгрес на Коминтерна. Досега Сталин е сменил трима 

ръководители на Коминтерна: "Зиновиев, Коларов, Бухарин, който е сменен 

през 1929 г., първият и последният са разстреляни по-късно като "шпиони" и 

"врагове" на съветската власт. Сталин не искаше руснак да ръководи 

Коминтерна и за това, че с основание Коминтернът се считаше за оръдие на 

Москва, на Сталин, на ВКП (б). Сега според Сталин това става по-

незабележимо, по-прикрито. 

От запазените архиви на Коминтерна се вижда, че Г. Димитров е държал в 

течение Сталин през цялото време на подготовка на доклада пред Седмия 

конгрес на Коминтерна. Трябва да се има предвид, че Сталин като ръководител 

на една голяма държава се е съобразявал с някои нови моменти в европейската 

политика на фашистките и нефашистки държави. По това време 

социалдемокрацията, която той така ненавижда, имаше огромно влияние в 

европейските нефашистки държави и участваше в техните правителства. 

В архива на Сталин се пази писмо на Г. Димитров от 2 август 1941 г., в което 

той информира, че в България се готви въстание. 

Това е време, когато съветската армия главоломно отстъпва. Сталин твърдо и 

категорично отговаря: "Никакво въстание сега. Ще разбият работниците. Засега 

ние не можем да ви окажем никаква помощ. Опитът за въстание ще бъде една 

провокация." 

Разкриването на архива на Сталин ще ни открие много тайни за България. Той 

ще разшири информацията ни за търсенето от Сталин посредством каналите на 

Берия за сключването на мир с Хитлер при посредничеството на цар Борис. 

Българският посланик в Москва Иван Т. Стаменов, натоварен с тази мисия, не 

ни остави никакви мемоари, дотолкова доколкото не всички събития в 

историята се документираха и мемоарите често оставаха единствените извори. 

От запазените документи в архива на Сталин, за които ние съдим и от личния 

дневник на Г. Димитров, се вижда, че Сталин ежедневно получава информация 

чак до 9 септември 144 г. за развитието на събитията в България. По всичко 

личи, че Сталин е спечелил доверието на Муравиевото правителство и когато 

съветската армия достига границите на България, той знае, че на българската 

армия е наредено да не оказва съпротива и затова нарежда тя да се обезоръжава. 

Правителството на Муравиев тогава допълни заповедта: не само да не се оказва 

съпротива, а и да се съдейства. 

Така приключи един период от българската история. По-нататък интересът на 

Сталин към България ще бъде вече като към страна, в която комунистическата 

партия е управляваща и Г. Димитров ще стане министър-председател. На този 

втори етап връзките и интересите на Сталин придобиват нов характер и ще се 

изпълват с ново съдържание. 

 

 



Строго секретно! 

ТОСТЪТ НА СТАЛИН 

 

Така е озаглавен докладът на проф. Димитър Михалчев - наш пълномощен 

министър в Москва за вечерята, която Сталин дава на българската 

правителствена делегация на 8 януари 1946 г. В този тост на Сталин се съдържат 

програмни положения и оценки за външната и вътрешна политика на 

българското правителство начело с Кимон Георгиев, което дава основание на 

проф. Д. Михалчев, освен официалния отчет, да изпрати и специален доклад. 

Със своята обективност Михалчев не се харесва на Сталин и той е сменен от 

този му пост. 

 

На 18 ноември 1945 г. в България се провеждат избори за 26 обикновено 

народно събрание. Парламентът не съставя веднага правителство. В края на 

декември в Москва се провежда среща на министрите на външните работи на 

страните от антихитлеристката коалиция - Молотов, Бърнс и Бевин. Тази среща 

влезе в историята като Московското съвещание, където се обсъждат въпросите 

за мирните договори със съюзниците и сателитите на хитлеристка Германия, 

към които се числи и България. Американската и английската делегация 

настояват като условие за сключването на мирен договор с България, 

демократизирането режима в страната. След продължителни дебати се решава в 

правителството на Отечествения фронт оглавявано от Кимон Георгиев да бъдат 

включени двамата представители на опозицията. По този повод идва както е 

известно и заместник-министъра на външните работи на ССР А. Я. Висшински, 

който да разясни и приложи в България решението на Московското съвещание... 

И така на 6 януари 1946 г. в Москва пристига делегация в състав: Кимон 

Георгиев - министър-председател, Антон Югов - министър на вътрешните 

работи, Петко Стайнов - министър на външните работи и Димитър Михалчев - 

посланик на България в СССР. 

Срещата със Сталин и Молотов става на 7 януари 1846 г. в Кремъл и започва в 

работното време на Сталин от 10 до 12 часа. Срещата започва с едно разяснение 

на министър-председателя на България, след което Сталин прави изложение 

върху развоя на разговорите между тримата министри на външните работи - 

Молотов, Бевин и Бърнс. В разговора наред със Сталин най-активно участва и В. 

Молотов. Тук те се договарят да се изпрати Висшински в София, за да разясни 

лично на българската опозиция решенията на Московското съвещание. В 

присъствието на българите Сталин вдига телефона и нарежда на Висшински 

веднага на другия ден да замине за София. С него заминава и С. Кирсанов - 

посланика на СССР в България, който е пристигнал в Москва заедно с 

българската делегация... 

След приключването на официалната среща, на другия ден на 8 януари в Кремъл 

е даден прием, на който Сталин вдига своя тост, за който става дума в 

заглавието... 

Ето и съдържанието на този документ, който се пазеше доскоро в най-строга 

секретност... Защо е бил строго секретен, читателят сам ще се убеди... 

Документът се съхранява в личния фонд на Георги Димитров под сигнатура ф. 

146, опис 6, арх единица 17-91 л. 17-18/ и се обнародва за пръв път. 



 

ТОСТЪТ НА Й. СТАЛИН 

 

На вечерята, която Й. Сталин даде на 8 януарий в Кремъл в чест на българската 

делегация, беха поканени една голяма част от членовете на съветското 

правителство, начело с Молотов, Микоян, Берия, Ворошилов, Каганович, 

Боголюбов... и др. На вечерята бяха също тъй председателят на агенция ТАСС, 

шефът на протокола Молочков, Яцкевич и много други. 

На трапезата от дясната страна на Й. Сталин седеше г. К. Георгиев, а от лявата - 

г. А. Югов. Срещу Сталин в центъра седеше В. Молотов, в дясно от него . П. 

Стайнов, а от ляво - Д. Михалчев. 

Освен обичайните тостове, произнесени от българска страна, Й. Сталин държа 

едно приветствие за хората на нова, демократична България, които можаха да я 

отклонят от погрешния и опасен политически път, по който тя се е движила през 

последните неколко десетилетия с риск да погуби себе си. По тоя случай Й. 

Сталин спомена на всеуслишание тъжната за Русия и за славянството дата, 

когато в Брестлитовск руският народ бе заставен през 1918 г. да подпише един 

унизителен, тежът, безсрамен, "пахабен мира": На масата на победителите наред 

с немците и турците седеше още и представителят на България! Той напраздно 

се мъчеше да се досети за името на тоя фамозен български делегат, пък и никой 

от нас не си спомни кой бе той* 

Подир това Й. Сталин мина на въпроса за новото славянофилство. Царска Русия, 

заяви той, не можеше да бъде истински приятел на славянските народи, понеже 

тя смяташе някои от тях за елементи, които могат да бъдат порусени, като 

украинците, белорусите и пр., а по-далечните от нея - като народи и държави, 

които тя използуваше, за да предприема едни или други международни сделки 

на тяхна сметка. Често, за да ги държи под свое влияние, тя ги насъскваше една 

против друга. Русия не искаше да признае националната самобитност на тия 

народи, нито тяхната независимост и културна ценност. За нея те бяха средства, 

за постигането на външни или чужди за тях цели. При тия обстоятелства, 

естествено е, че в царска Русия не можеше да вирее едно искрено, едно истинско 

славянофилство, нито пък бе възможна една настояща общо-славянска 

политика. 

Истински славянофили, що се отнася до Русия, продължи Сталин, това сме ние, 

ленинците, хората на днешна Русия. Ленин, който ни учи да тачим всека нация 

като самоцел, като културна единица, все едно каква е нейната големина и сила, 

бе истинският създател на новото, на съвременното, на истинското 

славянофилство. Не е важно, дали даден народ е малък или голям. Какъвто и да 

е, доколкото е той отделен народ, представлява винаги нещо особно, една 

самобитна единица. 

Но тоя нов възглед за славянската взаимност не почива само на идеологична 

основа. Не. За да бъде славянската взаимност един реален фактор в живота на 

Европа, тя трябва да бъде и реалистично обоснована. А нейната действителна 

основа се свежда към следните две обстоятелства. По-малките славянски 

народи, за да могат спокойно да живеят, се нуждаят от закрилата на една голяма 

и могъща сила, каквато се явява днес Съветският съюз. Те знаят, те с право 



чувствуват, че когато утре се надвеси над тях некаква угроза, само Съветският 

съюз е, който може да им се притече на помощ и може да ги спаси. 

Ала това е само едната страната на работата. Не са само славянските народи, 

които са заинтересувани от съществуването и преуспяването на нашата държава. 

И тя има основание да се грижи за тия народи. Защото Съветският съюз, макар 

да е имал и продължава да има свои съюзници и приятели, обаче той знае, че 

тъкмо демократизираните славянски държави са днес естествените и най-

сигурните съюзници на нашата държава. Те са, които образуват на запад от нас 

един приятелски и винаги надежден пояс. 

Българският народ можа да се освободи от злокобното немско влияние, което го 

отдалечаваше от нас. След 9 септемврий 1944 г. той даде на държавата си един 

нов облик. Той тръгна по правилния за него политически път. Ние не желаем да 

се месим във вътрешните му работи, макар неговите противници да намират, че 

ние се бъркаме в вътрешните му дела и тогава, когато му помагаме да се съвземе 

стопански, дори когато му заемаме сено... 

България има мъжеството да ликвидира своето погрешно политическо минало. 

И го ликвидира съвсем решително, на 100%. Тя постъпи правилно, както 

постъпихме и ние преди десетина години, когато се справихме както се следва с 

ония, които, скрити в пазвата на съветската държава, дебнеха момента, за да я 

продадат на немци, японци и други. 

Ето за тия доблестни български дейци, които поведоха България по новия път, 

за тях аз мисля тоя миг и за тях аз вдигам своята чаша! 

В разговорите, които Й. Сталин и В. Молотов водиха с нас през време на 

вечерята и подир нея, има още един важен момент, който заслужава да се 

отбележи тука. 

Като стана дума за съветския дипломат Соболев, който дойде преди избухването 

на Втората световна война с предложения до България, респективно до 

българския цар, Молотов каза: 

- Макар да бяхме сигурни, че тия предложения няма да бъдат приети от цар 

Бориса, ние прибегнахме до тях, за да заставим противната страна да открие 

своите карти. И ето за нас тия карти станаха ясни. 

Тогава Й. Салин добави: и тъкмо след отхвърлянето предложенията на 

Соболева, ние решихме, че ще трябва вече да се пристъпи към една бърза 

подготовка на войната, която се очертаваше и която неотдавна свършихме. В 

туй отношение предложенията на Соболева са едно значително историческо 

събитие. 

На моя въпрос, какво стана с тоя Соболев, Сталин отговори: 

- Той е жив и здрав и е сега съветник при нашата военна мисия в Берлин. 

Москва, 9.I.1946 г. 

Д. Михалчев 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

* С. Ч. Апрашиков 

 

 

 

 

 



Левичарски забежки и конфронтацията с бившите съюзници разбиват мечтата 

на Сталин да стане 

БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ 

Сталин: съветската форма не е единствена, която води към социализъм 

 

Голям интерес и недоумение будят неогласените досега думи на Сталин, казани 

в беседа с Георги Димитров в края на януари 1945 г.: "Може би ние правим 

грешка, като мислим, че съветската форма е единствена, която води към 

социализъм. Може би и други форми - демократичната република или даже при 

известни условия конституционната монархия, водят към това". 

Искайки да остане верен на своите съюзници Чърчил и Рузвелт, той не ги плаши 

с въвеждането на съветска форма на управление като задължителна там, където 

стъпи кракът на Съветската армия. Сталин ги уверява, че в освободените страни 

ще бъде установявана демократична, антифашистка власт, която няма да 

изключва, а ще предполага политическия плурализъм и свободата на избора. 

Войната още не е завършила, а Сталин иска да предпази румънските, 

югославските, унгарските, чехословашките, полските и българските комунисти, 

увлечени от успехите и виждайки вече победата над фашизма, да не издигат 

левичарски лозунги за съветска власт. Може би това е основната причина 

Сталин да не пуска Васил Коларов и Георги Димитров да се завърнат веднага в 

родината, защото със своите коминтерновски биографии те биха уплашили 

съюзниците на компартията в Отечествения фронт. Някои ще кажат, че след 

като беше сключен Парижкият мирен договор през 1947 г. Сталин забрави 

своите обещания и най-активно съдействаше за установяване на тези страни на 

режим, аналогичен на този в СССР. Тази двойнственост се забелязва и в 

примера с България. Един път той допуска съществуването на опозиция в 

България, посочва положителната й роля при изграждането на демократичен 

режим, а друг път иска да се ускори борбата срещу нея, тя да се забрани, а 

нейните вождове да бъдат избити. 

Това, което Сталин казва през 1945 г. повтаря и през 1948 г. пред официалната 

българска партийна делегация, отишла да се консултира във връзка с 

предстоящия Пети конгрес на БКП. Вождът изказва мисли, които досега широко 

не се огласяваха. Той не признава нашето десетосептемврийско въстание през 

1944 г. По-късно Брежнев ще нарече партизанското движение в България 

"действие на патриотични групи". Това беше тезата - партизанско движение има 

в Югославия, а в България - само действие на патриотични групи. Тази оценка 

бързо бе взета "на въоръжение" от югославската пропаганда. Българските 

антифашисти се възмущавахме от подобно тълкувание, приписваха го на 

югославските комунисти, а всъщност формулировката беше на Сталин. 

Ето какво казва той пред българската делегация през 1948 г.: "У вас, където 

завземането на властта от работническата класа се извърши не чрез вътрешно 

въстание, а чрез помощ от вън, от съветските войски, т.е. лесно, без особени 

усилия, може да мине без съветската форма, за което говорят Маркс и Енгелс, 

т.е. чрез народо-демократичната парламентарна форма." Мнението на Сталин 

поставя в драматична ситуация на няколко пъти Георги Димитров и неговите 

съратници в България. 



Че в България не е станала революция както в Русия през 1917 г., това е ясно за 

Сталин. Както е известно, той нарежда когато Съветската армия навлиза в 

България, да не се арестуват български офицери, да не се разоръжава армията, а 

да се запази. За това говори и фактът, че за министър на войната по личното 

указание на Сталин е назначен не комунист, а Дамян Велчев, за когото той има 

от съветския пълномощен министър в България Лавришчев точни данни и 

информация. Лично Сталин, както свидетелстват автентични документи, дава 

указание за приемането на четвъртото министерско постановление от ноември 

1944 г., в което се оневиняват военнослужещи, извършили злодеяния спрямо 

антифашисткото движение, ако заминат на фронта. 

Не повтаряйте нашите грешки, казал Сталин на Дамян Велчев, в отношението си 

към старото офицерство. Военни кадри мъчно се създават. Нека воюват - с 

делата си да покажат кой е добър и кой не е. Дамян Велчев предупредил Сталин, 

че ако гради в България отечественофронтовска армия, може да разчита на него, 

но за Червена армия да си търси друг. Сталин го успокоил: "Ще правите това, 

което смятате за нужно". 

Йосиф Висарионович се страхувал от леви забежки в България, макар че те вече 

били налице. Сталин е за запазване на българските офицерски кадри от чисто 

военни съображения, за да има боеспособен съюзник против фашизма, а 

комунистите в правителството по политически съображения искат да изолират 

българското офицерство от армията и войната. 

Под натиска на БКП Четвъртото министерско постановление е отменено. Така 

Сталин влиза в противоречие с българските комунисти и застава на страната на 

"Звено", на Дамян Велчев и БЗНС, които искат да успокоят офицерството за 

участие във военните действия. 

В нашите учебници често се казва, че единствената война в световната история, 

в която нито една пушка не е гръмнала и няма нито една жертва, е войната, 

обявена на 5 септември 1944 г. от СССР на България. Но това се дължи на 

факта, че Сталин бе наредил да не се разформирова българската армия. 

Парадоксално е също, че пак благодарение на Сталин, който се съобразявал със 

сложната международна обстановка и със своите съюзници, формата на 

държавна власт у нас не се изменя с промяната на 9 септември. В продължение 

на две години България си остава монархия. Някой изказвания на Сталин за 

политическата система на народните демокрации смущавали партийното 

ръководство в България. Новата власт съвсем не е съветска, а парламентарно-

демократична, която може да съществува и под формата на конституционна 

монархия. В тази система съществуването на опозиционни политически 

формации е напълно закономерно. 

С това той явно иска да увери своите съюзници, че няма намерение да 

установява съветска власт на всички окупирани територии, тъй като цялата 

антисъветска пропаганда в тия години беше, че Сталин ще излъже Чърчил и 

Рузвелт. 

Между довчерашните съюзници постепенно възникват остри противоречия, 

засилва се конфронтацията и с това се нарушават онези обективни условия, 

които създават предпоставка за истински демократични парламентарни режими 

в Източна Европа. 

 

 



 

Из разсекретените архиви на външно министерство 

450 БЪЛГАРИ Е ИМАЛО В БУХЕНВАЛД 

Неизвестен документ от Американската мисия разкрива част от истината  

за сънародниците ни в германските концлагери 

 

Не ни е простено на нас, днешното поколение, което забрави своите 

съотечественици, намерили смъртта си или преживели ужасите на германските 

душегубки в концентрационните лагери в Бухенвалд, Освиенцим, Дахау. А 

техният брой не е малко. Неотдавна авторът на настоящите редове попадна на 

един документ в архива на Министерство на външните работи - паметна 

бележка на Мисията на САЩ в България, в която се съдържа информация, че 

само в германския концлагер в Бухенвалд се намират 450 българи. 450 наши 

съотечественици, за които българското правителство не знае, а колко са тези в 

другите концлагери? Знаем ли ги ние днес? Досоро в печата по случай 

юбилейни годишнини от войната се появяваха имената само на няколко наши 

българи, преживели ужасите в германските лагери. 

Тази паметна бележка на Американската мисия в България ни кара да потърсим 

в нашите и чуждите архивохранилища документи за българи и в другите 

концлагери. Знаем, че в лагерите бяха изпращани не само антифашисти, учили 

или работили в Германия, а след 5 септември, когато правителството на 

Муравиев скъса дипломатическите си отношения с Германия, в германски ръце 

попаднаха много войници като пленници от ония наши части, които се намираха 

в Македония и Беломорието... 

Какво още научаваме от тази докладна записка? Научаваме имената и 

рождените дати на четирима българи, както и техния лагерен номер, които в 

момента (4 май 1945) са живи, а именно: Методи Мусаков, Иван Лилов, Карло 

Кандулков, Георги Найденов и Борислав Коцев. (Виж папка 2, оп. 2, пореден 

номер 103 от 1945 г.) А колко са загиналите ние не знаем. (Междувпрочем в 

този лагер е била изпратена от Хитлер и балдъзата на цар Борис III - Мафалда, 

която била обвинена, че е отровила царя със змийска отрова по поръчение на 

италианския двор, който след нахлуването на Съюзническата армия в Южна 

Италия се дистанцирал отИталиа.) 

В цитирания документ се съобщава, че доколкото представителите на отделните 

нации в лагерите си образували свои национални комитети, то в Бухенвалд само 

българите нямали свой национален комитет. Този документ ни кара да се 

обърнем към Главно архивно управление, към Комитета на репресираните, към 

антифашисткия съюз, към централните и краеведческите музеи да активизират 

своята научно-събирателска дейност в тази посока. 

От записката научаваме, че лагеристът Методи Мусаков съобщил на 

американските власти, които посетили лагера, че в лагера в Ерфрут се намират 

14 българи. Той притежавал списъка на българските студенти, арестувани в 

Братислава, изпратени в лагера Бухенвалд, на арестувани в Дрезден българи, 

които пък са изпратени в Радеберг. Паметната бележка, за която става дума, 

съобщава и друг интересен факт - че мисията на САЩ в България очаква да и се 

изпратят списъците на лагерниците от територията на цяла Германия... Това 

означава, че днес ние може да ги намерим именно в архива на тази мисия. 



Интересното е, че мисията обещава да изпрати имената само на живите и че не е 

в състояние да набави списъка на българите, починали в лагерите... "Мисията, се 

казва в документа, ще изпрати незабавно в Министерството на външните работи 

в България всички допълнителни материали, които се получават относно 

българските пленници или интернирани граждански лица от български 

произход в Германия." 

Така мисията на САЩ в България подава ръка на българските власти да им 

помогне за издирването на своите съотечественици. Това беше един хуманен акт 

от страна на американското правителство. 

Нека като патриоти покажем, че днес никой не е забравен, че не бива да оставим 

нито един незнаен гроб на български гражданин. 

Загиналите колко са те днес ние не знаем, но те са свидна българска дан в 

голямата война против фашизма. 

И накрая да се запитаме: Не е ли време българското правителство да поиска 

компенсация за заиналите, както това вече е направено в другите страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академик Димитър Михалчев 

ЛИЧНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ПРЕМЪЛЧАВАШЕ 

Редове от неизвестно негово писмо 

 

Едно писмо на академик Димитър Михалчев до Георги Димитров от 12 

септември 1944 г., което по-долу изцяло обнародваме, стана за мен повод да 

напомним на българската общественост за големия български патриот, учен и 

дипломат, за кореспонденцията му с Г. Димитров. акад, Михалчев търси и 

намира съдействие от Г. Димитров, за да изпълнява с чест дипломатическите си 

задължения като пръв български посланик след Девети септември 1944 година. 

Съдбата среща Михалчев и Г. Димитров още преди Втората световна война. 

Както е известно, големият учен Михалчев беше и голям дипломат и е първият 

български посланик в СССР. През 1934 г. той беше онази личност, която най-

добре можеше да представлява България в СССР, и Кимон Георгиев не сбърка в 

избора си. Михалчев има големи заслуги за развитието на българо-съветските 

търговски, политически и културни връзки. Този му принос и заслуги не са още 

оценени обективно и пълно от изследователите. Всички ние сме в дълг пред 

Михалчев, пред неговото дело. Повече от днешните читатели не познават 

неговите трудове: на антикварния пазар те почти никога не се появяват, а в 

обществените библиотеки дълго време те не бяха достъпни. Техният автор беше 

заклеймен неоправдано от догматичната ни философска мисъл като 



представител в България на реакционното т.нар. ремкеанско учение, 

политически беше изолиран, обиден и унизен. 

Откъде се взе тази дарба у един човек, израснал и възпитан на самия край на 

българщината - Лозенград. 

В кратката си автобиография, писана през 1952 г. академик Михалчев пише: 

"През есентана 1913 г. веднага след нашия разгром българското правителство 

изпрати в чужбина една делегация, предназначена да осветли европейските 

обществени кръгове по вероломния заговор на сърби и гърци, който осуети 

договорните споразумения в рамките на Балканския съюз. В тая делегация 

участвуваха: проф. Иван Георгов, Дим. Михалчев, Никола Милев, Ал. 

Балабанов и др. За мене беше определено да посетя Чехия. Тук, в Шандау, аз се 

запознах лично с големия чешки общественик проф. Т. Масарик, с когото бях в 

литературни връзки още от 1913 г. 

В края на Първата световна война Ал. Стамболийски ме взе в делегацията, която 

отиде през есента на 1919 г. в Париж за сключване на Ньойския договор. Аз 

минавах по това време за познавач на тракийския въпрос, доколкото бях 

избиран години поред за председател на Тракийската организация в България, 

предназначена да се грижи за настаняване на изонените отТракия българи и за 

изучаване на културното минало и настояще на тия нещастници.  В 1934 г. 

правителството на Кимон Георгиев в желанието си да установи дипломатически 

отношения със съветска Русия ме назначи за пръв наш пълномощен министър в 

Москва. 

На 27 септември 1934 г. професор Д. Михалчев връчва акредитивните си писма 

на председателя на ЦИК на СССР и на БССР А. Г. Червяков. След около два 

месеца цар Борис III на 23 ноември 1934 г. приема пристигналия в България 

съветски пълномощен представител Ф. Ф. Разколников. Михалчев пристига в 

Москва, когато българското правителство начело с Кимон Георгиев търси да 

разшири освен стопанските си и политическите връзки. 

Академик Михалчев изпънява своята дипломатическа мисия във време, 

свързано с началото на големите репресии. С болка той посреща известията, че 

неговите близки, познати и приятели от дипломатическото му обкръжение като 

Розенхолц, Бубнов, Тухачевски, Борис Пилняк, съпругата на Молотов и др. ще 

станат жертви на сталинската месомелачка. Той познаваше всички съветски 

величия както на дипломатическия, така и на философския фронт. Колко много 

можеше да ни разкаже, но той умря огорчен незаслужено и ще останат само 

неговите статии в сп. "Философски преглед", в които той разказва неподправено 

за живота в Съветския съюз. 

Неговите дипломатически доклади се четат с интерес, политическите му 

анализи са точни. От неговото наблюдателно око не убягват и най-малките 

подробности, които са важни в дипломацията. От една усмивка, от една любезно 

подадена ръка той умее да разчете мислите на партньора си, неговото 

настроение към България. 

Михалчев спечели доверието на съветските ръководители. Затова и той напълно 

естествено беше предложен от правителството на Кимон Георгиев след Девети 

септември да представлява отново България в СССР. Така за втори път 

Михалчев представлява нашата страна в СССР. Много може да се говори за 

неговата дейност в Москва като посланик в тази разбунена епоха, в тези 



размирни времена, за срещите му със Сталин, Молотов, Микоян и почти цялото 

обкръжение на Сталин. Но всичко това той правеше за благото на нашия народ. 

Ето и съдържанието на поменатото от нас писмо: 

"Драги наш Георги Димитров, 

Изминаха вече няколко дни, откакто нашето политическо представителство 

пристигна в Москва. Сега се нареждаме в зданието на бившата българска 

легация, и то при много трудни условия. 

Нося Ви много здраве от цялата прогресивна и демократическа общественост на 

България, която жадува да Ви види в своята среда. Младото поколение е 

изпълнено с едно особено чувство на очарование към Вашата личност и към 

Вашето досегашно дело. 

Писмото, което ми даде бай Добри за Вас, го препратих до Васил Коларов и се 

надявам да сте го получили. Но след заминаванетона бай Васил, не зная кому и 

къде да предам един голям дар от прекрасни български цигари, предназначени 

за Вас и за В. М. Молотов. 

Една част идват от признателната българска делегация, която оцени високо 

Вашето гостолюбие, както и дейното, благосклонно и трогателно участие, което 

взехте при сключването на договора за нашето примирие. 

А за останалата част се погрижих лично аз. Най-голямата мъка, която изпитваме 

от пристигането ни досега е, че все още не можем да получим една прилична 

автомашина, един ЗИС. 

Бюробин обеща да се погрижи, но и до тоя час ние оставаме вързани дома, не 

можем да отидем никъде, нито в гостилница, нито в театър, нито в 

учрежденията, където ни чакат множество работи. 

Аз съм тук със своето семейство и със своите секретари: между тях и и синът на 

адвоката Александър Пеев, който биде разстрелян през месец април 1944 г. 

Утре-други ден пристиганашитя търговски съветник Борис Христов, а заедно с 

него ще дойде вероятно и делегацията от София, която ще води разговори с 

народния комисар Микоан. Лишени от автомобил, ние сме просто загубени в 

този град. 

На тръгване, пък и по-рано говорихме няколко пъти с Тодор Павлов и той ми 

възложи да побеседваме по известни важни въпроси с Вас. Но не зная къде и 

кога да Ви намеря. 

 Накрая ще Ви помоля най-настойчиво да ми помогнете, преди всичко да ни се 

намери по-скоро една автомашина, която ние ще си упим. 

Моля Ви да предадете мойте почитания на Вашата мила съпруга. 

Сърдечен поздрав 

проф. Д. Михалчев" 

Оригиналът на писмото се намира в ЦПА, ф. 146, оп. 2, а. е. 14, л. 31. 

 

 

СТАЛИН И СЛУЧАЯТ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 

Нашият Большвой друг е съветвал да не се отлюспва опозицията... 

 

Сталин лично се запознава с Никола Петков на 13 октомври 1944 г. Като 

министър без портфейл в правителството на Кимон Георгиев той е включен в 

състава на българската делегация, водена от министъра на външните работи 



проф. Петко Стайнов за сключването на примирието, с което да се тури край на 

макар и символичната война, обявена от СССР на България на 5 септември 1944 

г. И съветският посланик в България, и Георги Димитров са изпратили на 

Сталин кратка характеристика на членовете на българската делегация. От цялата 

осемчленна делегация той най-много се интересува за Никола Петков. Сталин 

знае, че Петков представлява една от най-големите партии в България и Европа - 

партията на българските селяни - БЗНС. С тази партия за в бъдеще трябва да се 

работи, в нейно лице да се търси най-сигурната опора, естественият съюзник на 

Комунистическата партия. 

Сталин вече знае, че Никола Петков е с голям антифашистки принос: човек, 

който кръвно е свързан с борбите за нова, демократична България. Бащата е 

разстрелян насред София през 1908. Братът - Петко Д. Петков - като депутат на 

БЗНС е убит през 1925 г. 

Сталин постоянно ще съветва комунистите в България да уважават Н. Петков, 

да го спечелят за съюзник - той е любимец на земеделските маси, след него 

вървят милиони отрудени селяни. Никола Петков се запознава тогава лично и с 

големите политици на Москва - В. Молотов и А. Вишински. С втория той ще се 

срещне и в България. 

Никола Петков се отнася с уважение към усилията на съветското правителство 

да смекчи наказателните мерки, които предлагат САЩ и Англия към България 

като сателитна на Германия страна. Той е политик-реалист и вижда, че по 

споразумение на съюзниците от антихитлеристката коалиция България е 

определена в съветската сфера на влияние. С оглед националните интереси това 

обстоятелство има положително значение, но, от друга страна, поставяше 

България в голяма зависимост от СССР. Това именно предимство на СССР в 

историческата съдба на България не можа да го спаси от бесилката. По-късно 

Никола Петков с основание ще говори за господарите от Кремъл. 

Международен нормативен документ дава право на Сталин да упражнява своето 

влияние и диктат. Съветската хегемония ограничава англо-американското 

присъствие и влияние върху българските работи. 

Никола Петков бе поставил подписа си под клаузите на примирието, подписано 

в Москва. 

Намесата на Сталин във вътрешните работи на България, получила картбланш 

от Московското примирие, става все по-осезателна. Г. М. Димитров е освободен 

от длъжността политически секретар на БЗНС и на негово място през януари 

1945 г. е избран Никола Петков. 

Българските комунисти много оптимистично си представят положението на 

България. Застанаали зад гърба на големия съветски брат, те започват грубо да 

нарушават международните си задължения, изкуствено пришпорват по-бързото, 

несъобразено с международното положение развитие на револю\ионния про\ес. 

Това злепоставя Сталин. Той е верен на съюзническите си задължения, а 

българските комунисти със своите действия го злепоставят - Сталин е принуден 

да каже на Георги Димитров: "Българските комунисти видимо се боят да кажат 

на народа, че те не се стремят сега да съветизират България." С тази цел Сталин 

не допуска непосредствено след 9.IX.1944 г. завръщането на Коларов и 

Димитров в България. Той им няма доверие, че те не ще се разприказват за по-

скорошно изграждане на социализма в България по примера на СССР. Сталин 

счита, че е рано да се говори директно още за социализъм в България. 



"Комунистите, казва той, сега вземат много висок тон. Звенарите искат да 

излязат от правителството. Ако сега и Коларов пристигне там, то съвсем ще се 

побъркат. По-добре е, казва Сталин на Димитров в отговор на ходатайството му 

за час по-скорошното завръщане на Коларов, да се почака със заминаването на 

Коларов за София. Нима тук той живее лошо?" Когато Георги Димитров втори 

път напомня на Сталин за искането на Коларов, той е още по-откровен: "Аз се 

боя, че пристигането на Коларов в София ще отблъсне земеделците и другите. 

Ще му разкрият биографията, ще вдигнат шум, ще използуват неговото 

присъствие да се говори отново за съветизация на България." Пред съюзниците 

Сталин държи още на обещанието си, че няма да "съветизира" България. Според 

Сталин българските комунисти екстремират, избързват, проявяват сектантство 

във взаимоотношенията си най-вече със земеделската партия, към нейния вожд 

Никола Петков. Може би той има основание, когато счита, че идването на 

Коларов и Димитров ще поощри и засили още повече куража и увереността на 

българските комунисти, че на тях всичко им е разрешено, че никой не е в 

състояние да се меси в българските работи. 

Въпреки хегемонната роля на Комунистическата партия политическите дейци от 

цял свят, в това число и на първо място Сталин знаят, че партията на 

българските селяни е авторитетна масова партия, с изключително голямо 

влияние сред селяните, с големи традиции и определен антифашистки принос. С 

нея и нейните политически ръководители не може да се постъпва произволно и 

да се елиминират те от политическия живот на България. Никола Петков се е 

наложил като неоспорим от никого лидер с голямо политическо влияние. Най-

лесно е да се скъса с него, когато той се обяви в опозиция, като бъде обвинен в 

шпионаж и заговорническа дейност. Това ще стане по-късно. Засега е рано, 

трябва да се приложи нова тактика. Сталин ще съвева българските комунисти, 

че ще е "политически несъобразно да не скъсваме още с него, да се постараем да 

го неутрализираме". 

На 11 юли 1945 г. Г. Димитров изпраща директивно писмо от Москва: "Нашият 

"Большой друг" (това е шифрованото име на Сталин) се отнася отрицателно към 

реконструкцията на кабинета в настоящия момент. Смята преждевременно 

отстраняването на Н. Петков и неговите другари от кабинета. "Той, казва 

Сталин, трябва да бъде разобличен вътре и вън от страната, въз основа на 

конкретни факти." Никола Петков пречи на Комунистическата партия, след него 

вървят в огромното си мнозинство селяните и членската маса на БЗНС. Те 

уверяват Сталин, че Петков може да бъде заместен от другия виден деец на 

БЗНС Александър Оббов. Сталин обаче възпира неговите противници от 

прибързани действия. Всички са убедени, че Петков трябва да си отиде, но 

разликата е в подхода, в начина, по който той да се изолира. Ако Петков бъде 

убит или осъден, Сталин счита, че в чужбина ще се гледа на него като на герой, 

като поредна жертва на комунистите, като борец за свобода. Сталин съветва 

своите съмишленици в България "до проявяват по-голяма осторожност и 

търпимост". Той още държи да се консултира за всичко с представителите на 

САЩ и Англия. Сталин успокоява българските си другари, че не е толкова 

страшно да има разногласия в управляващата коалиция, да има критика в 

Националния съвет на ОФ. "Това е, казва Сталин в един разговор с Георги 

Димитров, съвсем естествено, че е невъзможно в блок от партии да има 

единодушие по всички въпроси." Димитров му изтъква свои аргументи, но 



Сталин, както Г. Димитров е записал в своя дневник, "остана твърдо на своето 

мнение и още веднъж подчерта своя съвет". 

Мнението на Сталин за българските комунисти има аксиоматичен характер. То 

изменя еднопосочното мислене на българските комунисти. На заседание на 

политбюро на 12 юли 1945 г. Трайчо Костов чете писмото на Георги Димитров, 

което съдържа указанията на Сталин за по-гъвкава политика в процеса на 

демократизация на страната. От др. Молотов, съобщава Тр. Костов, е получено 

писмо до руските другари в София, че БКП е проявила сектантство по въпроса 

за Никола Петков, че позицията към него е неправилна и заплашва да доведе до 

развалянето на коалицията между четирите партии, че комунистите в България 

трябва да се вслушват в критиката на другите партии, да не се намесват в 

тяхните вътрешни работи, че не може да се забрани на Никола Петков да 

критикува, че нашата партия иска да живее във всички удобства и да ходи сама 

по паркетен под и др..." "Ясно е, продължава Г. Димитров, че тук се касае не за 

случайно мнение, а за добре обмислена позиция на съветското правителство, 

към която следователно трябва да се отнесем с най-голяма сериозност към 

рекомендациите, които се правят." 

Читателят разбира, че това са буквално думи на Сталин, които Димитров 

препредава на Тр. Костов. Сталин е разсърден на своите ученици. Един след 

друг следват неговите съвети посредством Г. Димитров, но те понякога не се 

вслушват, не могат да разберат в дълбочина, че към опозицията трябва да се 

отнасят така, както ги съветва Сталин. Той иска от тях да направят поврат в 

своята политика, да се откажат от твърдата си линия, съветва ги да се научат да 

правят компромиси. Всичко това е казано от Сталин с раздразнен тон. Случаят 

"Петков" не случайно го занимава толкова много. Той знае и има поддръжката и 

на САЩ, и на Англия, и на огромното мнозинство на БЗНС. Сталин напомня 

нееднократно на Г. Димитров, на който предстои завръщане в България през 

ноември 1945 г., че "ако се изолира Н. Петков, ако започнем борба срещу него, 

се стеснява базата на ОФ, губят се селските маси, които биха тръгнали подир 

Петков и групата му". 

Както се вижда от документите на Наркоминдела на СССР, посланикът 

Лавришчев също сигнализира за грубото отношение към Н. Петков в България, 

за "невслушване в известна критика на земеделците". БКП е разтревожена от 

критиката, която им се отправя от Москва и лично от Сталин. В протоколите на 

Политбюро на ЦК на БКП от 3 юли 1945 г. четем: "Ние въпреки 

предупрежденията на Г. Димитров (а те са на Сталин) да не се намесваме грубо 

във вътрешните работи на БЗНС се намесвахме грубо, не проявихме достатъчна 

гъвкавост, форсирахме работата... Ние забравихме, че сме победена страна, не се 

съобразявахме при решаването на вътрешните въпроси с международните 

интереси на СССР. Изхвърлянето на Н. Петков от правителството ще бъде в 

противоречие с общата политика на СССР. България не трябва да създава 

проблеми преди международната конференция на тримата в Потсдам... 

Предупреждението на др. Сталин идва късно, но не съвсем... Ние може да 

убедим нашите съюзници - левите земеделци, че от международни съображения 

е необходимо да се направи още един опит с Никола Петков, но не на всяка 

цена, а при определени условия." 

Твърдолинейните в БКП даже се опитват да се противопоставят на Сталин, да се 

отнесат леко резервирано. Научавайки за това, Г. Димитров е разтревожен да не 



би това да предизвика гнева на Сталин. Той усеща тази мълчалива съпротива от 

България. 

Насрочените за 26 август 1945 г. парламентарни избори под натиска на 

опозицията и с намесата на САЩ и Англия се отлагат за 18 ноември с.г. Никола 

Петков е дал ултиматум, че ако не се отложат изборите, опозиционните 

министри ще си дадат оставката. Сталин се страхува от допускането в България 

на правителствена криза, от стесняване базата на ОФ. Още на другия ден след 

отлагането на изборите ЦК на БКП обсъжда новосъздаденото положение - какво 

да се прави? Отново се иска консултация със Сталин. "Ние получихме известни 

указания, заявява Трайчо Костов, от др. Сталин, които ни навеждат на мисълта, 

че може би в това отношение - в борбата срещу десните елементи в ОФ-партии - 

не сме били на прав път. Др. Сталин ни предупреждаваше, че в навечерието на 

Берлинската конференция ние не бива по никакъв начин да допуснем 

правителствена криза и стесняване на базата на ОФ. Той ни упрекваше в не 

съвсем правилно отношение към Н. Петков и неговата група, в прекалено 

ГРУБА намеса във вътрешните работи на БЗНС, в нежелание да търпим каквато 

и да била критика. Той ни посочваше, че не можем да искаме от другите 

съюзнически партии да бъдат 100 процента убедени и искрени 

отечественофронтовци, каквито сме ние, да бъдат по всички въпроси на нашето 

мнение. Той ни предупреди, че в такива междинни партии не може да няма 

колебание, но ние трябва по-търпимо и по-гъвкаво да се отнасяме към тези 

колебания. 

За нашето желание... да изчистим извъднъж нашия път др. Сталин ни упрекна, 

че ние предпочитаме да се движим по паркет, отколкото по грубия и изровен 

път на действителния живот. Вие си спомняте, че ние се опитахме да се отнесем 

към тези съвети на др. Сталин сериозно и с всичкото внимание, което те 

заслужават, взехме решение да направим всичко възможно, за да избегнем 

кризата след дълги преговори, установихме се при анализа на Петковата група, 

че не би било правилно да се сложи пълен знак на равенство между нея и 

Гемето. Най-сетне съгласихме се, че англофилските и американофилските 

тенденции у Петкова и Чешмеджиева, това, че тия приятели започнаха да гледат 

с едното око към СССР, а с другото - към Англия и Америка, не могат да се 

смятат за достатъчно основание за изхвърлянето им от ОФ при сегашното 

международно положение, когато СССР тоже държи на съюза с Англия и 

Америка." 

БКП разбира, че с Никола Петков тя не може самоволно да се разправи, че 

неговата съдба може да се реши само на равнище представителите на великите 

сили. 

Отлагнето на изборите, отношението към ръководителите на опозицията 

изисква от ръководните сили в България да потърсят отново съветите на Сталин 

и Молотов. На 25 август 1945 г. за Москва заминават Трайчо Костов и Вълко 

Червенков. Към тях се присъединяват и Георги Димитров и Васил Коларов. Още 

същата вечер са приети от Сталин и Молотов. 

Тук те идват със свой проект-програма за действие при новата обстановка. Те са 

уплашени; щом СССР не можа да предотврати отлагането на изборите - значи 

той е по-слаб от англо-американците. Какво ще каже сега Сталин? В него е и 

надеждата. 

 



"Опозицията понякога по-добре вижда известно недоволство сред масите, 

отколкото тези, които са на върха. Вие сте уверени, че народът върви с вас. 

Тогава защо така се изплашихте от опозицията?" 

 

Ще си позволим да приведем оценката на Сталин за положението в България по-

пространно, за да се види колко точно той дава своята диагноза и прогноза, 

която окуражава смутените му гости. "От вашия проект, казал Сталин, се вижда, 

че вие се поизплашихте. Вашият тон беше много висок, а сега се изплашихте и 

смутихте. Никой не е искал промяна в правителството. Отложихте изборите - 

поставете точка на това. Отлагането на изборите не е съществено искане и 

затова ние се съгласихме. Ако англо-американците са недоволни от нещо, нека 

се обърнат към Контролната комисия. Там ще им кажат, че не могат да решават 

подобни въпроси, и ще ги отправят тук - към нашето правителство. Ние не ще се 

съгласим на никакви съществени отстъпки и без нас нищо не може да се 

направи. 

Вие сте длъжни да отстоявате своето право сами да решавате въпроса за това 

какво правителство да имате. От тази гледна точка декларацията на 

Националния комитет на ОФ за отлагането на изборите не е съвсем правилно и 

добре обмислена - съставена е твърде подомашному. По-добре би било да 

кажете, че отлагате изборите, тъй като се вслушвате в исканията на опозицията, 

отколкото да заявите, че правите това под външен натиск. Трябва да бъде 

използуван аргументът,  че без опозиция не е мислимо никакво демократично 

правителство. А това, че опозицията може да не остане доволна от вашите 

постъпки, няма какво да ви смущава: тя за това е опозиция, за да бъде 

недоволна. Не е мислимо опозицията да бъде доволна от всичко... В 

декларацията е пропуснат също и важният пункт, че ОФ власт е възстановила и 

свободата на вероизповеданията. Въобще тя е съставена подомашному. В нея 

твърде много се ругае Петков. 

В общество с антагонистични класи трябва непременно да има опозиция. Не 

могат едновременно да бъдат доволни и работодатели, и работополучатели, 

както казват немците. Без опозиция може само в общество като нашето. И все 

пак понякога се случва ние самите да си правим опозиция чрез самокритика... 

По-добре би било да се легализира опозицията, за да я държите вие в своите 

ръце и да я заставите да бъде лоялна, отколкото да премине в нелегалност. Вие 

сте заинтересовани да имате опозиция. Ако работите добре, вие може да вземете 

в свои ръце опозицията на Петков и да я използувате в най-различни случаи. За 

вас даже е изгодно опозиция от 50-60 човека - ще се хвалите пред Бевин, че у 

вас има опозиция. Опозицията у вас ще бъде като камшик, ще ви принуждава да 

не се разпускате, ще ви пришпорва. С някои пунктове на вашия проект вие сами 

признавате, че опозицията е права в нещо. Опозицията понякога по-добре вижда 

известно недоволство сред масите, отколкото тези, които са на върха на властта. 

Вие сте уверени, че народът върви с вас? Тогава защо така се изплашихте от 

опозицията?" 

Сталин по индиректен път търси начин за изолация на Никола Петков. Неговата 

фигура го тревожи и той предлага един вариант, според който опозиционните 

земеделци начело с Петков да се обединят с тези, които подкрепят партията. С 

това Сталин иска да противопостави двете фракции, които сами да воюват 

помежду си. По този начин на преден план се изкарват левите земеделци, 



земеделците отечественофронтовци. Това на практика е теорията "разделяй и 

владей". В друг случай Сталин предлага за България като предимно селска 

страна да няма комунистическа партия, която да плаши селяните, а да се създаде 

някаква си "работническо-селска партия", която да погълне и двете партии - на 

земеделците и комунистите. Като образец Сталин сочи английската "Лейбър 

парти"- Но забележете, че Сталин, за да не уплаши комунистите им казва: "По 

същество това ще бъде комунистическа партия, но на пръв план това ще става 

по-завоалирано, а после вие ще обявите, че се борите за комунизъм." 

От 16 до 25 декември 1945 г. в Москва се провежда съвещание на външните 

министри на Англия, САЩ и СССР. Обсъждат се принципи за процедурата по 

сключването на мирните договори с победените страни. Американската и 

английската делегация настояват като условие за сключването на мирен договор 

с България демократизирането на режима в страната. След продължителни 

дебати се решава в правителството на Отечествения фронт да бъдат включени 

двама представители на опозицията. Но кои да бъдат те? Сталин знае, че Бърн 

(САЩ) и Бевин (Англия) ще искат Никола Петков да представлява опозицията. 

А Сталин се страхува от него, но трябва с някакъв аргумент да се отклони 

кандидатурата на Петков. На 23 декември Георги Димитров записва в дневника 

си едно много важно събитие. То се отнася именно за Никола Петков: "Извика 

по ВЧ Сталин. Съобщи: яви се при мен министърът на външните работи на 

САЩ и предложи с цел признаването на българското правителство 

реорганизация на правителството с цел включването в нещо на представители 

на опозицията-" 

"... Що се касае до опозицията, както е известно, има лоялна и нелоялна 

опозиция. Българската опозиция е нелоялна. Тя бойкотира изборите. В Америка 

също има опозиция - републиканците. Но след нейното поражение в изборите 

нейният ръководител заяви, че поддържа правителството. Българската опозиция 

постъпи обратно. Има у вас нелоялна опозиция. Бихте ли включили 

представители на тази опозиция във вашето правителство. (Той започва да се 

смее...) Защо това трябва да се иска от България." "... Помислете, казал Сталин 

на Георги Димитров, не бихте ли могли да включите един или двама министри 

от опозиционните кръгове, откъсвайки ги от опозицията. Дайте им някакво 

незначително министерство. Естествено, въпрос не става за Петков. Може да се 

намери друг, макар немного известен. Посъветвайте се с вашите другари и 

съобщете вашето мнение. Ще чакаме утре вашето позвъняване." 

Читателят е забелязал изричното указание на Сталин: да се търси човек от 

опозицията, но да не е известен като Никола Петков. И на този по-малко 

известен опозиционер да се даде някакво незначително министерство. Георги 

Димитров е смутен. Трябва да се намерят лоялни опозиционери. Започват 

консултации, но такива опозиционери, каквито се търсят, няма. Следователно не 

могат да се изпълнят съветите на Сталин. Московските решения могат да бъдат 

осуетени, да не се осъществят. А това е голям скандал, който злепоставя Сталин. 

На 30 декември 1945 г. Георги Димитров е записал в дневника си: "Отправих 

телеграма (шифровка) до Сталин и Молотов по повод практическото 

приложение решенията на Московската конференция по българския въпрос." 

Както вече подчертахме, има реална опасност московските решения да бъдат 

провалени. Спешно заминава най-авторитетна делегация: министър-

председателят Кимон Георгиев, министърът на вътрешните работи Петко 



Стайнов, министърът на вътрешните работи Антон Югов и проф. Димитър 

Михалчев - посланик на България в СССР. На 7 януари българската делегация е 

поканена на прием от Сталин. На тази среща най-много ще се спряга името на 

Никола Петков. Но нека да дадем думата на проф. Михалчев. 

"Срещата се състоя на 7 януари 1946 г. вечерта от 10 до 12 часа в Кремъл - пише 

в информация Д. Михалчев до Министерството на външните работи. - Тя 

започна с едно разяснение на Кимон Георгиев, подир което последва изложение 

на Сталин върху развоя на неотдавнашните преговори между тримата министри 

на външните работи, доколкото те засягат и България, и отчасти и Румъния"... 

Сталин смята, че в България не са оценили достатъчно благоприятния за 

България резултат. "Вие нямате нужда да се занимвате толкова много с вашата 

опозиция. Вие трябваше чисто и просто да й изтъкнете решението на 

конференцията и да я поканите да посочи двама упълномощени от нея и лоялни 

спрямо ОФ свои представители. Защо е било нужно да карате селски 

представители да ви дават писмени декларации за едно или друго! Не знаете ли, 

че селянинът е сговорчив - добавил Сталин засмяно и иронично, - но неговата 

сговорчивост и доверие веднага се свършват, когато го накарат да подпише 

нещо! Ако Н. Петков, Пастухов и Лулчев желаят да посочат свои лица - добре; 

ако не желаят - още по-добре. Вие със своята тактика сте дали на опозицията да 

мисли, че имате нужда от нея, когато тя никак не ви трябва... Нашата задача в 

отношенията с тия "опозиции" в Румъния и България е да съдействуваме за 

тяхното разложение. А вие чрез своите действия с петковци и пастуховци 

помагате да се засили тяхното самочувствие... В разговора наред със Сталин 

участвува често и Молотов. Те двамата се сговориха накрая да се изпрати 

Вишински от Букурещ в София, за да разясни той лично на българската 

опозиция, че от нея Московската конференция иска двама действителни и 

лоялни представтители. Ако петковци и лулчевци - каза Сталин - не щат, те 

рискуват да останат изолирани и да загубят всичко. Защото техният отказ 

означава, че те отиват против общата линия на тримата и против изричния съвет 

на СССР..." 

Сталин се обажда на Вишински по телефона и като му дава нужните 

инструкции, поръчва му на другия ден да тръгне за София. 

 

"Големите от Кремъл бяха много ядосани и този яд винаги намираше ехо сред 

петата колона на болшевиките в другите страни..." 

(Чърчил) 

 

"На 8 януари в София пристига А. Я. Вишински - записва Георги Димитров в 

дневника си. - Срещнахме се в Бирюзов. Беседвахме за позицията, която трябва 

да заеме към опозицията. През нощта той приел Лулчев. Безрезултатен 

разговор." Димитров не съобщава, че Вишински се среща също през нощта и с 

Никола Петков. По сталински маниер той изпраща човек, който да го извика в 

полунощ. Никола Петков връща пратеника на Вишински с думите: "Благодаря 

му, но ние политиката я водим денем, а нощно време почиваме и вие сте ме 

намерили в леглото. Утре, когато пожелаете, съм му на разположение." Ядосан 

от отказа на двамата представители на опизицията, Вишински грубо им заявява: 

"Не съм дошъл с вас да разисквам, нито да приемам вашите условия. Аз съм 



дошъл да ви предам Мосовското решение, съгласно което, ако вие се съгласите, 

трябва да представите двама представители." 

Отказът на Петков да разговаря с Вишински е един от аргументите, които по-

късно ще се използуват за осъждането му. Ето и мотивите: Никола Петков не е 

съгласен с Московското решение, той не спори с българското правителство, той 

спори със Сталин, със СССР. 

Само два дни преди да бъде обявен съставът на новото правителство на Кимон 

Георгиев (31 март 1946 г.), Сталин изпраща на Г. Димитров шифрограма как да 

бъде съставено новото българско правителство. Сталин вече е направил рязък 

завой в своето отношение към политическата опозиция в България: решил е да 

се започне политическо репресивно настъпление срещу нея. И началото е тук - 

противопоставянето на тримата срещу изпълнение решението на Московското 

съвещание. Ето какво е записал Георги Димитров в дневника си на 6 юни 1946 г. 

за поредната си среща и разговор със Сталин: "Вечеря със Сталин и Молотов в 

Кремъл. ... Късно през нощта - закуска в дачата на Сталин. Престояхме до 7 часа 

сутринта... Беседвахме по нашата тактика към съюзниците и в частност за Дамян 

Велчев... Сталин ни критикуваше за недостатъчно решителни действия от наша 

страна. Посъветва ни да вземем по-решителен курс и да не се съобразяваме с 

мнението и настроението на англичани и американци и тяхната агентура в 

България. Югославяните къде по-смело действуват." 

БКП прави своя извод от препоръката на Сталин да действува по-смело, така 

както "югославяните действуват". За това Димитров се консултира със 

съветските служби на КГБ. На 26 юни 1947 г. при него се провежда съвещание с 

изпратените от Берия съветници. Това Димитров го е записал  в дневника си. 

При следствието срещу Никола Петков е приложена съветската "конвейрна 

система" на разпит. Той се извършва през цялото денонощие от четири 

следствени екипа при системно безсъние на подследствените. На 16 август 1947 

г. Никола Петков е осъден на смърт. Ръководителите на САЩ и Англия правят 

всичко възможност да осигурят благоразположението на СССР да не изпълнява 

присъдата срещу Петков. Съветското правителство отхвърля тези искания като 

неоснователни. На 17 септември 1947 г. Димитров изпраща специална 

шифрограма от Москва, след като е съгласувал този въпрос на най-високо 

равнище. "В настоящия момент - се казва в нея - е нужно да се даде нагледен 

силен урок на всички, които се опитват да подриват народната власт и да се 

вмесват в нашите вътрешни работи. Такова е мнението на нашите приятели 

(съветските ръководители - б.а.)" 

Историята е запазила автентични документи, от които  се вижда личната намеса 

на Сталин за случая "Никола Петков". Докато през 1945 г. Сталин критикува 

българските комунисти за политически максимализъм, сектантство и 

неповратливост, в края на 1946 г. той ги критикува за политическа пасивност, за 

забавяне на революционните преобразувания. Сталин вече иска да се ликвидира 

политическата опозиция в България. Ялтенската конференция, която дава на 

Сталин право на влияние в България, не дава големи шансове на САЩ и Англия 

за намеса в общесвено-политическия живот на България. 

Убийството на Никола Петков на 23 септември 1847 г. разтревожва 

международната демократична общественост. У никого няма съмнение, че това 

е дело на Сталин. И с основание на 25 септември пред събрание на Партията на 

консерваторите Чърчил заявява: "Трябва добре да се разбере, че съветското 



правителство е първият виновник за смъртта на Петков... Българските 

комунисти действуваха по заповед от Москва, убивайки Петков. Това убийство 

не можеше да стане скрито и ние знаем, че Кремъл е бил винаги готов на най-

страшни наказания... Казвам "Кремъл", защото българските болшевики са 

действували по заповед. Големите от Кремъл бяха много ядосани и този яд 

винаги намираше ехо сред петата колона на болшевиките в другите страни. 

Болшевиките по нищо не се различаваха от нацистите." 

 

Как бай Добри излъга за пръв път 

ТАЙНА СРЕЩА НА ДОБРИ ТЕРПЕШЕВ С ДИМИТЪР ГИЧЕВ 

 

Научава Добри Терпешев, че в плевенския затвор, в същата килия, в която и той 

е бил, излежава присъдата си видният земеделски водач Димитър Гичев, осъден 

през 1948 г. на строг тъмничен доживотен затвор за "вражеска 

контрареволюционна дейност". 

Изминали са 12 години и на бай Добри, така гальовно го наричаше народът, му 

се искало отново да  посети този затвор. И нещо повече, основание за това му 

давало, че като завеждащ административния отдел в ЦК на БКП той е 

наблюдавал и вътрешното министерство. 

Бидейки сам повече от десетилетие по затворите, той добре разбирал и 

съчувствал на невинно осъдения земеделски водач, с голям антифашистки 

актив. 

Д. Терпешев, считайки, че свободата в партията е изгряла, минали са само два 

месеца от априлския пленум през 1956 г., си позволява без знанието на 

партийното висше ръководство да посети плевенския затвор. Той никога не е 

предвиждал, че този му хуманен акт ще бъде изтълкуван като "най-грубо 

нарушение на желязната партийна дисциплина", като желание и стремеж да 

печели евтина популярност. 

Пред нас е една строго секретна стенограма на септемврийския пленум на ЦК на 

БКП през 1956 г. Тук пред цял пленум Д. Терпешев е подложен на кръстосан 

разпит: защо той без разрешение на партията прави това посещение да се 

срещне с един "политически враг". Пред този непредвиден партиен съд Д. 

Терпешев отговаря: "Случаят е съвършено случаен. По-рано исках да отида в 

този затвор, там съм бил известно време, още повече аз наблюдавам вътрешното 

министерство. Исках да отида в един затвор. По едно време поисках, когато 

беше култът. Култът ми каза: няма да отиваш. Сега няма култ и аз реших, че 

мога да отида. Но тогава го нямаше момчето (директора) и мен не ме пуснаха, и 

аз си заминах." 

Добри Терпешев трябва да намери някакво оправдание - може би за пръв път ще 

излъже партията, на която той от млади години се беше посветил. Той не може 

да хитрува и ето вижте колко наивно обяснява това си посещение, като мисли, 

че някой ще му повярва: "Идвах аз по пътя  и колата точ, в точ, за мое нещастие 

се счупи там, на вратата на затвора... Аз седнах на вратата на колата - дойде 

началникът на затвора: "Здравей, бай Добри!" "Здрасти!" "Ти си искал да влезеш 

в затвора. Ела сега." Аз му казах, че бързам, че е топло. "Ела, ела." Отидохме, 

разгледахме затвора. Струпаха се около мен затворници: "Що ни държите, защо 

не ни пуснете?" - ей такива въпроси. Между тях беше и Гичев. 



ТОДОР ЖИВКОВ: "Бай Добри, ти си отишъл в кабинета на директора и си 

казал: "Моля да ми доведете Гичев." И срещата е станала в кабинета на 

директора. Това е Централен комитет и трябва да се говори точно.  

Д. Терпешев не предполага, че директорът на затвора ще уведоми моментално 

своите началници. Те описват в подробности случая и скалъпеният бързо 

отговор на кръстосания разпит пред цял пленум обърква бай Добри. Той отрича, 

че е казал: "Искам да видя Гичев, докарайте го." Бай Добри носи подарък на 

Гичев - локум и нещо за ядене, разговарят за политиката на БЗНС, за неговите 

водачи и му дава един аванс с думите: "Ако излезеш от затвора, да помогнеш на 

народа да се ориентира..." Изрично му казах: колата ми е счупена вън, влязох да 

видя затвора, никакъв мандат, никакво пълномощно нямам. Това съм казал. Ако 

това не е така - вот, подпишете ми смъртната присъда. Това е така... Такъв е 

случаят." 

Органите на Държавна сигурност донасят, че след това той се среща с брата на 

Гичев. Добри Терпешев отговаря, че за разлика от други пред неговата врата в 

жилището му не стои милиционер. Неговият дом е открит за всеки. "Дошъл една 

сутрин, обяснява Д. Терпешев, седнал вън на пейката. Жената казва: Дошъл е 

един. Питам кой е? "Брат бил на Гичев". Аз й казвам: "Да си върви по дяволите." 

Държа ме половин час. "Какво искаш от мен? Аз не съм го арестувал и не го 

държа. Идете при Георги Трайков, ако с тях се разберете." Това е разговорът. 

Какво можех да му кажа, за да го изпъдя... Той е отишъл при Танчев, разговарял 

с Танчев. Танчев го пуснал при Георги Трайков... Каква отговорност имам аз за 

това, че този приятел е отишъл да разговаря с тях... Аз на тях не съм казал да го 

приемат. Тя си е тяхна работа." 

След обясненията започват въпроси и изказвания: 

ИВАН МИХАЙЛОВ: "Защо всичко това не го каза след случката веднага - ето 

така седят работите, другари, за тези срещи с Гичев, с брат му, защо Централния 

комитет не информира?" 

ДОБРИ ТЕРПЕШЕВ: "Каква нужда има да информират какви разговори с Гичев 

е имало?"  

РУБЕН ЛЕВИ: "Как каква нужда?" 

ТОДОР ЖИВКОВ: "Ние навремето те викахме в Политбюро във връзка със 

срещата с жената на Гичев и ти обърнахме сериозно внимание, че следва да 

прекъснеш всякакви връзки с тази фамилия." 

ДОБРИ ТЕРПЕШЕВ: "Аз я приех с разрешение на др. Тасков. Аз му казах: 

"Иска среща с мен." Аз попитах тогава и той ми каза: "Може да я приемеш". Аз 

не зная в какво тук мога да бъда обвинен"... И след много реплики от залата той 

отговаря, запазил самообладание: "Такъв е фактът. Във всеки случай дава ли 

това основание, щото да се хвърля такова обвинение, че, видиш ли, аз там с 

Гичев правя фракция, че, видите ли, готвя някакво правителство и водя борба 

против партийното ръководство? Не е така работата. Недейте така! Не можете 

вие в това да ме обвините..." В какво ли не е обвинен Д. Терпешев за този му 

хуманен човешки жест. 

В броени редове е трудно да се посочат и други изказващи се на планума против 

тази чисто човешка постъпка на Терпешев. 

Старият антифашистки ветеран, макар и да нямаше онази теоретична 

подготовка на някои, получена от трудовете на Сталин, интуитивно усещаше, че 

култът в БКП е пуснал дълбоки корени, че мнителността и подозрителността 



трудно се изкореняват, че култът към Сталин и Червенков е осъден, но 

култовското мислене продължава да господства. Д. Терпешев се обяви за по-

решителна борба против култа, но затова той не получи поздравление като 

предшественик на ония демократически процеси, които по-късно настъпиха в 

БКП, а беше анатемосан като рушител на партийното единство, като авантюрист 

и субективист. Той умря огорчен от тази партия, на която посвети целия си 

живот. 

 

 

СТАЛИН НЕ ЗАБРАВЯ СЛУЧАЯ С ТРАЙЧО КОСТОВ 

 

Единственият и главен виновник за смъртта на Трайчо Костов беше Сталин. 

Българите бяха само изпълнители на смъртната присъда, произнесена от Сталин 

над Трайчо Костов. На Сталин никой не възразяваше и ако е имало някои такива 

навремето, то тяхната съдба е известна... 

Това твърдение се подкрепя убедително от още един документ (а фактите са 

много), съхраняващ се в личния архив на Васил Коларов в ЦПА при Висшия 

съвет на партията под сигнатура ф. 147, оп. 2, а. е. 67. Това са бележки на Васил 

Коларов, като министър-председател, който е на посещение в Москва през 

януари 1949 г. за учредяването на Съвета на икономическа взаимопомощ. Тук са 

представители и на социалистическите страни от Европа. Пред всички тях 

Сталин отново се връща към случая в България с Трайчо Костов, който 

неотдавна е обвинен публично, че крие цените на тютюна в България от 

съветските представители... Това е история за цял роман, но тук ще приведем 

само няколко реплики и груби нападки на Сталин срещу Трайчо Костов при 

срещата му с българската делегация на 6 декември 1948 г., т.е. само  един месец 

преди учредяването на СИВ. На тази среща през декември 1948 г. от българска 

страна присъствуват Георги Димитров, Вълко Червенков, Трайчо Костов и 

Антон Югов. Това не е официална среща, а е банкет, даден от Сталин на 

българската и полската делегация в неговата вила... Тук присъствуват и 

Молотов, Берия, Маленков, Булганин, Каганович и други тогавашни членове на 

Политбюро... 

Михаил Бодров, тогавашният съветски посланик, е направил вече своя донос 

лично до Сталин, дал е характеристика на Трайчо Костов. Може да си 

представим как се е чувствувал на банкета Трайчо Костов, този смирен, 

възпитан и интелигентен наш партиен ръководител, стенографирайки при това 

думите на Сталин... Пред лицето на всички, на богатата трапеза, вече може би 

всичките с повишено от алкохола настроение стават свидетели на следната 

сцена. Сталин се е приближил до него и, гледайки го втренчено с впит поглед в 

очилата, му казва: "Мошеник такъв! Аз имах за Вас по-добро мнение. Трябва да 

се види откъде сте и кой сте Вие? Я ме погледнете! Искате да се биете? Ще се 

преборим. Само знайте, че ние на половин път никога не се спираме. Ще 

доведем борбата докрай." Сталин е разгневен. Кой може в тази обстановка да му 

възрази... Всички са смутени... Той се обръща към Вълко Червенков, стар негов 

познайник от срещите му в обръжението на Г. Димитров: "Кажете, може ли да 

го обуздаете? За ГУШАТА ДА ГО ХВАНЕТЕ? Що за човек е той?" 

 



След тези гневни и осъдителни, и съдбоносни за Тр. Костов думи, нима не може 

да се види, че присъдата вече е произнесена... 

Към края на банкета, изглежда Сталин вече е дошъл в настроение и казва: "Нека 

забравим този случай..." (Виж. ЦПА ф. I. оп. 5 а.е. 34 л. 68-76). Но Сталин не 

забравя... Именно това искаме да потвърдим с един документ от Васил Коларов, 

за който вече споменахме... 

Срещата на Сталин с българските представители става през януари 1949 г., т.е. 

само един месец след този инцидент. 

Васил Коларов си е водил бележки, които вероятно са му служили за доклада, 

който той трябва да направи пред Политбюро в България В специален раздел на 

своята информация, той е отбелязал: "За Тр. Костов". Ще приведем изцяло 

записките на Коларов. За нас, изследователите, те са автентичен документ, 

който разкрива обективно и неподправено цялата истина, как се отнасяше 

Сталин към "братските" партии, как неговият гняв се стоварваше и върху 

партията в България. Зловещата сянка на неговия култ, на страха от него 

стигаше  и до  България. "Въпросът за Трайчо Костов - пише В. Коларов - не се 

счита изчерпан и приключен от руските другари. Той представлява още една 

зееща рана и пречи за възстановяването на пълното доверие на русите към нас. 

(Когато разговаряхме с Молотов за нуждите от известно разпределение на 

помощта на гърците, той забеляза (иронически): "Кажете, какво искат те от вас, 

ако разбира се ТОВА НЕ Е ТАЙНА". (к.м.А.В.) 

2) На банкета Сталин през цялото време подхвърляше на Югов: "Мы с ВАМИ 

НАЦИОНАЛИСТЬi" (к.м.). Той повтори това барем 15-20 пъти, както прави 

обикновено, когато иска да набие някоя мисъл. Това направи впечатление на 

другарите от другите партии. Унгарците ни питаха какво означава това? Ние 

премълчахме да дадем обяснение. Оказа се, че поляците, присъствували при 

разглеждането на този случай през декември, разбраха подмятанията на Сталин 

и Минц (член на полската делегация бм. - А.В.) ме попита как стои този въпрос 

сега? 3) Ние не можехме да не поискаме да бъдем точно осветлени от самите 

руски другари за тяхното мнение. Аз говорих с Молотов и Маленков, че Югов 

използувал подмятанията "Мы НАЦИОНАЛИСТЬi", за се осведоми какво мисли 

точно Сталин. Той говорил също и с Берия, присъствувал също Молотов и 

Маленков и се намесили в разговора. Всички те казваха, че в нашата партия и 

нейното ръководство те не се съмняват ни най-малко. Те познавали Димитров и 

Коларов. Но "КТО ТАКОЙ  КОСТОВ?" Как это могло случится"? Сталин пита 

Югов: "Как вы, Югов, лично это допустили?" Той пак повтори: "К черту Ваши 

тайны." Те всички са съгласни "что Костову надо помочь, повидому он не 

плохой человек, но два извода са несъмнени: а) Доверието на руските другари в 

Трайчо е разколебано, те сега не могат да му се доверят, те се занимават с 

подробно изучаване на неговата личност и б) Руските другари считат, че в 

нашата система и методи на ръководство на партията има съществени 

недостатъци, които допускат подобни опасни инциденти. 

Югов биде силно задянат от подмятанията на Сталин и очевидно той разбра 

сериозността на случая с Трайчо. Той също сериозно размисли за това, което 

трябва да се предприеме у нас, за да се укрепи партийното ръководство и 

предпази нашата партия от подобни опасни инциденти... По този повод той, 

както никога по-рано стана по-откровен с мене. Той ми съобщи например, че в 

разговорът си със Сталин в присъствието на Молотов Сталин му казал: 



"Димитров бльшой человек, он пользуется с большим известностью заграницей. 

Коларов - большой человек, он тоже имеет международную известность, их 

нужно беречь." 

Навярно тая оценка на руските другари за мене съставена с отношението, което 

имат към мен някои наши ръководни другари накараха Югова да се 

разоткровеничи. Той ми съобщи например, че "те" (кои са те?) били решили да 

"издигат" Трайчо, че казаното от Чанков, че "всяка жаба трябва да си знае гьола" 

било във връзка с това. Той ми каза за безобразното държане на Трайчо с 

Георги, когато разглеждали доклада на Георги на 16 пленум, а именно че Георги 

уж искал да "замаже" своите грешки и че ако той не кажел всичко, то той, 

Трайчо, щял да и 



 



злезе с разобличение. Това поведение на Трайчо възмутило Югова, но никой от 

присъствуващите не се решил да се намеси. Сега Югов открито нарече начина 

на действие" на Трайчо в правителството  и в партията като стремление към 

диктаторство. 

Фактически той със своето обкръжение от послушни помощници решавал 

самовластно всички въпроси, че той суспендира правото на отделните министри 

и заменил министерския съвет и П. Б., че той не се допитвал до Георги по важни 

въпроси и пр. Отделни помощници-министри през главата на своите министри, 

в това число и на Югова, се обръщали към Трайчо. Че благодарение на своя 

навик да командува той извършил своя гаф с русите и докарал нашата партия и 

правителство в конфликт с ВКП (б). 

Югов също така намира, че имало похалимство и низкопоклонничество, че 

много средства се харчели без разрешението на ПБ или от правителството за 

ненужни цели... 

Във връзка с разказа на ромъните как е станало отказването на крал Михая от 

престола, стана въпрос за нашия Симеончо и др. След това Сталин запитал, а 

какво стана с хората от царския (регентския) съвет. Когато му казах, казал 

Югов, че всички регенти бидоха разстреляни, той ми стисна ръката." 

С тези думи завършват бележките на Коларов от тази среща, състояла се от 4 до 

12 февруари 1949 г. Всички обвинения срещу Тр. Костов са вече налице. 

Коментарът е излишен. Читателят знае завършека на драмата с Тр. Костов. Той 

ще прецени кой е главният виновник. 

 

 

 


