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Abstract: A self-written inquiry by Ivan Bagryanov
before the investigative bodies interrogated him in
connection with the "people's court". Bagryanov's
statement refutes the thesis of conducting a demagogic policy.
Около правителството на Иван Багрянов съществуват много научни спорове и неясоти. То
управлява страната ни само три месеца /от 1 юни
до 2 септември 1944 година/. Едни наричат неговия мандат „демагогски завой“, а други го смятат
за истински, искрен опит за откъсването на България от съюза ѝ с Третия райх. Предлагания тук
документ, който обнародваме изцяло, дава възможност на изследователите да обогатят своята
аргументация при определяне характера на Багряновото правителство, досега неосноватено оценявано доста еднозначно като „поредна демагогия“
и опит „да заблуди масите“, за да ги откъсне от
решителната борба против властта. Документът е
саморъчно написано дознание от Иван Багрянов
пред следствените органи, разпитали го във връзка с т. нар. „народен съд“. Изложението на Иван
Багрянов опровергава тезата, че неговият кабинет
е провеждал демагогска политика, за да отклони ударите на опозицията срещу правителството.
Една теза, която се считаше като господстваща в
историческата наука няколко десетилетия. Тя дори не предизвика дискусия сред изследователите,
както стана с Муравиевото правителство1. „Случаят Багрянов“ разкрива и стремежа на вътрешните сили на БРП през лятото на 1944 г. да търсят
мирен път към властта, склонността на комунистическата партия към компромиси чрез срещи и
разговори с правителството и с представители на
легалната опозиция2.
***
Именувам се Иван Иванов Багрянов, от с. Воден, Разградско, роден в гр. Разград, на 55 години,
българин, православен гражданин, женен не осъждан, по занятие земеделец.
През 1912 г. постъпих в 1-и артилерийски
полк в гр. Разград. Два месеца след това почна
Балканската война. Войната прекарах като взводен командир. След войната останах на служба в
същия полк и в същия град. В началото на 1914
г. получих отпуск и дойдох в София. През това
време стана известния атентат в Градското кази-
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но. Тук беше убит един от съвипускниците ми –
поручик Бояджиев. Другарите от випуска ме натовариха да изкажа слово от името на випуска. В
опелото в „Св. Крал“ присъстваха цар Фердинанд
с царицата, министерския съвет и генералитета.
Между другите слова и аз казах моето слово от
името на випуска. В сливото имаше един пасаж,
който загатваше за Междусъюзнишката война, за
нейната пакост, за 16-ти юни и за отговорните, за
които навярно тази бомба е била предназначена,
но тя убива невинния поручик, който и тук става
една изкупителна жертва.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван Багрянов

При произнасянето на този пасаж цар Фердинанд си тури очилата и ме изгледа много строго. Аз продължих и след погребението заминах за
полка си, защото отпуската ми се привършваше.
След два-три дни командира на полка ми каза, че
веднага трябва да замина за София и да се явя във
Военното М-во. Там никой не ми подаде ръка. Казаха ми, че трябва да се явя в двореца при генерал Сава Савов. Генерала ми каза да почакам в
канцеларията на г. Добрович. Там дойде цар Фер61

динанд. Още в началото той ме запита: поручик,
кой Ви е научил да говорите като депутат? Беше
запомнил почти цялото ми слово и ме разпитваше как разбирам отделните му пасажи. Обясних
му. На края той ми каза: поручик, за Вас има два
пътя, или веднага напуснете армията, или бъдете
командирован при мене на служба. Благодарих за
голямата чест, която се прави на един обикновен
поручик. Веднага без да ме пуснат да си отида до
къщи, бях задържан на служба в Двореца. Определиха ми да живея в едно странично здание и ме
туриха в наряда на дежурните офицери. Скоро ми
дадоха да докладвам за подпис на Царя докладите от Министерския съвет. През същото време бях
натоварен да запозная и двамата князе с артилерийските устави, а с княз Кирил да прекарам един
курс по действията с оръдията, което направихме,
в 4-ти артилерийски полк.
След около 6 месеца се обяви обща мобилизация. Аз доложих на генерал Савов, че искам да
си отида в полка, където по мобилизационния план
ще получа батарея, с която ще бъда през войната
много по-полезен. Два дни генерала не ми отговори. Тогава с едно частно писмо аз се обърнах направо до Цар Фердинанд. Той дал писмото на генерала и му казал: Той е луд! Пуснете го тогава да
върви! Така аз напуснах двореца и се завърнах в
полка си, където прекарах войната. След установяване позиционната война бях командирован в щаба
на 8-ма артилерийска бригада, където организирах
и завеждах артилерийското разузнаване. Към края
на войната аз заболях от тропическа малария и бях
отнесен в болницата на Червения кръст. При абдикацията на цар Фердинанд аз бях вече в Разград в
отпуск по болест. Тук околийския управите получи
съобщение от полковник Калфов да прекратя отпуската си и да се явя в Двореца като офицер. Аз
придружавах младия цар при официалните му посещения, които по това време бяха главно посрещане на ешелони от заложници и му помагах при
съставянето на речите и с разговорите с войниците
и офицерите. По-късно аз го придружавах страната и посещения на селата.
След известно време излезе заповед по Военното министерство, в която се съобщаваше, че по
Ньойския договор офицерския кадър ще трябва
много да се намали, та се молеше тия от офицерите, които могат да си намерят работа в друго предприятие и поприще, да напуснат само армията, за
да отворят място на останалите си другари. До ве62

черта аз си подадох рапорта за уволнение. След
като този рапорт бил докладван на цар Борис, той
ме повика и ми каза, че му е много мъчно, че ние в
такива трудни дни за него и страната времена искаме да го изоставим. Отговорих, че аз не дезертирам, но се считам задължен да изпълня молбата
на Министерството и че ако е необходимо ще остана като цивилен да му помагам. А когато времената се поуспокоят, ще отида да следвам агрономство. Така продължих службата си като цивилен.
Главната работа, която ми се възложи, [бе] да
следя българските вестници, да отбелязвам интересните за Царя пасажи и да му ги докладвам.
Тук в тези доклади Царя почна да изказва пред
мен своите мнения и предложения и сегиз-тогиз
да ме запитва за моето мнение. По това време нашият политически живот се развиваше под знака
на борбата между старите буржоазни партии и левицата – главно земеделци и комунисти. Влиянието на тази борба проникваше в Двореца, където
се проявяваше в различните тълкувания, мнения
и настроения. Моите тежнения по това време бяха категорично левичарски, ето защо, когато имаше земеделски или комунистически събрания,
манифестации и конгреси, Цар Борис, независимо от официалния пратеник, пращаше и мен и ме
задължаваше да държа бележки и да му докладвам. Така лека-полека в средите на Двореца в обществото и в офицерите среди започна да се слага
убеждението, че аз съм и че Царя държи край себе
си един опасен левичар и че този левичар е причината за някои неприятни небуржоазни тенденции за самия Цар. Всичко това не беше тайна за
някои от служащите тогава в Двореца. Ако трябва да се разпита някой страничен наблюдател за
работите по това време в Двореца, аз посочвам г.
Желязков, който по това време беше телеграфист
в пощата на двореца и по естеството на работата
можеше да знае повече от живота там. Този г. Желязков после беше увонен като комунист, а после
постъпи на служа при осветлението в София, където до скоро беше, а може би е и сега там.
По това време щом мъчнотиите намаляха, аз
настоявах да отида да следвам, но това можах да
направя една есента на 1922 г., след като мине голямата буря около закона за Софийската община.
Тогава аз заминах за Лайпциг, където записах агрономия, за да слушам лекции и да се подготвя за
изпитите и за другите два семестъра, които моите другари ми бяха записвали във Виена. Следна-

та година през м. май получих съобщение от Цар
Борис, че в София нещо ври и се подготвяло нещо
опасно и ме молеше да се завърна, защото имал
нужда от близки хора. Мисля, че към средата на
май или края, не помня, си дойдох. Цар Борис беше станал много предпазлив, караше ме да нося
пистолет и винаги ме вземаше със себе си.
В началото на юни отидохме в Двореца Кричим. След няколко дни придружаващите го заминаха за София, а не, Царя, сестрите му и аз като
придружаващ, заминахме за село Славовица, за
където Царя каза, че ще посетим министър-председателя, който го канел да види новата му къща
в лозето. При министър-председателя обядвахме
и след обяд заминахме за Двореца Враня, където останахме да пренощуваме. Призори ме събуди Царя и ми каза бързо да се обличам, защото
коменданта на Двореца, майор Драганов, му телефонирал, че около Двореца ставало нещо съмнително – имало патрули и войска, че той му казал
да научи нещо по-положително и да дойде да му
докладва, ние да сме отивали към горичката, сегашната гара Искър, а сестрите му щели да останат за да упътят Драганова.
Скоро Драганов дойде и докладва, че до колкото разбрал, има преврат, извършен от войската.
Царя му каза да се върне и проучи по-добре и да
намери начин, за да му докладва. Тогава ние преминахме през нивите на Враня и отидохме в землището на с. Казичене – източно от Враня. Царя
влезе по един синор между две високи изкласили
ръжени ниви, за да обмисли добре нещата, а мен
остави да следя дали някой няма да дойде. След
доста време аз видях по селските пътища да шари
един автомобил. Когато той мина по-близо, разпознах в него г. Васил Караколаров. Казах на Царя, той каза да изляза на открито и да им се обадя. Така и сторих. Караколаров разправи на Царя
за станалото и каза, че в Двореца Враня го чакат г.
Цанков и други господа.
Качихме се на автомобила и отидохме във
Враня. Царя отиде направо в стария Дворец, където го очакваха господата. Там стояха доста. Сред
като си отидоха господата. Царя каза, че сред неприятни разправии, той се съгласил да подпише
указ за новото правителство, защото иначе щели
да станат големи кръвопролития.
След две-три седмици Царя ми каза, че средите около новия министър-председател били много

зле настроени срещу мене и че е по-добре да се отдалеча и да отида в Евксиноград. Отидох там. След
няколко дни ми съобщи, че за мене ставало опасно в България и че най-добре е да отида във Виена,
където да продължа агрономството си. Аз отговорих, че благодаря за грижите му, но служейки при
него, аз служа на родината си. Веднага напуснах
Евксиноград и се прибрах в земеделското стопанство на баща си в с. Воден, Разградско. След известно време в село дойде разградски околийски
управител, назначен след 9 юни, г. Кънчо Симеонов, който ми каза, че при него са дошли двама полицаи от София, разпитвали го за мен, къде живея
и как можело да се дойде при мен. Каза ми, че има
впечатления, че живота ми е в опасност, но че той
не можел нищо да направи и че аз да взема каквито мерки мога. За горните обстоятелство могат да
бъдат питани г-да П. Мумджиев – Евксиноград, и
Кънчо Симеонов – Разград.
Така аз се прибрах в стопанството си и станах
земеделец. Царя го беше вече страх да ме вижда и да ми пише. За управлението на Цанков аз
бях опасен левичар. Отиването ми в София беше
невъзможно, даже стоенето ми в Разград не беше
приятно. След една-две години Царя ме покани
за малко в Евксиноград. След 3-4 години аз почнах през зимата да дохождам за по един месец в
София. През това време Царя си позволяваше да
ме вижда доста рядко и тайно. През 1937 г. преди
Поповските маневри една нощ в стопанството ми
дойде директора на Двореца Евксиноград, където
да се кача във вагона му до гара Преслав. Щели
сме да поговорим и от там щял съм да се върна с
автомобил. В трена Царя ме пита какво е настроението на народа. Казах му, че се обнаружава едно
настроение лично срещу него, че на него почва да
се гледа като на един тиранин и че е крайно време
да се произведат избори.
И така, от юли 1923г. до началото на 1938 г. аз
се отдадох на земеделие и бях си задал за цел от
порутеното наше стопанство да създам нещо образцово като тези стопанства, които видях в чужбина. От начало жителите на околните села посрещаха с недоверие решението ми да се отдам
на земеделие. Но след десетина години, когато
те почнаха да идват при мене за съвет, това беше
най-голямата ми радост и удоволствие. Аз живеех постоянно в село в пълна дружба с работници
и население и така естествено между мене и се63

лата се създадоха съвършено близки отношения
и когато в началото на 1938 г. се обявиха избори
за Народно събрание, то моето изпращане в народното събрание стана някак съвсем естествено
и единодушно. Така по един много неусетен път
аз влязох в политическия живот. Предстоящата
ми работа се очертаваше много просто. Живеех
с нуждите и желанията на самия народ, аз просто трябваше да синтезирам тези нужди и желания
и да имам куража ясно и акуратно да ги кажа. А
когато ми се отдадеше възможност да работя, то
да работя така, както съм говорил. Аз не принадлежах формално към никаква партия, нямах никакви ангажименти към никого, освен човешките
задължения към тия, които ми вярваха и ме изпратиха в Народното събрание. Ето защо, още в първата сесия аз намерих, че е необходимо да взема
думата по отговора на Тронното слово и да кажа
открито това, което мислят тези които ме пратиха там. Но преди да продължа, трябва да разправя
за един случай, който е много характерен за отношението, което обществото имаше вече към мене,
след като е сумирало моята дейност в Двореца и
вън от него до 1938 г.
За откриването на първата сесия на XXIV
–тото народно събрание аз дойдох късно, един
ден току-що преди откриването на събранието в
София. За моя изненада, аз заварих, че абсолютно цялата опозиция, която в XXIV –тото народно събрание беше много голяма, включва всички
земеделци, социалисти и комунисти, сами се бяха спели на мен за техен кандидат за председател
на народното събрание. Този избор не успя само
с десетина гласа. За мен беше гласувала цялата
опозиция, а против мене цялото болшинство на
Кьосеиванов, което тогава в същност беше болшинството на Цар Борис. Много знаменателен беше също и факта, че най-голямата агитация срещу
мен тогава водеше депутата Сирко Станчев. Тези
два факта бяха най-добрата характеристика общо
за дейността ми от 1919 г. до 1938 г. и затова, как
обществото ме цени и гледа.
Речта ми по отговора на Тронното слово, произнесено на 29.VI.1938 г., е известна за тия, които
по това време следяха нашия политически живот
и борбата, която по това време нашата общественост водеше срещу авторитарния режим, който по това време полека-лека се насаждаше у нас.
Този който иска да следи за моята политическа
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дейност, не може да направи това, без да знае тази
реч…, с която аз влизам в политическия свят. Тя
се намира в дневниците на Народното събрание.
За нея аз получих десетина хиляди поздравления,
произхождащи от всички слоеве на народа. Тя беше дадена от цялата преса, а вестник „Камбана“,
който тогава имаше същите тенденции както сега,
я даде изцяло и се пропечати на два пъти.
Тук мога да кажа само, че в тая реч аз се обявих като свръх противник на всякакъв авторитарен режим у нас. Цитирах текстове от конституцията, за да докажа неговата незаконност и
правех много ясни предупреждения за опасността, която той представлява за съдбата на държавата ни, като казах, че отговорността за нея ще увисне във въздуха. Аз с Андерсеновата приказка за
Голия Цар предупреждавах самия Цар, че той се
мами, че излага държавата и себе си и неговият
институт при един такъв режим ще бъде смачкан
по отговорностите, за които не е построен да ги
носи. Правех и предупреждения към парламента, че той ще бъде преобърнат на една замръзнала
маска и за доволство, която ще сложат върху измъчената физиономия на народа. Това не можа да
стане с XXIV –тото народно събрание. Но то стана с XXV –тото народно събрание. Но няма защо
аз и до днес да говоря за тази реч, този, който иска да следи, трябва непременно сам да я проучи.
Казаха ми, че след прочитането на тази реч,
Цар Борис казал: „Най-добре е аз да си събирам
багажа“. След нея той вече не искаше да ме види.
Той ме видя след шест месеца сърдит и разфучан,
когато под напора на общественото мнение беше
решил да ми поверява министерството на земеделието: тогава той завърши разговора с думите:
„Ти знаеш много да приказваш, да те видим какво
ще направиш“. Явно беше, че аз се поставям там,
за да бъда орезилен. Той се надяваше, че аз ще
се проваля в една практическа дейност. От тогава
отношенията ни се подобриха, те станаха търпимо враждебни.
Какви бяха становищата и дейността ми като министър на земеделието? Няма защо за тази дейност да говоря аз и то по такъв повод. Тя
е известна. За нея може съвсем обективно да се
съди по обясненията ми и защита на бюджетите
на министерството на земеделието за 1938,1939
и 1940 г. От десетките ми закони и мероприятия.
От мнението на агрономическата колегия, която

се беше обединила и ентусиазирала около тази
дейност и от мнението и ентусиазма на целя земеделски народ. И всичко това заедно с речта ми от
22.VI.1938 г. аз мога да посоча като доказателство
на туй, което казвам тук. А като хора, които могат
да бъдат разпитани за тази ми дейност, мога да
посоча главния си секретар проф. Дончо Костов и
началника на земеделието агронома Байлов. Тук и
сега аз мога да посоча само на най-популярните и
полезни мероприятия на тази дейност.
1. Снабдяването с дребен земеделски инвентар,
което покрива и до днес нуждите на нашето
земеделие и което се оказа, че е единственото запасяване, което българската държава направи преди войните. И то едно запасяване,
което се направи на дългосрочен кредит от
Германия, когато във всички други сектор ние
кредитираме Германия.
2. Въвеждането на картофите „бинте“ и тяхното
разпространение, което може да се каже, че
ни спаси от глад през гладната зима на 19421943 г.
3. Мероприятията за конопа, за лена.
4. Закона за преодоляването на кризата в лозарството.
5. Закона за земеделските пенсии и т.н.
Как народа посрещаше тези мероприятия,
всеки който живееше близо до него не може да
не го знае.
Едно от мероприятията, което остана недовършено, е създаването на едно планово земеделско стопанство, като едно планово държавно стопанство, каквото Съветска Русия въвеждаше със
стопанските петилетки и напоследък беше въвела
Германия и въвеждаше Италия. Предварителната
работа затова се извърши през август 1940 г. във
Висшия стопански съвет при Министерството на
земеделието. За проверка на тази подготовка, за
да не се повторят правените грешки, аз желаех да
проуча предварително въпросните планови стопанства, затова бях уговорил със Съветския пълномощен министър г. Лаврищев да направя една
стопанска обиколка в Съветите, за което той ме
посъветва тя да стане при повторното откриване на земеделската изложба в Москва, което щяло да стане през май 1941 г. А обиколките на Германското стопанство можех да направя веднага
след висшия стопански съвет през м. октомври.
За всичко това, което е направено през тези оби-

колки, знаят г. проф. Дончо Костов, г. д-р Тодор
Калинов и началника на стопанското отделение
при министерството, които ме придружаваха и
бяха мои преводчици. По това време почна да се
разгаря и пожара на войната. Германия вече беше
във война с Англия, а със Съветите по това време беше сключила пакт за ненападение. Много от
транспортите на Съветите за Германия минаваха
през нас, главно Бургас. Ние бяхме не ангажирани никъде, бяхме се отдали на една широка стопанска дейност, особено в земеделието.
Но на безоблачния за нас хоризонт, почнаха
вече да се явяват първите обезпокоителни признаци. Скоро след моето завръщане от Германия,
там отиде съветският министър на външните работи Молотов. Веднага след неговото отпътуване от Берлин в София дойде нашият пълномощен
министър в Берлин г. Драганов. От Драганов научих за някои подробности на разговорите, които
г. Молотов е водил в Берлин. От тия подробности
за мен стана ясно, че приятелството, което в този момент съществува между Германия и Съветите, няма да продължи много. Към това съмнение
се прибави още едно. В София се пръсна новината, че тук е пристигнал секретаря на съветското
външно министерство СОБОЛЕВ със специална
мисия. Но в Министерския съвет нищо не бе докладвано и поставено на разискване. След запитванията един ден Министерския съвет беше повикан в къщата а тогавашния министър-председател
г. проф. Филов и доколкото си спомням, беше ми
прочел един отговор, който е би даден на г. Соболев. Този отговор в основата си беше отрицателен
на предложенията, които беше правил г. Соболев.
Двете обстоятелства: разговорите на г. Молотов
в Берлин и нашият отговор на г. Соболев, който
отговор беше едно дърпане, ме доведе до мисълта, че никак не е изключен един бъдещ конфликт
между Съветите и Германия и че този конфликт
съществува опасност ние да бъдем увлечени на
страната на Германия. Тогава аз реших, макар че
съм само стопански министър, в скорошната сесия на Народното събрание аз да взема становище
по войната, която Германия разгаряше в Европа, и
ясно да кажа моето мнение. След това по стопанските въпроси да предизвикам конфликт в правителството, който конфликт непременно да доведе
до реконструкция на кабинета, с което моето влияние в кабинета /установявайки моята политика/
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да бъде засилено, евентуално до министър-председателско място, за да мога при новия кабинет да
предотвратя опасностите, които вече съзирах. Ето
защо в края на м. януари при защита на бюджета
на Министерството на земеделието, аз излязох от
традиционната рамка и изложих едно ясно становище против войната, която Германия разпалваше.
Разглеждайки стопанската политика на правителството, аз си направих такава критика и в
такава драстична форма, че по-нататъшната ми
работа в този кабинет беше вече невъзможна.
Трябваше или да се възприеме моето становище
и кабинета да бъде реконструиран под мое влияние, или аз трябваше да изляза от този кабинет.
Друг изход нямаше. Ефекта на тази реч също е
известен. Но този, който иска да съди за значението на моята дейност, тогава трябва да проучи
самата реч. И аз соча и нея като едно от доказателствата към това изложение. Аз имах сведение, че
Руската Съветска легация е искала и че от там са
доволни за това становище, което съм заел (каза
ми го председателя на Българо-Съветското Културно Д-во проф. Костов, а от германската легация е представена в Берлин като една комунистическа тенденция). Каза ми го председателя на
Българо-Германското Културно Д-во проф. Станишев. Но най-характерни са думите на Царя. Когато той я прочел, бил казал: „Той /за мене/ изложи баща ми с една реч в „Св. Крал“, баща ми
вместо да го накаже, го взема на служба при него. После изложи мен в речта си като депутат, аз
го направих министър, сега с тази реч той иска да
ми се наложи, но този път аз ще го изгоня“. И така
стана. Аз трябваше да се прибера в стопанството
си и когато за малко дохождах в София при детето си, пред къщата ми веднага се появяваха двама детективи. Бях следен като опасен човек. Така
продължи до неговата смърт. А какво е било настроението по това време към мен в тези среди, аз
съдя по това, което ми каза директора на Двореца
в Евксиноград, който при правенето на списъците на служителите при Цар Борис да присъстват
на погребението, когато то е спомена моето име,
княз Кирил е казал: „Не, може и без него“.
След смъртта на Царя всички политически
среди у нас бяха загрижени за пътя, по който
трябваше да продължи България. Моето мнение е
известно на всички, които тогава ме срещаха. То е
известно и на г. Никола Петков, сега министър без
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портфейл, с когото дълго говорихме в моя дом, и
на г. Никола Мушанов, с когото се виждах в домът
на бившия министър Стефан Стефанов. Накратко това становище беше: смъртта на Царя е една
намеса на провидението, за да ни помогне да излезем от безизходното положение, в което страната попадна в последните години. Трябва да се направи един кабинет на национална концентрация,
включително комунисти, който кабинет да произведе избори за Велико народно събрание, чрез
което да се посочи изход. Това мнение аз смятах,
че не е зле да го предадем на министър-председателя, затова поисках да го видя.
Прие ме в Министерството на външните работи. Лансирах му моята идея накратко. Видях,
че умът му е зает само от въпроса за регентството
и подобни идеи не го интересуват. Затова след 10
минути си вземах сбогом и вечерта напуснах София. В София дойдох наново пред януари 1944 г.,
за да прибера багажа си от апартамента ми след
бомбардировката. Тук сварих да се говори за криза
и реконструкция. Министър-председателя ме вика
и отдалеч ми поставя въпроса: не бих ли влязъл в
кабинета му? Казах, ме моето влизане в кабинета
само ще го отслаби, защото моите разбирания по
външната, вътрешната и стопанска политика се корено различава от тяхната.
Един ден, когато нашите прибирали багажа в
апартамента, там се вмъкнал един господин, който казал, че е секретар на съветската легация и че
неговият шеф иска да се види с мене. Казал, че ще
дойде на другия ден. Казах да му кажат адреса ми
(живеехме в Павлово). На другия ден в домът ми
дойде г. Лавришев. Той ми каза, че когато в София се заговорило за криза, то винаги преплитали
и моето име и че той като стар познат иска да ме
види и узнае как аз схващам положението. Казах
му, че с него (той знае) ще говоря открито и че същото ще направя и сега.
Първо, че аз нямам лично никакъв нагон за
власт. Смятам един такъв нагон за много първичен и животински. Второ, смятам че България е
поставена безизходно положение, ако мисли да
излиза по стаите пътища. Трето, смятам че световната война ще завърши с резултати, които
хората сега не им се ще да допускат. Че националната държава ще бъде надживяна. Че края на
войната ще доведе човечеството до общежитие на
нации. Че това увеличено социално организиране

на човечеството непременно ще съдържа в себе
си елементи на по-чиста демокрация и на по-малко робство на човека от човека и че опитите, които човечеството е правило до сега в тази посока,
най-близък до тия форми е опитът, който направиха Съветите. Че за България с етап или без етапи, няма друг изход, освен едно братско съжителство с близките народи и постепенно сближаване
със Съветите до пълното влизане на България в
славянското море и че това ще стане мимо нашето желание или нежелание. Ние можем само да го
забавим или ускорим, но при неговото ускоряване, винаги трябва да държим сметка с прибързаност да не върнем нещата назад или да изложим
с нещо голямата руска политика. Казах му също,
че тези мои разбирания не са политически спекулации, а са плод на едно много основно проучване, което аз оформих в едно научно есе, което
към края на април ще бъде съвсем завършено. Г-н
Лаврищев ми каза, че практически за сега съветската политика се намира на становището за една
самостоятелна и демократична България, която
не изключва един съюз. Каза също, че той и желал да прегледа моето есе. Обещах му, като дойда
в София през април, да му го дам.
За да не пропусна нещо съществено, трябва да
кажа, че преди да дойда в София, г. Драганов, който ми пишеше, че бил повикан на доклад в София
и че е изказал мнение пред регентите, че не бива
да се стои така бездейно под германската хипноза
и че трябва да се търси изход. Че има впечатление,
че регентите са недоволни от този доклад.
Другари ме посъветваха, че не бива да стоя така безчувствено, че трябва поне да видя регентите и да им съобщя моето разбиране за положението. Беше ми неприятно да виждам г-н Филов след
срещата ми след смъртта на Царя, затова се обадих само на княза. Казах му схващанията си, както го изложих по-горе. Той отбягна да изкаже мнение. През същото престояване в София виждах и
г-н д-р Иван Пашов, за който ми казаха, че е един
от видните хора на Б.К.П.С г-н Пашов имахме дълъг разговор. Казах и на него моите схващания.
Той намери, че те са логични и прави, но че практически тяхната партия работи за сега за една свободна и демократична България. През същия престой София един другар ми каза, че софийския
митрополит Стефан искал да ме види. Срещахме
се и говорихме дълго. Той напълно споделяше мо-

ите разбирания, че трябва бързо да се измъкнем
от войната на Германия и да потърсим сближение
с Русия. Така че, ако е необходимо да се проверят
моите схващания по това време (началото на 1944
г.), могат да бъдат разпитани митрополит Стефан
и г. д-р Иван Пашов от София.
След като си прибрах багажа, заминах за стопанството си. Там през април получих съобщение, че заместника на г. Лаврищев искал да ме види. Казах да му кажат, че в началото на м. май ще
дойда в София и ще му се обадя. В края на април
аз завърших моите проучвания и пожелах да ги
прочета на някои обикновени хора от народа, за
да видя какво впечатление ще им направят и дали ще бъдат убедителни за тях. Затова повиках в
стопанството си в с. Воден г. Дишко Даскалов, от
с. Самуил, Разградско, и г. Марин поп Маринов –
агроном, директор на образцовия чифлик край гр.
Русе. С тях ние прочетохме първата част на проучването, което е озаглавено: „Проучване основните тенденции на живота изобщо“, в което има
повече геология и математика.
Вечерта в стопанството ми пристигна г. Димитър Кънев от Перущица, Пловдивско, когото
познавах като добър стопанин от времето, когато бях министър на земеделието. Той ми каза, че
е пратен при мене от тяхната партия (Н.К.П.) и те
знаят моите разбирания и че ще ме подкрепят за
една свободна и демократична България под българския трицвет и с княз Кирил ( точно така се изрази той). Казах му, че мене не ми се мести вече в
управлението, че съм се отдал на много интересни научни проучвания и че утре ще четем нещо от
това, та той да остане да чуе и аз да чуя неговото
мнение. Така и направихме.
На другия ден аз прочетох втората част на
есето пред тримата. Тази част беше озаглавена:
„Опит за установяване основните тенденции в
развитието на човечеството“. В края от разговорите разбрах, че така изложено това проучване,
за тия съвършено различни хора, е еднакво убедително и логично и че никой от тях не може да
отрече неговото заключение. А стария бай Димитър Кънев беше във възторг. Той каза, че много
работи, в които той досега е вярвал, му стават още
по-ясни и че той още по-силно ще вярва в тях и
че ще направи всичко на тези, които са го пратили. Той искаше да знае, къде ще бъда през лятото. Казах му, че през май ще се лекувам в Хисаря.
67

Скоро след това аз действително заминах за Хисаря. Минавайки през София, останах за два дни.
Обадих се на заместника на г. Лаврищев, г. Кирасанов, и той дойде в домът ми. Г-н Кирасанов
ми каза, че г. Лаврищев му е разправил за нашите срещи и че той сега искал да се запознае с мене. Пита ме дали съм чул за нотата, която са дали на нашето правителство, и че те ще настояват
на искането си. Казах му, че не зная, понеже сега
идвам от провинцията, че отивам в Хисаря да се
лекувам, и на връщане ще се видим пак и тогава
ще му дам да прегледа пак моите проучвания, за
които му говорил г. Лаврищев.
Докато в Хисаря, се чу, че има министерска
криза и че г. Калфов е съставил кабинета. След
няколко дни една нощ, кмета на селото ме разбуди, за да се обадя на регенския съвет в София.
Помолих да оставим за другия ден, понеже имам
температура (тогава имах първия малък пристъп
на малария). Той ходи на телефона и пита. Казали
му въпреки всичко да се явя на телефона. Явих се.
Горанов ми каза, че регентите ме молят утре непременно да ги посетя в Чам курия.
На другия ден привечер бях при тях. Те бяха
и тримата. Казаха ми, че виждали някои наши общественици и че искали по някои въпроси да чуят
и моето мнение. Казах им, че по-скоро аз ще трябва да чуя тях, защото вече години аз стоя в стопанството си като арестуван. Тогава регента проф.
Филов ми разправи, че управлението нещо не вървяло. Че те възложили на г. Божилов да си реконструира кабинето, но че дълго време той не правил
нищо, че напоследък г. Калфов се наел да състави
кабинет и затова те приемат оставката на г.н Божилов. Но че след дълги опити г. Калфов съобщава, че не може да състави кабинет и че държавата
така остава без управление, което е много опасно
още повече, че Съветите, от които има нота, стават
нервни и мислят, че кризата се нарочно разтакава,
за да няма кой да преговаря с тях. И че те приготвили паспорти за оттеглянето на легацията си. Накрая ме попита, какво аз мисля за изхода. Отговорих, че според мен, вече е много късно и че аз не
виждам един сигурен и безопасен изход.
Тримата се поколебаха и се оттеглиха настрана, за да се посъветват. След завръщането княз
Кирил ми каза действително, че положението е
много мъчно, но че колкото и да се вижда безизходно, ние сме длъжни да се опитаме да потърсим
изхода и дали аз не бих се наел да съставя каби68

нет. казах, че на този въпрос бих могъл да отговоря, ако отида в София и в няколко дни там отново
се ориентирам за положението. Уговорихме да се
видим след няколко дни в Панчарево.
При срещата в Панчарево им казах, че положението ми се вижда сега по-безизходно и че то
има само един изход, който, за съжаление, в миналото, а то е да не сме се замесвали в тази каша,
както навремето предупреждавах. Професорът
ми каза да сме оставили този въпрос. Той щял
да бъде разрешен от историята, но че сега трябва да се направи опит да се излезе от тази криза. Още повече, че ние сме изправени пред една
неизбежна война със Съвета, която трябва да посрещне, че германците са ги уверили, че те имат
сведения, какво Съветска Русия е решила да обяви война на България на всяка цена и че ние не
можем да избегнем тази война каквито и отстъпки да направим и че отлагайки това скъсване, ние
губим ценно време да си развържем ръцете и веднъж завинаги да очистим всички техни агенти и
партизани. Че новото правителство не би могло
да избегне тази война, то само трябва да действа
така, че да стане явно, че войната е предизвикана
от Съветите, та народа по-лесно да я възприеме.
Аз казах моето мнение, че скъсването със Съветите е нещо съвършено фатално и непоправимо
за българския народ и че аз съм абсолютно сигурен, че българския народ не може да бъде увлечен срещу Съветите. Тогава професора генерала
ми казаха, че положението не е тъй тежко, защото
Германия е поела напълно върху себе си отговорностите за защитата на север, че тя ни включва в
своя пръстен на отбрана и че само на юг остава
на нас грижите за отбрана и то с нена помощ. Че
едно ново правителство със своите отстъпки към
Съветите трябва винаги да държи сметка за германците, които имат всичките възможности да ни
изненадат и да ни се наложат. Всеки държеше на
своето. Така че разговора стана остър и аз казах,
че утре окончателно ще им отговоря.
През последните разговори аз останах под
впечатлението, че германците вече са решили да
ни използват напълно за своите цели, че това те
смятат най-лесно да постигнат, като ни вкарат в
една война със Съветите. Тогава те ще могат да
подотвят цялата ни армия, територии и ресурси
за своята война и отбрана. Че те използват тезата за неизбежността на войната със Съветите и че

сега за сега Съветската нота им иде добре дошла,
че германците са успели да убедят в тази война и
регентите, и командването на армията (думите на
генерала) и че войната е въпрос само на дни.
През нощта обмислих възможностите. Ако
откажех да съставя кабинет при това протакане на
кризата и страха вече, че регентите най-вероятно
е, че те ще избързат да скърпят някакъв кабинет
и че те ще реконструират кабинета на Божилов с
хора на Цанков и на нашите шовинистически среди или просто ще преминат направо към кабинета
Цанков. Какво би станало тогава?
Първо. Всичко в страната, което беше ангажирано със Съветите в партизанството, в партия,
в тяхна помощ или със симпатия към тях, щеше
да бъде рационално очистено. Второ. Германците
щяха да направят всичко, като докарат и някои техни части от Гърция или от Румъния, да подготвят
армията ни и резултата на това щеше да бъде катастрофален.Съветите щяха да минат през цялата ни
територия, в сражения срещу германо-българската армия. Последствието е ясно: разсипана територия, отвличане и изчезване завинаги войска. Трето. Английските бомбардировки, вместо да отиват
в Румъния, както до тогава, щяха да се изсипват
над всичките ни по-големи градове. Добре! Но тази опасност беше почти констатирана. Ако аз се
оттеглях, формално щях да снема от себе си всякаква отговорност, но фактически и пред съвестта ми тя щеше да остане като отговорност, че аз не
съм се опитал да избегна тази опасност, колкото и
малка вероятност да е имало за това. И тогава аз
реших, че съм длъжен да опитам да изтръгнем народа ни от тая непоправима завинаги катастрофа и
то колкото и малко да бяха вероятностите за успех
и колкото и големи да бяха вероятностите, че при
неуспех бих се изложил.
На другия ден аз отидох при регентите с едно
определено решение. Казах им, че аз ще приема да
съставя кабинет, но само при условие, не да търся
оправдание за войната със Съветите, а като направя всичко възможно да я избегна. Отговора беше:
стига да може, но то е нещо невъзможно. Така дойдохме до съгласието ми да съставя кабинет, както
се вижда, първата ми задача беше да избегна консумираното почти германско желание да бъдем
увлечени във войната със Съветите и безрезервно
и цялостно (армия, територия, средства) да бъдат
използвани всецяло за целите на нейната война. И

че тая задача трябваше да решавам при угрозата,
че те изпуснали това решение, можеха да са намесят грубо както в Унгария и да овладеят напълно
нашето управление, а по това време не беше невъзможно. Те бяха необезпокоявани и господари
на целя Балкан и в Румъния, а в нас прогерманската агитация и настроения по върховете и армията бяха силни.и тъй кабинета ,който ми предстоеше да направя, трябваше да бъде годен да мине
между Сцила и Харитба. Да избегна натиска на
една война със Съветите и опасността от германска груба намеса. Един такъв кабинет трябваше,
от една страна, да вдъхва надежди на Съветите,
Англия, Америка и Турция. От друга страна, той
не биваше да плаши и обезнадеждава Германия,
а всецяло и напълно той трябваше да бъде съгласен, че Германия губи войната, че ние не трябва да скъсваме със Съветите, а даже да потърсим
по-голямо сближение с тях. Ето защо в този кабинет, от една страна, турих хора, като проф. Дончо
Костов (бивш председател на културното българо-съветско дружество), Христо Василев и Руси
Русев, земеделци, а, от друга страна, турих хора,
които формално минаваха с прогермански тежнения, но които за себе си вече бяха разрешили
въпроса, че ние трябва да скъсаме с Германия и
да търсим разрешението на другите страни, като
проф. Станишев (председател на културното българо-германското дружество) и г. Първан Драганов, с които немците щяха да видят дългогодишния пълномощен министър в Берлин.
Освен това като възможност за маневриране
аз оставих едно свободно място в кабинета. За военния министър аз поисках веднага неговата смяна с генерал Стойчев или генерал Маринов. За
Стойчев ми казаха, че не желае, а за Маринов, че
бил младши и неговото назначение ще разстрои
цялото висше командване, което било сега опасно, регентите ме помолиха да отложим този въпрос за по-късно и да не се бавим с кабинета.
След обявяването състава на кабинета, първите сведения бяха,че в Съветите, Америка, Англия и Турция той се посреща с различни степени на благосклонност, в Берлин с едно загадъчно
въздържание.Скоро стана ясно, че зад това въздържание стои едно съмнение и една прикривана враждебност. Един дипломат беше казал на
нашия пълномощен министър в Буда Пеща г. Наумов: „И ние познаваме вашия министър-предсе69

дател, той има умът си в Берлин, но сърцето си
всецяло в Москва“.
Един таен рапорт на Гестапото в София до
Берлин, хванат от нашето разузнаване, казваше,
че най-опасния за Германия министър-председател на България може да бъде Багрянов. Германските офицери веднага измениха своето държане
с нашите офицери, особено в корпуса. Същото стана с легацията. Нашите прогермански среди постоянно посещаваха германската легация, а
висшите ни офицери станаха обект на специални
агитации. Така германската опасност стана предстояща. Ето защо при скорошното попълване на
кабинета аз направих маневрата, за да парирам
тази опасност.Ето защо аз привлякох хора в кабинета като Сталийки и Славейко Василев, които можаха да успокояват германците, но за които аз сигурно знаех, че за себе си вече са убедени
в задачите, които аз исках да поставя на кабинета, за това и за директор на полицията поставихме подполковник Куцавов (но за него ще разправя по-подробно).
За директор на полицията аз исках да поставим от начало г. Гуцов, Бургаски областен директор. Повиках Гуцов, той на беше много склонен,
но като стар приятел от XXIV-тото Народно събрание, ако го натиснехме повече предполагах,
че нямаш еда откаже, но в това време г. Димитър Кънев ми каза, че партията (Б.К.П.) моли Гуцов да не го бутаме от Бургас, където им трябвал.
Тогава аз повиках г. Борис Германов, бивш дългогодишен комендант на Варна, за когото знаех,
че излезе от служба в конфликт с Пантев. Германов отказа. В това време се очерта и германската опасност и заедно с комбинацията на кабинета
турихме и полковник Куцаров за директор на полицията, за да успокоим германците. За мен Куцаров трябваше да остане директор, докато минем
първия етап на управлението, докато бъде парирана германската опасност и направим завоя, и
преминем към реконструкция. Затова когато генерал Русев постави в Министерския съвет въпроса
за Куцаров да бъде уволнен от армията, аз го замолих да не го уволняват, защото той скоро ще се
върне. Тогава генерала, който изглеждаше, че иска много да го уволни каза: „Е, нищо, ние можем
и тогава да го уволним“. При поставянето на Куцаров за директор имах в съображение и обстоятелството, че него изтъкнаха като един от хората,
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които можаха да правят преврати. Неговото официално ангажиране с правителството, аз се надявах, че ще го въздържи вече от подобна подлост,
аз предполагам даже, че на Куцаров се дължи и
укротяването на опасните, както казваха, среди
около генерал Кочо Стоянов и майор Стоянов.
Така съставен кабинета и париран първия
пристъп на германската опасност, кабинетът продължи работата си. както казах вече, задачата,
която повика този кабинет на живот, беше парирана, германските намерения да ни окупират и ни
използват без остатък за тяхната война, като на
първо време избегнем готовата вече война със Съветите. Въпроса за руската нота аз поставих в Съвета. Трябва да кажа, че всички министри бяха категорични, че конфликта трябва да се избегне. Аз
не желаех да се виждам с немците, за които очаквах да дойде Драганов, затова аз се видях само с
Руския представител г. Кирсанов, но когато казах,
че те знаят моите разбирания, че кабинета, който
аз ще оглавявам, ще действа само по тези разбирания, че съм телеграфирал на Драганов да бърза и щом дойде ще му възложа да уреди споровете, възникнали при старото правителство. След
уреждането на този въпрос, ще оставя въпроса за
корпуса, а паралелно с това, ще се помъча да подготвя армията и обществото за един пълен завой
в общата политика на България, за скъсването с
Германия и при удобния момент и тяхното премахване от наша та територия. Че подготовката
на общественото мнение аз мисля да извършва с
една реч- експозе в камарата, а прогонването на
германците, аз мисля, че ще можем да извършим,
когато Съветите пробият южния край на техния
фронт. Сега това, което с абсолютна сигурност
мога да му го обещая, е, че докато съм министър-председател, те могат да бъдат сигурни, че
никой на ще може да употреби българската армия
срещу Съветите.
Скоро Драганов пристигна. Зададох му задачата, така както бях обещал на г. Кирсанова, като
му доверих, че по-нататък нашите отношения със
Съветите трябва да се развиват към все по-тесни и по-тесни връзки. Всичките въпроси по разрешаването на тази задача знае точно г. Драганов.
Аз мога да кажа само едрите линии, че Драганов,
придружен от военния министър, отидоха веднага във Варна, където намериха, че действително
има неща, които нарушават нашия неутралитет

към Съветите, обявен още на 22.IV.1941 г. Веднага по два пътя (военен и дипломатически) се
поиска премахването на тия неща (кораби и хидроплани). Че германското военно управление,
виждайки действителността на нашите настоявания, приемат да оттеглят тези части, но иска срокове, които му се отказват и то ги оттегли веднага, но че по дипломатически път Берлин отказва
да отговори и чак когато всичко беше оформено
от Берлин, отговори, че ние си правим илюзия, че
ще избегнем войната със Съветите и че губим напразно време.
За постигнатото Драганов съобщи на Руския
представител и според него той е бил доволен.
От своя страна и аз видях г. Кирсанов, изказах му
радостта на правителството (или пък той поиска
това, не помня), че ще му дадем полицейски открити листове за хората на легацията, за да могат
свободно да обикалят по цялата страна, да обикалят и Черноморския бряг и ако има според тях
неща нередни да можем веднага да ги уреждаме.
Картите и открити листове бяха дадени от моя секретар на секретаря на г. Кирсанов. Отначало те
бяха три, а после се даде още една. Тези карти даваха право на притежателите да пътуват свободно
по цялата страна. Такива карти, до колкото зная,
нямаха другите дипломати.
След известно време при една среща с г. Кирсанов, аз го попитах дали в Москва са доволни от
направеното по въпроса за нотата. Той ми каза, че
в нотата се говори за консулства и че държат на това искане. Казах на г. Драганов, как Кирсенов разбира въпроса и му казах, да го срещне и веднага
да уреди, ако има недоразумения. На другия ден
г. Драганов връчи на г. Кирсанов писмено съгласие на правителството да открие затвореното във
Варна консулство с район Русе и Бургас, ако им
е необходимо, да открият самостоятелно консулства в район Русе и Бургас, но това да го направят
постепенно. Използвайки случая, в същото време
Драганов отправи чрез г. Кирсанов едно лично
писмо до. г. Молотов, в което го уверява, че правителството желае да води една политика на все
по-тясно сближаване със Съветите, което да ги
доведе до едни отношения, отговарящи на освободители към освободени. В същото писмо Драганов казва, че за да може една такава политика да
се активизира, е желателно нашият представител
в Москва да бъде сменен с нов, който да е в кур-

са на новата политика на страната и че за такъв
предлагам г. Наумов, който е служил в Лондон и е
бил пълномощен министър във Вашингтон.
По този въпрос със сменяването на пълномощният министър и своята предистория, която
е характерна за правителството, за това не е зле
да се разправи. След като проф. Дончо Костов излезе от първия състав на правителството по лични причини, един ден аз го повиках и го попитах,
дали не би могъл да отида в Москва като пълномощен министър.Професорът помисли и намери,
че има известни тактически неудобства, защото
бидейки в Русия няколко години, той явно е отбягвал допир с каквато и да е политика и че се
занимавал само с наука. Ако сега той изникне в
Москва като дипломат, това би турило под съмнение искреността на миналата му дейност и би
попречила на сегашната му дейност. Попитах го
като какъв човек той смята, че ще бъде там добре
приет. Той ми каза, че за сега е най-удобен човек
от кариерата, но да е лансиран в страните на Руските съюзници. Този въпрос постоянно ме занимаваше. Мислех си, че понеже от тук нататък центъра на нашата външна политика ще бъде винаги
в Москва, не е ли хубаво още от сега да пращам
някой общественик, но с голяма тежест и със значение, един ден при мен дойде по частна работа
г. Васил Каракулаков, когото знаех за много близък на г. Кимон Георгиев и с когото говорихме за
възможните начини, по които може да се измъкне
България. Аз го попитах дали г. Кимон Георгиев
не би приел да отиде в Москва и да се натовари с
голямата задача, която ще има да се решава там,
г-н Каракулаков каза, че отдавна не е виждал г.
Кимон Георгиев, и че ще бъде добре да го сондира. Решихме той да мине през Бургас и каже разговора ми на г. Георгиев и да си отиде във Варна,
и там ще говорим. След два дни всичко беше готово за пътуване, но един втори пристъп от малария ме задържа отново на легло 15 дни, а след това събитията така се усложниха, че не можеше да
се мисли за напускане на София. Приблизително
по същите дни аз при един разговор с г. Кирсанов, понеже въпроса с пълномощия ни министър
в Москва все ме занимаваше, го попитах какво
мисли той при смяната на нашия представител в
Москва, с какъв човек е по-добре да го заменим, с
човек от професията или с политическо лице. На
г. Кирсенов естествено не беше удобно да ми дава
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съвети и той отклони първият въпрос. По начина,
по който го отклони, в мен остана впечатлението,
че той намира за по-уместно за сега един човек
от кариерата. Така се дойде до идеята за Наумова, която Драганов лансира в писмата си до г. Молотов. И така се ликвидира неприятния и опасен
спор, останал ни от миналото правителство. Така
се ликвидира и първата част на първата задача:
избягване да бъдем въвлечени във война със Съветите и по този начин, свързани и използвани напълно от Германия. Сега оставаше постоянно да
се бди над втората част: да се пазим от едно брутално намесване в нашето управление.
Решавайки първата задача, правителството
беше почнало вече решението на втората голяма задача, която произтичаше направо от моя политически мироглед, за когото вече говорих. Тази
задача беше да се направи пробив в политиката
на досегашните правителство, да се отскубнем от
прогерманската ни политика и изобщо от войната и да се сближим със Съветите и техните съюзници. За тази политика то се разбира, че аз не
биваше да говоря с никого. Нито с регенти, нито
с кабинет. Защото само едно подозрение, по-основателно в немците, и те можеха с някой жест
на отчаяние да препречат пътя за нейното осъществяване. Аз можех да говоря само за отделни
действия, които осъществяват тези задачи, но никога като отделна и цялостна задача.
Въпроса на части го поставих в Министерския съвет. Там нямаше опозиция. Отделните
действия се одобряваха, но когато дойде да произнеса речта-декларация, аз отказах да я съобщя
предварително на регентите. Макар че княза изрично ме моли, а на министрите я дадох да я прочетат едва един час преди прочитането ѝ.
И така, без да говорим, за тази съдбоносна задача, ние предпазливо, крачка по крачка се мъчехме да се приближим към нейното разрешение. По
този път се направиха ред действия. Първото от
тия действия беше известното заставяне на германците да очистят от нападателни средства нашия Черноморски бряг и да зачитат нашия неутралитет към Съветите. Второ беше моето кратко
експозе още на трети юни, с което представих кабинета пред българския народ. Ако човек внимателно се вгледа в това малко експозе и види, че
само туй, което е казано, и туй, което явно тенденциозно е премълчано, не може да не види в
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него първата крачка към голямата и съдбоносна
задача на нашето отскубване от досегашния фатален път. За разлика от всички досегашни реши
и експозета, в които винаги се говореше за Германия, за общите ни интереси, за велика и обединена България, в това експозе явно съзнателно не се
поменаваше нито една дума за това. В него се говореше само за нашата съдба в нашите ръце. Не в
ръцете на съюзници, а в нашите собствени ръце.
Аз смятах, че за тогава тази позиция „нашата съдба в нашите ръце“ за момента беше тактически най-удобната. Тя не можеше да бъде атакувана от германците и от нашие шовинистически и
прогермански среди. Тя имаше нещо обединяващо, а само по себе си представляваше много удобна изходна позиция за една нова насока на нашата
политика, когато дойде удобния за това момент.
Като просто действие дойде завоя в нашата външна търговия и финансова политика спрямо Германия.
Правителството свари, че една наша делегация беше изпратена в Берлин да води преговори
за предстоящия внос и износ. Правителството пожела тези преговори да се пренесат в България, та
да бъдат под наш контрол. Германия отказа. Тогава ние повикахме шефа на нашата делегация за
инструкции. Германците бяха принудени да изпратят част от тяхната делегация тук. С тази делегация се уговори (за първи път от както се водеше
преговори с Германия), че размяната ще става само стока за стока и че да не се избегне това решение, те няма да качват цените. По същото време
германците поискаха от финансовото министерство някакви големи кредити, уговорени с някакви договори.Правителството отказа кредитите,
като даде само аванси в очакване на завоя, който
щеше да ни отърве изобщо от тези ангажименти.
Като четвърто действие в тази посока дойде
борбата на правителството за оттеглянето на корпуса. Още от началото този въпрос беше поставен
и Министерския съвет беше абсолютно единодушен: „Корпуса трябва по-бързо да се оттегли“.
След оформяване на решението военния министър заяви, че този въпрос е от командването на
армията, че той не може да се реши без изричната заповед на регентите, както изобщо се решават
всички въпроси, свързани с командването на войската. Тогава аз поставих въпроса пред регентите,
че те са поставили тези въпроси пред германците,

но че те не са съгласни понеже корпуса е под тяхно командване, ако ние заповядаме независимо
от тях, те могат да пленят корпуса, да ни направят някои неприятности в Македония или някоя
изненада у нас. Аз настоях този въпрос отново да
се постави и непременно да се разреши. Реши се,
след като въпроса за Черноморското крайбрежие
получи вече отделен изход, отново да се постави
въпроса за корпуса.
И така стана. Щаба на армията беше натоварен от регентите по военни съображения да искат
оттеглянето на корпуса. Понеже все още нищо не
ставаше, то този въпрос, за да се постави в още
по-категорична форма,Министерския съвет отново се занима с въпроса и взема писмено решение,
като го протоколира. Военния министър не смяташе да действа без заповед от регентите. Тогава
аз се опитах да сменя военния министър, но, за
съжаление, генерал Стойчев отказа, а за генерал
Маринов, както вече казах, не се съгласяваха регентите. Във всички тези непрестанни разправии
за корпуса аз останах под впечатлението, че регентите няма да се решат да действат, докато не
се поставят на тясно. Затова аз реших въпроса за
корпуса да туря в експозето на Министерския съвет, да получа заедно с другата и неговата санкция и така да принудим регентите за заповядат.
Така и направих, след вота на камарата въпроса за корпуса беше поставен пред регентите и
те вече не можеха да не възложат на министъра и
на щаба на армията да проведат неговото оттегляне. Помня, че един ден пред новия кабинет питах
военния министър как отива оттеглянето. Той ми
каза, че досега се е развило без никакви инциденти, че различните части на корпуса са вече събрани в долината на р. Морава, където ще има дневка
и ще продължат.
Пето действие в същата посока беше отзоваването на правителството на неофициалните английски покани за неофициална размяна на мисли
по излизането на България от войната с Англия,
даването на съгласие преговорите да станат официално, предупреждението на Съветите за това и
отправянето молба до тях, за да се намесят и да
спомогнат за подобрението на отношенията помежду ни. Ето по-подробно как този въпрос се
разви: Понеже правителството беше решило непременно да излезе от войната, то не отбягваше
да проучва възможностите за това. Ето защо то

даде право на Балабанов, нашият пълномощен
министър в Анкара, да не отбягва вече да води
разговори с хората на страните, с които сме във
война (до сега това му беше изрично забранено).
Правителството намери, че още по-рано в
Цариград е бил изпратен софийският индустриалец Киселов, който бил в неофициални разговори
с американския консул там. Правителството нареди той да продължи контакта си да съобщи, че
правителството е готово да даде предварителните
уверения, които американците искали, че сме готови да разговаряме за условията за излизането на
България от войната. Същият Киселов беше донесъл, че американския консул му казал да си създадем отделно неофициално връзки и с англичаните и че за това най-удобен бил Стойчо Мушанов.
Освен това, по това време при мен дохожда бившия народен представител от земеделската партия г. Франгя, който ми каза, че той е бил в Цариград по търговски работи. Там го е потърсил един
виден англичанин и му казал да съобщи на правителството, че англичаните са готови да разменят
мисли по нашето излизане от войната. Накарах г.
Франгя да напише всичко това. На другия ден той
ми го предаде и аз го предадох на министъра на
външните работи. Всеки случай подробностите и
реда на тия събития са известни по-добре на министъра на външните работи.
Във връзка с решението ни да разузнаваме и
търсим пътища за изход, ние решихме и изпратихме г. Стойчо Мушанов в АНкара. Г. Стойчо Мушанов замина за Анкара със задачата да потърси съвсем неофициално английския пълномощен
министър, с когото били лични и добри познати,
да говори с него съвсем частно, ако той пожелае
тези разговори да станат официални, да ни уведоми и според обстановката ние ще решим какво
да правим. От Анкара г. Мушанов съобщи, че англичаните желаят той да има официални пълномощия. Тогава ние го упълномощихме, като решихме да уведомим съветския представител и да
молим намесата на Съветите. Още повече, че по
време това съвпадаше с експозето на правителството, че то отрича цялата досегашна политика
на правителството и е решило да премахне всички нейни последствия.
Следващо действие все в същата посока беше отговора, който правителството даде на съветската нота от средата на август, че то е реше73

но да скъса с Германия, че то е изпратило човек
за неофициални разговори с англичаните по излизането на България от войната с тях и че може
съветското правителство да направи своите внушения. Ето някои подробности: към м. август съветския представител г. Крисанов дойде при мен
и ми прочете една нота. Нейното съдържание беше приблизително: (съветското правителство съобщаваше, че поради изменените военни условия
въпроса за консулствата не е вече интересен, че то
пита българското правителство, дали то е решено
да скъса с Германия, което е единствения изход
за излизане на България от безизходното положение, в което е поставена). Казах на г. Кирсанов,
че камарата е свикана на извънредна сесия и че
на 17 август правителството ще направи своето
експозе, в което то ще каже своето становище изобщо към досегашната политика на България. И
че след правене на това експозе, нашият отговор
имал по-голямо значение и авторитет, навярно
той ще бъде паралелен с една политика, която навярно ще бъде одобрена от парламента и общественото мнение. Г-н Кирасанов се съгласи да му
отговори след експозето.
На 19 август аз повиках г. Кирасанов и му прочетох, и му предадох следния разговор (приблизително): „Българското правителство благодари на
Съветското правителство за братската грижа и за
указанията, които то ни дава за изхода на България
от безизходното положение, в което е поставена.
По въпроса за скъсването с Германия, то съобщава категорично, че то е решено да скъса тези отношения. И че това го направи с оглед да не разшири
конфликта. Че българското правителство съобщава
на съветското правителство, че по настояването на
англичаните за водене на неофициални разговори
за излизане на България от войната с тях, то е изпратило човек в Анкара и моли Съветското правителство да направи своите внушения“.
Шесто, в същата посока за промяна на курса
на досегашната политика, правителството предприе още някои подобни действия, като премахване прогерманския курс на цензурата, печата,
унищожаването на правителствените вестници,
спирането на организирането на някаква прогерманска обществена сила, разтурянето на прогерманската пропаганда, заповедта за гражданска
мобилизация, до реорганизирането на „Браник“,
която поради несполучливи проекти се отложи.
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Промени се политиката на така наречения „еврейски въпрос“. През май аз повиках еврейската
консистория. Докараха четирима души. Помня,
че между тях беше софийския адвокат г. Лиджи.
Казах им, че правителството отрича досегашната политика спрямо евреите и иска да премахне
всички последици от нея. За това аз го викам за
съвет, какво може да се направи и как да се почне. Казаха ми, че самия закон е ужасен, но че
още по-ужасни са порядките и беззаконията, които се вършат около този закон. Да почнем с тяхното премахване, и то тактично, за да не предизвикаме някоя по-страшна реакция, каквато била
станала в Унгария. Уговорихме да възложа на министъра на правосъдието да провежда новия курс
и че г. Лиджи да се срещне още утре с него и да
уговорят какво трябва да се направи. Министъра
на външните работи се срещна с други евреи, на
които даде свободни листове да обикалят еврейските общини в страната.
Седмо действие, което правителството направи по същия път, бе експозето на 17.VIII., в
което то официално отрече досегашната политика
на правителството. В това експозе правителството официално и открито заяви:
1) Че българския народ никога не е бил за
един авторитарен режим в управлението.
2) Че той никога не е бил за намесата ни във
войната.
3) Че то смята тази политика за едно насилие
над волята над българския народ и ще направи всичко, за да премахне последствията на
тази политика.
Тази декларация беше одобрена от камарата
и посрещната с всеобщ възторг от широките народни маси. Какво е значението на тази декларация най-добре говорят, от една страна, одобрителните речи на депутатите, които до сега са били
опозиция на досегашната политика, като речите
на г. Мушанов, Петко Стайнов и Держански и, от
друга страна, вбесените речи, критики и закани
на г-дата от прогерманския фронт като Цанков,
Статева и Лазар Панов.
Особено характерна е речта на сегашния министър на външните работи г. Стайнов. Не е уместно аз сам и то сега да анализирам и изтъквам значението на собствената си реч. Този, който иска да
има представа за нейното значение, трябва да прегледа самата нея и речите, които посочих и които я

критикуваха от две различни гледни точки. Тук аз
само мога да кажа, че това експозе беше първият
официален и смъртоносен удар върху досегашната противонародна политика. Нейната окончателна
смърт беше въпрос само на време. Широкия пробив беше вече направен, оставаше само да се внимава този пробив да не бъде затъмнен с някой контраудар и да бъде разширен и вдълбочен.
А факта, че официално, от самото правителство, отричане на досегашната политика е санкционирано от вота на камарата [и] имаше голямо
значение. Тази същата камара беше дала формалната законност на миналата политика със своя
вот. Сега, когато същата камара отрича същата
политика, тя увисваше във въздуха и тя ставаше
едно формално беззаконие. Никой българин вече
не можеше да бъде обвинен, че ѝ се противопоставя и нейните сторонници сами автоматически
ставаха отговорни за тази незаконна вече политика. Това обстоятелство нанесе тежък удари на
регентството, защото един от неговите членове
беше главния виновник на тази отречена и незаконна вече политика.
Речите на Цанков и Статев, техните закани,
които те продължиха и при радио Донау, в които те обявиха правителството за враг № 1, показва, че с това експозе правителството е хвърлило
ръкавицата на Германия и че тя така е разбрала,
но на какво разчиташе правителството при този
си жест? Германците все още бяха господари на
Балкана и с развързани ръце, руската армия все
още беше оттатък р. Прут. Опасността от тях все
още не беше минала. На какво разчиташе правителството? То разчиташе на отслабналото вече прогерманско настроение в общество и армия след двумесечно управление и прокарването
на една политика, която имаше за девиз „Нашата
съдба в нашите ръце“, на това, че неговата смелост официално да отхвърли досегашната политика щеше да създаде едно спонтанно настроение
в обществото и армията, която психологически
щеше да отнеме предпоставките на един преврат.
Все пак предполагах военния министър да вземе свои мерки и той в два дни обиколи страната с една кола. Нека не се забравя, че този акт на
правителството беше един официален преврат в
досегашната прогерманска политика, който беше
свършен тогава, когато германците бяха още
свободни господари на Балканите.

С този акт правителството завършваше първата част от втората голяма и съдбоносна задача,
която то си беше поставило; сега оставаше втората част: да се закрепи и разшири пробива в прогерманската политика, да се сближи все повече
със съветите и чрез това с нейните съюзници. Това, както казах вече, аз смятах, че може да стане
само след една реконструкция или пълна промяна
на кабинета с хората, които бяха отявлени партизани на една такава политика. Но как се развиха
тези последни събития?
Веднага след декларацията на правителството аз поставих въпроса за корпуса пред регентите
в присъствието на министъра на външните работи, военния министър и началник-щаба на армията. Военния министър поиска заповед от регентите. Те вече му я дадоха. Така те възложиха нему
и на началник-щаба да проведат оттеглянето на
корпуса. Най-после заповедта за оттеглянето на
корпуса се даде. Един ден преди оттеглянето ни
от власт, както вече казах, аз попитах военния министър как върви оттеглянето и той ми каза, че до
този момент върви без никакви инциденти.
Няколко дни след декларацията на българското правителство Румъния капитулира под натиска
на Червената армия. Някои радиостанции предадоха, че поведението на българското правителство е повлияло за бързото решение на Румъния.
Още сутринта след капитулацията на Румъния аз
отидох при регентите и им казах, че сега трябва
да се действа още по-бързо и още по-решително,
ако искаме да спасим страната. И за това аз оставих на разположение оставката на кабинета (имах
пред вид реконструкцията или пълната промяна,
за която вече говорих), че събитията са такива, че
никой от нас не трябва да прави сметка за себе
си и че за себе си ще разглеждам само като едно
поинче на голямата шахматна дъска, на която ще
играем за съдбата на България. Трябва да кажа,
че моята оставка и реконструкцията, която имах
пред вид, сега имаше още една причина. Това беше речта на г. Драганов, която в някои пасажи минираше моето експозе. На обеда преди речта на
Драганов почти всички колеги молеха Драганова
да махне тези пасажи, но той остана на своето.
Така че неговото излизане беше неизбежно, но това решение бях поверил, мисля само на министъра на търговията Христо Василев.
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Мисля, че същия ден от министерския съвет
в София (аз бях в Чам курия, където поради маларията по препоръките на лекарите трябваше да
нощувам) се обадиха и казаха, че г. Димо Казасов
с други г-да от Отечествения фронт искат да ме
видят. Казах веднага да им дадат кола и да дойдат при мен. След 2-3 часа г-дата бяха при мене.
Спомням си между тях бяха: Димо Казасов, Никола Петков, д-р Иван Пашов, а аз бях приятно изненадан, защото след подаване на оставката трябваше вече сам да ги търся. До колкото си спомням
посрещнах ги с възглас: „Бог Ви изпрати“.
Г-н Казасов от името на всички ми каза приблизително следното: че г-дата от Отечествения
фронт смятат, че в тия времена на България могло да помогне само едно правителство, в което да
участват лица, в които да имат доверие силите, от
които зависи съдбата на България. Аз отговорих
приблизително, че ги разбирам и понеже това е вече въпрос не на управлението, а за управлението
на страната, аз ги моля веднага да ги туря в контакт с регентите. Един от г-дата казаха, че е редно
регентите да говорят с хора от опозицията, докато
няма криза официално. Казах им, че макар че официално аз съм подал оставка, някои пък казаха, че
със съгласието на министър-председателя, Царя,
респ. регентите, винаги могат да преговарят с хора от опозицията и няма защо те сега да отбягват
тая среща. Доколкото помня г-дата Христо Стойков и Никола Петков в разговора казаха: „но ти няма да бягаш, ще останеш да помагаш“.
Щом г-дата се съгласиха да видят регентите,
аз ги оставих в стаята си и отидох в регентския
съвет и казах на регентите, кои г-да са при мене, какво са ми казали и ме помолиха веднага да
ги видя. Отначало регентите се поколебаха. После като поговориха, казаха ми да кажа на г-дата,
че те ще почнат разговори с нашите общественици и че ще викат и тях. Върнах се, казах на господата казаното от регентите и че, както ми казаха
регентите, те ще бъдат потърсени чрез канцеларията а регентския съвет. Господата си заминаха за
София, за да бъдат потърсени от регентите.
Предния ден регентите ме бяха помолили да
наредя за другия ден при тях да дойде и г. Кимон Георгиев. Аз бях наредил вече той да дойде
на Костенец баня и там да го вземе кола та ми да
го доведе при регентите. На другия ден ми казаха, че г-дата, които вчера са били при мене, пак
са дошли. Това ме изненада, защото аз не бях на76

реждал. После излезе, че тяхното догаждане е наредено то канцеларията на регентския съвет, чрез
канцеларията на министър-председателя.
Когато г-дата дойдоха при мен, аз вземах телефона пред тях и повиках регентството. Там се яви,
мисля, секретаря Кутеков, когото помолих да доложи на регентите. Г-н Кутеков ми каза да кажа на
г-дата, че тяхното приемане ще стане непременно
след 4 часа след обяд. Казах на господата какво ми
съобщиха. Те останаха на разговор при мене около
един час и след това отидоха в Самоков.
Трябва да кажа, че в състава на групата имаше една малка промяна. Сега тук беше и г-н д-р
Рачо Ангелов. Спомням си, че между другото водихме разговор за изходите от туй положение и че
пред всички аз обясних моите убеждения, че ние
не трябва да изпускам, че в края на краищата света ще завърши с едно много по-широко социално
организиране в хоризонтална и вертикална посока. И че той ще бъде по-истински и демократично
и с по-малко робство на човека. Спомням си, че
при този разговор до мен бяха д-р Рачо Ангелов и
Христо Стойков. На тръгване някой от г-дата каза, че те трябва да видят г-н Кимон Георгиев, преди той да отиде при регентите. Казах им къде могат да го причакат. С тази задача се натовари г-н
Христо Стойков.
Трябва да кажа също, че след закриването
сесията на камарата Министерския съвет взема
следните решения:
1) да се разтури камарата, за да може да се
действа по-бърже;
2) веднага по чл. 47 да се даде пълна политическа амнистия. Това решение се взема, защото регентите отказаха да внесат закона за
амнистията в камерата, защото цяло да има
непреодолима опозиция. Аз се съгласих, защото знаех, че по чл.47 може действително
да се даде една пълна амнистия, когато в камарата тя щеше да бъде изключена.
3) пред вид неминуемото и предстоящо скъсване с Германия да оттеглим нашите дивизии
на левия бряг на р. Вардар, за да ги имаме запазени от германците и по близо до София.
Независимо от това, че скопския областен директор, или както е възможно да се влезе във
връзка с партизаните от Македония и да се
обяви свободна Македония, на която да помогнем както е възможно. Тези решения на

съвета аз докладвах на регентите. Явно беше,
че те не са съгласни. Само регента Филов
каза, че поколенията никога няма да ни
простят, че сме се отказали от Македония. На
другия ден регентите повикаха министрите
Станишев и Драганов да ги разубеждават от
тези решения. Моето впечатление беше, че
с тия отлагания и колебания ние пропускаме и последните възможности за действие.
Затова аз реших да не оставям оставката си
мълчалива, а да я обява пред целия български народ, с което да подтикна към по-бързи
и решителни действия. Това и направих. Ако
човек внимателно прочете моята оставка, не
може да не признае, че тя нанесе смъртоносен удар на тези, които пречеха на едни бързи
и решителни действия и психологически подготви целия народ да възприеме едни такива
мерки. И те дойдоха и следваха своя логичен
път. И с помощта на Червената армия пробивът беше не само разширен, но и завършен
напълно.
Но, следвайки нишката на главните събития,
аз пропуснах да спомена за някои факти, характерни за политиката на правителството. За тях ще
разправя сега:
1) Сутринта преди г-дата от Отечествения
фронт да ми се обадят, от Копривщица ми се
обади г. Петко Стайнов. Аз му казах, че ще му
изпратя кола и той веднага да дойде при мен.
Същия ден след обед той дойде при мен. Говорихме за възможностите за изход, разправих му какво съм направил досега. Той искаше да се върне в Копривщица, аз го помолих
да не се връща, а да остане в Чам курия или
София, защото ще потрябва. Имах предвид
възможна реконструкция, в която аз мислех
да го поканя за министър на външните работи. Тези си идеи аз мисля, че споделих само с
министър Христо Василев.
2) Когато Червената армия премина в северна Добруджа, Министерския съвет реши, ако
германките части се опитат да отстъпят през
нас, то да бъдат обезоръжавани и вземани в
плен. А ако Червената армия пожелае да мине през нас, да се вземат мерки, да не гръмне нито една пушка и тя да бъде пропусната
свободно.

3) В същото време се реши германците да бъдат поканени да изпразнят територията ни, а
ако не го направят, да бъдат заставени да сторят това.
4) След подаване оставката на регентите и
когато за мен още имаше вероятност за една реконструкция, аз повиках руския представител г. Яковлиев и му казах, че съм подал оставката и че има вероятност да направя
една реконструкция, в която да влязат и отечествения фронт, при което г. Петко Стайнов
ще бъде министър на външните работи. Аз го
помолих да попита в Москва, ако това стане,
дали биха приели там една делегация начело
с мен, за да уговорим всичко около нашите
отношения.
Ето съвсем на кратко какво направи правителството по пътя за разрешението на втората
съдбоносна задача. Аз мисля, че без да се преувеличава, може да се каже, че то няма време да довърши разрешението, но че то я постави официално, подготви условия за нейното разрешение и
измина по-големия път към нейния край. Наред
с двете съдбоносни и, бих казал, творчески задачи, властта автоматически, попадна на една трета, бих казал пасивна, задача. Тази задача беше
необходимостта да спре, разстрои и направи безсмислен и невъзможен грамадния апарат за братоубийство, построен по силата на досегашната
политика на бившите правителства.
Ето някои подробности:
Како е известно, в речта си, с която скъсах с
правителството на Филов, аз предупредих, че неговата политика, която тогава нарекох „кьор тутана“,ще доведе до един всеобщ хаос. За съжаление, хаосът ставаше от ден на ден по-голям.
Хиляди хора, които бяха несъгласни с тази политика, но нямайки как да реагират, отиваха в Балкана.Правителството не ще да види причината в
своята политика и че това е вече една идеологична борба, а беше решило да унищожи по пътя на
репресалийте. То измени Закона за защита на държавата в полза на тази борба и създаде един нов
боен институт при Министерството на вътрешните работи специално за тази борба. Не стига това,
но през пролетта, м. април 1944 г., правителството с един протокол на Министерския съвет възлага на армията без никакви ограничения да ликвидира окончателно с тази борба. Но нека се върна
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малко назад и да разправя данните в хронологически ред, за да се види как правителството […]
в тази задача и какво е направило, за да я реши.
Още първите дни на управлението в Министерския съвет се постави въпроса, че в страната
са станали много беззакония и жестоки издевателства. Министерския съвет беше единодушен,
че всичко това трябва веднага да се прекрати и се
възложи на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи да вземат веднага мерки, а при първата възможност (парл. събрание) да
се даде пълна политическа амнистия. За мен тази
борба, която беше вече идеологична, можеше да
се прекрати съвсем само когато двете идеологии
на партизаните и на държавния апарат се покрият
една с друга. А това щеше да стане, когато щеше
да се пристъпи към втората част на втората задача
[…] скъсването с германците и реконструкцията.
До тогава трябва да се използват всички начини
за омекотяването и намаляването до минимум на
тази борба. Ето защо с господа д-р Иван Пашов
и Димитър Кънев, с които бях в постоянна лична
връзка, се споразумяхме, ако мога да им дам открити листове за пътуване по цялата страна, които те да дадат на техните куриери, за да влязат във
връзка с партизаните, които да вземат едно поведение на омекотяване и прекратяване на борбата.
Тези карти аз поисках от полицията лично за мен,
а ги дадох на г. Пашов те да си напишат имената.
Отначало поисках 6 карти, а после мисля, че взех
още 4. След няколко дни г. д-р Иван Пашов ми каза, че някъде все още ставали нападения. Тогава
аз повиках министъра на вътрешните работи, запознах го с г. Пашов, казах му кой е и че съм му
дал карти за куриерите на партизаните и помолих
и двата да бъдат постоянно във връзка и да направят всичко възможно и зависещо от тях, за да
прекратят нападенията и изтребленията. Двамата
г-да останаха в моя кабинет, за да уговорят всичко. После и двамата ми казаха, че са се споразумели и че са доволни. След известно време чух от
двете страни, че, за съжаление, нападенията са се
намалили, но не са се прекратили.
Вярвах в искреността на двете страни, че желаят да се прекратят тия безполезни убийства. Защо тогава не можеше да се осъществи това искрено желание? Помислих, че причината е в това, че
и двете страни не могат да овладеят всички разклонения на двата големи апарата и може би нуж78

дата за продоволствие. Но скоро стана ясно, че
основната причина е другаде. Че с протокола от
м. април, с който е възложено на армията свободната задача тя сама да ликвидира с партизанството, то тази бора е излязла от ръцете на правителството изобщо и се развива съвсем самостоятелно
под командването на армейските началници.
Ето как това стана ясно. Г-н Димитър Кънев,
който почти всеки ден беше при мене, ми каза, че
има сведения какво в тяхното село Перущица били арестувани стотици хора. Имало и изчезнали.
Повиках веднага министъра на вътрешните работи, казах му какво са ми казали и го помолих веднага да се изпрати да се анкетира случай и да вземе мерки. Той каза, че веднага сам ще отиде. След
завръщането си той докладва случая в Министерския съвет. Той беше ужасен и възмутен. Каза, че сведенията са верни и че изчезналите са все
млади хора и че тези зулуми са направени от едно
войсково отделение. След като военния министър
си даде обяснението, стана вече ясно това, което
досега никой не ми предаде и беше премълчавана
тайната. Сега вече стана ясно че има таен протокол и че армията съвсем самостоятелно води тая
борба, като си е подчинила и останалите държавни апарати. така на правителството, като един подарък от миналото, автоматически му се постави
най-мъчната и неблагодарна задача.
Какво направи то?
1) Министерския съвет веднага отмени фаталния таен протокол, с което отне безконтролното самостоятелно право на армията да
води борбата с партизаните. С това големият и организиран вече апарат за тяхното поголовно унищожение се разтрои. Той действаше тук-там, но вече разкъсано и несигурно, а
някъде съвършено запре.
2) Аз натоварих министъра на търговията
г. Христо Василев да излезе в провинцията и наред със стопанските си конференции
да лансира и обясни становището на новото правителство по тая борба. Неговите речи, дадени и в пресата ,също разколебаваха и
разстройваха.
3) Направиха се ред анкети, като Перущица,
Перник, Бургас, Пазарджик, мисля и Кнежа
или Бяла Слатина, които също стреснаха самозабравените и също разстроиха апарата.

4) Стана масовото пускане на около 4000 интернирани и пратени в лагери. Това още повече смути по цялата страна безогледните
агенти на големия апарат. Освобождаването
от дружините така наречени Д.О., които съществуваха по силата на някакъв правилник
във Военното министерство, срещаше мълчалива съпротива и отиваше много бавно. Но
това е още едно доказателство за мъчнотиите, които имаше правителството пред себе си.
5) Отне се правото на Областните директори да могат те сами да интернират граждани
от своите области. Това право вече няколко
години се упражняваше от Областните директори. Това право се пое само от Министерският съвет по доклад на Министъра на
вътрешните работи, но доколкото си спомням той отбягваше интерниранията изобщо.
Тези мерки на правителството веднага дадоха
реакция. Идваше сведения, че на много места офицерите оттеглят частите си с протести,
като казват, че това е едно оскърбително недоверие от страна на правителството и затова
никой да не се чуди, че и те нямат доверие в
това правителство (подобни сведения мисля,
че имаше и разузнавателното отделение при
Военното Министерство – полковник Тумбин
(командира на III армия беше казал на няколко места, че той вече не дава нито един подпоручик на това Министерство (сведения на
директора на Евксиноград при Варна – Неделчо Мунджиев). Началника на гарнизона в
Пазарджик, когато са му искали някаква охрана, е отказал, като е казал: „Телефонирайте
на Министъра Барянов, той да Ви пази вече“
(по сведение на анкетата на генерал Каров –
началник на Военният съд и министър Сталийски). След успокоителната реч на министър Христо Василев в Бургас, напук същата
нощ е имало избиване (по сведения на Христо Василев и на анкетата от генерал Каров и
Сталийски). След неговите речи само регента Филов ми забеляза, че те възбуждат армията и че се говорело, че аз съм поел властта, за да подготвя път на комунистите. Явно
беше, че реакцията и то най-напред в армията се обнаружва. Затова аз помолих военният министър да събере висшия военен съд, в
който правителството да обясни основанията

на своята политика. Подобен прецедент досега не е имало. Военният министър се поколеба, но после се съгласи. В съвета дадоха
обяснение министъра на вътрешните работи,
министъра на външните работи, министъра
на търговията и аз сумирах техните обяснения. След съвета аз имах впечатления, че остротата на реакцията се намали. Затова в Министерския съвет след военният съвет казах:
мисля, че попълзновенията не Дарков за един
месец са отстранение.
Но мерките на правителството не опряха тук.
Щом се отмени нейния протокол и се отне правото на армията, то автоматически по силата на
създадените закони борбата премина към джандармерията. Тя по силата на законни състави си
имаше своя инерция и тук-там правеше неща, несъобразни с политиката на правителството. М това време между джандамерията и Щаба на армията се повдигнаха, изглежда, стари дразги. Тогава
мене ми дойде на ум да използвам тези дразги и
да унищожа джандармерията, като спешна бойна
сила към Вътрешното министерство, като я предам на Военното министерство, където тя, понеже
това министерство беше против нейното създаване, тя ще се погълне изцяло. Така и направих. Нос
това пък борбата автоматически мина пак към военното министерство. Но тия непрекъснати прехвърляния и реорганизации дадоха своя резултат.
Те се разстроиха и забавиха първия апарат. Освен
това на борбата се даваше вече отбранителен характер със селски отбранителни групи. В същото
време се заговори за амнистия със срок за прибиране, след което пак ще почне борбата. Всичко
това разстройваше, отлагаше и не приближаваше
към декларацията на правителството и промяната, която трябваше да я последва и която щеше да
тури край на борбата , като я направи безполезна
и антисоциална, понеже задачите на двете страни
щяха да се покрият една друга.
И така в тази трета задача правителството,
както и в първите две, направи завой и пробив в
досегашната политика. То отмени тайния протокол, забави и разстрои апарата, който досегашните управници постепенно бяха организирали за
премахване на партизаните и изобщо на неговите врагове.
И на края, като едно кратко заключение на
това малко изложение, за дейността на правител79

ството през деветдесетте дни, през които то носи
отговорностите за управлението на страната, през
които 90 дни не е безинтересно да кажа, че аз прекарах поне 30 дни в леглото от пристъпи на малария и мога да кажа следното: поемайки властта,
на мене ми беше ясно, че сега в края на войната, когато германците се мъчеха, преди всичко да
печелят време, то България беше станала много
по-интересна за тях, отколкото в началото на войната. От нея те очакваха 20 непокътнати дивизии,
чакаха нейната територия като плац за отбрана и
за отстъпление и за пълното използване на нейните ресурси. Освен това, с нея те можеха да разчитат да увлекат Турция, а с нея да заангажират
и Англия на Балканите. А с това те си правеха
сметка, че могат да създадат компликации в отношенията на съюзниците, на което тяхната пропаганда разчиташе много. Увличането на България
те можеха да направят по два пътя: увличането
ѝ в конфликт със Съветите или намеса в нашето
управление подобно на Унгария. Правителството
с първата си задача имаше за цел да из0бегне тези
две опасности. Може да се каже, че то достойно
и напълно изпълни тази задача и предпази народ
и държава от една непоправима и страшна беда.
То първо подготви завоя в общата политика
на България и то първо направи пробива в тази
политика. То прави завой и във вътрешната политика, като разстрои апарата, който вече беше
поставен в действие за унищожение на партизанството и изобщо на враговете на правителствената политика, с която то намали извънредно много жертвите, които този апарат щеше да погълне.
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Ако пък на правителството някои би направил упрек, че то направи много, но не направи всичко,
то този упрек би изглеждал едно обвинение, което може да се хвърли на Отца Пайсия, че за туй,
след като разбуди в най-тъмната епоха българщината с българите, то той още тогава не организира
Априлското въстание или не записа опълченците
на Шипка.
Накрая ще кажа, че за да се има една пълна
и вярна представа за всичко изложено тук, за неясните и несигурни факти, трябва да се разпитат
лицата, които споменавам в течение на това изложение и да се проучат документите, за които съм
споменал, ключително моите речи от депутат до
последната ми оставка пред радио София. Те не
са много
София, 1944 г. 			
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