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Предговор

В продължение на три века политическата история на Европа е под 
въздействие на външната политика на Британската империя. Изследовател-
ският опит да се достигне до научното познание, родено от пресичането на 
лондонските дипломатически усилия и развитието на невралгичния македон-
ски въпрос, е оправдан от всяка една гледна точка. 

Ако през XVIII век Русия извоюва правото си да защитава подвласт-
ните на Османската империя християнски народи, то през XIX Великобрита-
ния е един от основните международни фактори, довели до създаването на 
Македонския въпрос. Още след Виенския конгрес, в условията на системата 
„Метерних“ и особено след 1856 г. Англия успешно съгласува и направлява 
външнополитическата стратегия на цивилизована Европа спрямо империята 
на Босфора. Налице са международноправни основания за арбитърна намеса 
в нейните вътрешни дела, особено спрямо християнските ѝ поданици. Но има 
и друго. Прякото следване и отстояване на глобалните имперски интереси по-
греба градивното и благородно начало на етническия принцип в зародишния 
български държавен строеж. 

Проблемът за правата и свободите на българите в географската об-
ласт Македония, както и историческата съдба на населяващите я етнически 
общности попадат в условностите на геополитическа върхушка. Затова Маке-
донският въпрос има взривоопасен  потенциал и възможност да влиза почти 
непрекъснато в горещия световен дневен ред.   

Близо 140 години Македонският въпрос присъства на политическата 
карта като възлов проблем за региона и за държавите от Югоизточна Европа. 
Той се оказва отличен инструмент, особено при пренареждането на полити-
ческите схеми след двете световни войни. Великобритания като водеща све-
товна сила има значителна роля в региона и в настоящия анализ британската 
външна политика по Македонския въпрос служи като основен изследовател-
ски фокус.

От средата на 70-те години на XIX век освободителните движения на 
християнските народи, намиращи се в пределите на Османската империя, 
привличат вниманието на европейската дипломация. Развръзката на поред-
ната криза от Източния въпрос е показателна. През декември 1876 г. в Цари-
град е свикана посланическа конференция. Благородната цел е разбираема и 
мотивирана от широкия европейски отзвук от Априлското въстание, особено 
силен в почти всички по-големи английски градове. Образованият хуманизъм 
и християнската съпричастност са провокирани от непознатото въстаническо 
геройство и мъченичество на Балканския изток. То пък е последвано от почти 
неконтролираната османска отмъстителност, изляла се във вълна от неоправ-
дани жестокости върху беззащитното население. В дневния ред на предста-
вителния форум е съдбата на християнското население, дръзнало да въстава 
през 1875 и 1876 г. срещу османския деспотизъм. Сред европейския концерт 
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се оформя цивилизовано обединение, което е подчинено на идеята за възтър-
жествуване на бленуваните национални правдини и отнемане на колкото се 
може повече християнски земи „под сянката на падишаха“. От 1396 г., т. е. от 
480 години, за първи път българският национален въпрос заема главно място 
в дневния ред на Цариградската посланическа конференция. На път е да за-
почне нов етап за модерната българска държавност.  

Великите сили решават България да се раздели на две автономни об-
ласти – Западна и Източна. Имайки подкрепата на Великобритания, щадейки 
Турция от надвисналата руска заплаха и криейки се зад обявената младотур-
ска конституция, Високата порта отказва да изпълни решенията на конфе-
ренцията. Макар и по труден и необичаен начин, се стига до тринадесетата 
по ред Руско-турската война от 1877–1878 г. Тя завършва със Санстефанския 
предварителен мирен договор (3 март 1878 г.). 

От Лондон министър-председателят Дизраели съзира в Санстефанска 
(Игнатиева) България заплаха за британското господство в Средиземномори-
ето. Секретна предвоенна договорка не допуска създаването на голяма сла-
вянска държава, а руското влияние в региона е ограничено и поставено под 
контрол с последвалия Берлински договор от юли 1878 г. Западноевропей-
ската дипломация оставя една част от българското етническо землище под 
зависимостта на Османската империя. Други части са предадени на съсед-
ните балкански страни. Македония и близката до Цариград Одринска Тракия 
остават в пределите на империята.  

Постановката, която европейските Велики сили създават с решенията 
си на Берлинския конгрес, заляга в неспокойните отношения между страните 
от Югоизточна Европа от края на XIX и първата половина на XX век. Русия, 
Великобритания, Австро-Унгария, Германия, Франция и Италия разпределят 
наследството на разпадналата се Османска империя, съобразявайки се един-
ствено със собствените си интереси. 

Общобългарските опити за национално обединение са обречени на 
провал поради липсата на подкрепа от страна на Великите сили. Създава се 
магически кръг, изкуствено усложнен от териториалните аспирации на Сър-
бия, Гърция, Румъния, България и Турция. Научните доказателства и правата 
на слабия бледнеят. Аргументацията на външнополитическите пропаганди и 
враждебните четнически действия отравят балканската атмосфера и блоки-
рат опитите за разбирателство. Освен Македонския национално-териториа-
лен въпрос се пораждат въпросите за Добруджа, Тракия, а след Първата све-
товна война и въпросът за Западните покрайнини. Стремежът за национално 
единство на българите мотивира участието на България в Балканските войни, 
Първата световна война и позицията, която страната заема по време на Вто-
рата световна война.

В същността си Македонският въпрос е политически, но и емоцио-
нално обагрен и е неразделна част от балканските национално-териториални 
въпроси. Различни аспекти от Македонския въпрос са обект на проучване и 
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анализ от много български изследователи, които в хода на изложението са ци-
тирани и са посочени историографските им приноси.  Всички те в научните 
си трудове доказват обвързаността на Македонския въпрос с отделни възлови 
политически събития, както и с лица, идеологически доктрини, междудър-
жавни отношения, намерили израз в разнообразни извори и в спомените на 
десетки личности, съвременници на събитията. Безспорно историографията 
обогатява представата ни за разглеждания период. 

Македонският въпрос в периода преди 1918 г., както и отношенията 
на международната дипломация към него, са изследвани от Милчо Лалков, 
Георги Марков, Константин Пандев, Радослав Мишев, Светлозар Елдъров, 
Валентин Китанов, Иван Петров, Тодор Петров и др. За този период има и 
публикувани сборници с британски дипломатически документи и статии от 
английския печат, като фокус в тях е връзката между Великобритания и бъл-
гарския национален въпрос, част от който е и Македонският въпрос.  

Безспорен е изследователският принос на Васил Василев и Димитър 
Митев, двама колеги, проучващи темата Великобритания и Македонският 
въпрос. Васил Василев обстойно разглежда балканската политика на Форин 
офис по ключови за региона политически събития като Ньойския договор от 
1919 г., Нишката спогодба между България и Сърбо-Хърватско-Словенското 
кралство от 1923 г., българо-гръцкият протокол Калфов–Политис от 1925 г. 
и др.  Димитър Митев също работи по проблема, като освен отделни статии, 
той публикува и документален сборник в два тома с британски документи от 
Националния архив в Лондон, обхващащи периода 1919–1941 г.  Публикува-
ните в сборника дипломатически писма тематично са свързани с управлени-
ето на цар Борис III, но в тях присъства и наболелият за периода Македонски 
въпрос.  Богатият изворов материал в сборника провокира нови изследвания 
върху развитието на българо-британските политически отношения.  

Канадският историк Андрю Росос в статия със заглавие „Британският 
Форин офис и македонската национална идентичност 1918–1941“ посочва 
правилно непризнаването от страна на Великобритания на македонска иден-
тичност. Авторът изтъква, че т. н. македонски национализъм е „млад, нов и 
закъснял“. Този извод е резултат от сравнението с останалите по-рано фор-
мирали се балкански национализми. По този начин на практика е уеднакве-
но отношението на България, Гърция и Сърбия спрямо Македония. Оттук 
оценъчният извод е ясен: политиките и на трите държави са определени като 
експанзионистични. Това целенасочено заличаване и приравняване на бъл-
гарската позиция спрямо Македония с тази на Гърция и Сърбия е типично 
аксиоматично твърдение в унисон с днешната македонистка доктрина, нало-
жена в БЮРМ, Р Македония от есента на 1944 г. Държавата, която е наслед-
ница на изкуствено обособената само във Вардарска Македония Народна РМ 
(НРМ) е трансформирана по-късно в Социалистическа Република Македония 
в състава на СФРЮ (Социалистическа Федеративна Република Югославия). 
Видно е, че Росос селективно и тенденциозно представя еманципирането на 
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македонизма и го извежда като самородно движение. Противобългарската ма-
кедонистка идеология и практика имат многопластов произход и разполагат 
с доста гъвкав тактически арсенал. Процесът на формиране на държави на 
Балканите е сложен и в него роля изиграват външните фактори. Затова една 
от изследователските ни задачи е тематичното проследяване на британската 
политика и търсенето на отговора за нейния принос в новото, следвоенно 
издание на македонизма във Вардарска Македония. 

Македонският национализъм е закъснял с повече от век на фона на 
сръбския, гръцкия и българския, и това се дължи на липсата на етнически 
предпоставки за по-ранното му появяване. В настоящото изследване ще изве-
дем различните проявления и търсения за решаване на Македонския въпрос 
от страна на Великобритания и от останалите държави, заинтересовани от 
темата и изиграли роля в разглежданите исторически процеси. 

Македонизмът е еклектичен в своя генезис и есеистично казано, има 
много архитекти. Изследването не търси и не се основава на сериозна етни-
ческа предпоставка за неговото развитие, тъй като реално тя не съществува. 
Разбира се, динамиката на процеса и засиленото автоцензурно употребяване 
на македонизма, особено след Втората световна война, се ползват предимно 
от колеги в Скопие. Схемата е добре разработена чрез изкривяване или обоб-
щаващо фалшифициране на събития от организирания живот на македонски-
те българи, като прояви на политически сепаратизъм се поставят в услуга на 
следвоенния комунистически македонистки национализъм. 

Настоящата книга проследява македонизма като антибългарски про-
дукт на Македонския въпрос. Задачата е да се откроят неговите корени, ета-
пите му и кулминацията му във времето между двете мирни конференции, 
уреждащи края на световните войни. Това е тридесетгодишен период, през 
който водещ дискурс са търсените възможни решения от страна на британ-
ското външно министерство – Форин офис. Началото на този период е утвър-
ждаването на станалото през 1913 г. тройно разчленяване на османската про-
винция, чието име Македония в империята никак не е долюбвано. Специфич-
но изследователско търсене е открояването на британския поглед към трите 
части на Македония, намиращи се в три съседни държави: България, Гърция 
и Югославия (Сърбо-Хърватско-Словенско кралство до 1929 г.) – държави с 
различен статут и геополитическа тежест. 

От 1876 г. до края на изследвания период сред британската имперска 
общност са налице две линии на отношение спрямо българската тема. Те не 
са провокирани само от опозиционни нагласи и политическа пристрастност 
между либерали и консерватори. От едната страна са британските хуманис-
ти, интелектуалци и обикновени хора, носители на християнско милосърдие 
и защитници на справедливостта и на националното право на народа ни да 
живее достойно и свободно. От другата страна са официалните представите-
ли на Великобритания, които са призвани с хладна пресметливост да бранят 
вековните интереси на морската империя. 
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В българската и в световната историографии липсва цялостна разра-
ботка, която да разглежда британската позиция по Македонския въпрос. Ето 
защо целта е значима, а изследователското поле е обширно и отговорно дело. 
Изборът на изследвания период се обуславя от раждането и оформянето на 
македонизма като продукт и инструментариум за решение на Македонския 
въпрос. След Първата световна война, когато привидно нещата са добили 
спокойствие и се урегулира „вечният мир“, проблемът е в ръцете на архи-
тектите на Вашингтонско-версайската система, които след Втората световна 
война отстъпват позиции пред етнокомунистическия вариант и контрол, кой-
то ражда югославски македонизъм, развиващ се във Федеративна република 
Македония, в рамките на СФРЮ.

В Република Македония за разглеждания период внимание заслужават 
проучванията на Иван Катарджиев, Крсте Битоски, Тодор Чепреганов и Зоран 
Тодоровски. Трудовете им са пронизани от специфичен и внимателен подбор, 
посветен на търсене и защита на македонския национален облик. В изследва-
нията и публикациите им се откроява едно преднамерено ползване на поли-
тическия сепаратизъм и представянето му като етнонационален. Сборниците 
с документи, които се публикуваха от Държавен архив на РМ за разглеждания 
тук период, ползват широко тиражираната в България  между двете светов-
ни войни топонимно обусловена лексика Македония, македонски, македонци, 
като колегите от Скопие им придават нова етнонационална характеристика.  

С оглед на коректен анализ, отчитайки факта, че Македонският въпрос 
засяга и други страни от региона, са използвани документи не само от дипло-
матическата кореспонденция между британските представители в София и 
централата в Лондон, но и писма до други представителства, най-вече Атина 
и Белград. Използвани са документи от британското външно министерство 
(Foreign Offi  ce – FO), засягащи Македонския въпрос в периода 1919–1949 
г., главно от следните фондове: FO 371, който представлява обща диплома-
тическа кореспонденция; FO 286 – дипломатическа кореспонденция до и от 
Атина; FO 608 – документи относно британската делегация на Парижката 
мирна конференция; FO 434 – конфиденциална кореспонденция с Южна Ев-
ропа (1934–1938); FO 421 – конфиденциална кореспонденция с Югоизточна 
Европа до 1933 г. и CAB 24 – меморандуми на правителството. Фондове FO 
421 и FO 434 до голяма степен се дублират с фонд FO 371. Частично са полз-
вани и документи на Военното министерство (War Offi  ce – WO) и на Управле-
нието за специални операции – HS, най-вече за периода на Втората световна 
война.

Събирането на изворов материал от български и английски вестници и 
списания относно разглеждания период спомага за изграждането на автентич-
ната атмосфера. Използвани са материали от периодичните издания „Мир“, 
„Земеделско знаме“, „Македония“, „The Times“, „Sunday Times“, „Observer“, 
„Daily Telegraph“, „The Near East“, „Slavic Review“, „Journal of Contemporary 
History“ и др.
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Дипломатическите представителства на България в Лондон и на Ве-
ликобритания в София са във фокуса на настоящия анализ като основни ин-
струменти за осъществяването на външнополитическите цели. Британската 
империя има консулства в редица български градове още от средата на XIX 
век – Варна, Русе, Бургас, което е продиктувано от нейните морски икономи-
чески интереси. Непосредствено след Освобождението, през 1879 г. се от-
криват британско консулство в София и вицеконсулство в Пловдив.  През 
1909 г. двете дипломатически агентства в София и Лондон се повишават в 
ранг на легации. Първият британски дипломатически представител Хенри 
Бакс-Айрънсайд пребивава в София до 1915 г., когато българо-британските 
дипломатически отношения биват прекъснати поради включването на двете 
страни в противоположните лагери на Първата световна война. След изли-
зането на България от войната през есента на 1918 г. до възстановяването на 
нормалните българо-британски дипломатически отношения през есента на 
1920 г. главен представител на британската официална власт се явява т. нар. 
върховен комисар. В продължение на две години постът се заема последо-
вателно от полковниците Хари Ламб и Хърбърт Деринг. От октомври 1920 
г. до март 1941 г. седем британски дипломати пребивават в България – Ар-
тър Пийл (1920–1921), Уилям Ърскин (1921–1928), Роуланд Сперлинг (1928–
1929), Сидни Уотърлоу (1929–1933), Чарлз Бентинк (1933–1936), Морис Пи-
търсън (1936–1938) и Джордж Рендъл (1938–1941). С влизането на България 
във Втората световна война дипломатическите отношения се прекъсват. След 
възстановяването им в края на 1944 г. в България, следват мандатите на Уи-
лям Хъстън-Бозуал (1945–1946) и на Джон Стърндайл Бенет (1946–1948), 
които са предимно ангажирани с вътрешнополитически събития и опити за 
внимателна подкрепа на опозицията. Британските министри имат в своите 
екипи множество служители, които допълнително подпомагат работата им, 
а в отделни моменти изиграват и ключова роля. Пример за това е активната 
позиция на секретар Ралф Стивънсън за разрешаване на Петричкия инцидент 
през 1925 г. Същият по-късно достига до високи дипломатически постове. 
Секретарите Чарлз Дод, Джон Балфур и Едуард Коут също играят съществе-
на роля в британската легация в София.  

Много бележити и високо ерудирани български дипломатически аг-
енти и министри са на служба в британската столица, като всички те служат 
безрезервно за непрекъснатото подобряване на отношенията между двете 
държави: Димитър Цоков (1903–1908; 1911–1913), Димитър Станчов (яну-
ари–юли 1908; 1920–1924), Димитър Минчович (1908–1909), Панчо Хаджи-
мишев (1909–1911; 1914–1915; 1924–1935), Михаил Маджаров (1913–1914), 
Георги Маджаров (септември–декември 1920), Симеон Радев (1935–1938), 
Никола Момчилов (1938–1941). 

Благодаря на моите колеги и приятели, оказали ми подкрепа при на-
писването на този труд, най-вече на Димитър Тюлеков и Иван Петров, а също 
така и на Стефан Дечев за възможността, благодарение на проект RP – A6/16 
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– „Закъснели национализми, сепаратизми и регионализми (XIX–XXI в.)“, да 
получа достъп до още документи от Националния архив в Лондон за периода 
на Втората световна война и след това.

Накрая искам да благодаря на читателя, който се надявам да обогати 
колективното познание по темата и да допринесе в бъдеще със следващи съж-
дения и допълнителни разработки по въпроса. 
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Началото

В историята на света XIX век бележи триумф на принципа на 
националностите. Примерите в Германия и Италия са достатъчно показателни. 
В Югоизточна Европа националните стремления за максимална етнодържавна 
хомогенност са от същото естество. 

Национално-териториалният въпрос за Македония е в дневния ред на 
основните балкански съперници. Това е тема, която намира изблик не само в 
столиците им – София, Белград и Атина, но пронизва целокупния обществено-
политически живот в целия регион, зареден с напрежение от Берлинския 
договор. Но оттогава – 1878 г., до Балканските войни за официалната британска 
външна политика проблемът е в прерогативите на Турция. 

Сред Великите сили Великобритания е най-големият покровител 
на Османската империя и това е засвидетелствано на конгреса в Берлин. 
Бенджамин Дизраели се чувства длъжен да се противопостави на руската 
заплаха срещу Османската империя. Балканската политика на Дизраели 
е изоставена от наследилия го през 1880 г. Уилям Гладстон, според когото 
геополитическите критерии трябва да отстъпят пред моралните. Гладстон 
приема, че „националните аспирации на българите фактически са 
легитимни, и че Великобритания им дължи помощ срещу мюсюлманските 
турци“1. Съединението на Източна Румелия с Княжество България от 1885 
г. е признато от  Турция с Топханенския акт на 5 април 1886 г., като младата 
българска дипломация намира подкрепа в лицето на Великобритания2. 

След българската криза от 1885–1887 г. се наблюдава важна 
промяна в  междуевропейското геополитическо съотношение на силите. 
Ако на Цариградската конференция и на Берлинския договор е налице 
общо съгласие сред европейските сили, то след това все повече намаляват 
изгледите международните въпроси да се решават чрез конференции и 
дипломатически форуми на шестте Велики сили. Липсата на европейско 
единство е значима предпоставка за почти безметежното съществуване на 
Османската империя. Налице е още по-голяма трудност за решаването на 
заплетените етнотериториални въпроси на Балканския полуостров, където 
всяка от шестте има потребност от свои по-малки и верни съюзници. 

След изграждането на Тройния съюз между Германия, Австро-
Унгария и Италия през 1882 г. Великобритания не може да продължава да 
води самостоятелна политика. Наложително е да загърби блестящата 
изолация, като водеща линия в своята политика през XIX век. Успоредно с 
проблема за избора на стратегически съюзници, в Лондон продължават да 
поддържат върховенство в контрола над Османска Турция и Проливите. 

1  Кисинджър, Х. Дипломацията. С., 1997, с. 138.
2  Вж. по-подробно Пантев, А. Англия срещу Русия на Балканите 1879–1894. С., 1972, 

113–119.
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Непосредствената близост на Балканите фокусира британското внимание 
върху политическата съдба и развитие в региона. 

Българското население в Македония и Одринска Тракия, останало 
след Берлинския конгрес извън пределите на България, не се примирява с 
наложения му статут и продължава своята борба срещу Османска Турция. 
Това поддържа напрежението между трите балкански държави и усложнява 
изкуствено родения и заплетен Македонски въпрос. От тази нестабилност в 
междусъседските отношения Великите сили десетилетия наред се възползват 
при осъществяване на своите стратегически интереси.

  България, Гърция и Сърбия, както и външните фактори в лицето на 
Великите сили и най-вече на Великобритания, създават условията чрез и в 
които Македонският въпрос се развива и моделира. Естествено Британската 
империя отстоява своята сфера на влияние на Балканите като противовес 
на руската. Така проблемът за невралгичната географска област Македония 
придобива разнопосочен облик, за да стигне до наши дни, където само по 
долината на р. Вардар има държава, раздирана от вътрешни противоречия 
и етнически сблъсъци, но с официална доктрина на националистически 
македонизъм. 

От Берлинския договор, въз основа на неговите чл. 23 и чл. 62, до 
края на Първата световна война създадената през 1893 г. в Солун Вътрешна 
македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) е последователен 
застъпник на идеята за автономия на Македония и Одринска Тракия. Ако 
Гърция и Сърбия защитават принципа за подялба на Македония, то България 
отхвърля идеята за три сфери на влияние там, подкрепя ВМОРО и поощрява 
процеса на автономизиране на Македония3. Революционната организация е 
наясно, че само чрез програмния идеал „автономна Македония“ може да се 
запази нейната териториална цялост, което е основната цел на българското 
освободително движение в османските вилаети. Съседните Сърбия и Гърция 
са за анатомия, а не за автономия, тъй като примерът на Съединението 
от 1885 г. е достатъчно завладяващ и с опасен потенциал. Страховете им 
са основателни, тъй като едно присъединяване на автономна Македония 
към България означава директно нарушаване на принципа за балканско 
равновесие. 

Ако България е принудена след Първата световна война да изостави 
идеята за приобщаване на Македония чрез военни действия, то политиката 
на Сърбия е по-стратегически дълбинна и в крайна сметка завоюва успех. 
Белградското кралство в културно-политически мисионерски план от години 
шири влиянието си в османската провинция, а неговият държавник Стоян 
Новакович разработва идеологията и политическата практика на етническия 
македонизъм.  Въпреки че няма автентични изворови материали, доказващи  

3  Вж. по-подробно Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–
1912). С., 2016.
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етническия заряд на понятията „Македония“ и „македонец“, сръбското 
антибългарско македонизиране създава пропагандни форми и позиции за 
бъдещо териториално уголемяване на юг4. 

Българските революционни дейци от ВМОРО изиграват огромна 
роля за предизвикване намесата на Великите сили във вътрешните дела 
на Османската империя. Подобно на предшествениците си от епохата на 
Българското възраждане, те успяват да интернационализират Македонския 
въпрос. Проблемът става приоритетен за балканската политика на големите 
западни държави през първата половина на ХХ век. След Илинденско–
Преображенското въстание от 1903 г. се усилва натискът върху Високата 
порта за осъществяване на реформи в Македония5. 

През юли 1903 г. в Лондон лорд Брайс, Ноел Бъкстон, Хенри 
Брайлсфорд и други общественици и политици създават Балкански комитет, 
чиято цел е да запознае английската общественост с положението в 
Македония и да подпомогне потиснатото население в османската държава. 
За председател е избран Ноел Бъкстон. Балканският комитет е израз на 
недоволството на британската общественост от протурската политика на 
консервативната партия на Англия по отношение на Източния въпрос. Считан 
за експерт по Балканите, журналистът Хенри Брайлсфорд е избран за шеф на 
Британската помощна мисия в Македония през есента на 1903 г. В писмо от 
24 април 1904 г. Брайлсфорд изказва надежда, че неговата помощ би могла 
да върне в Македония 30 000 души бежанци от България, като по този начин 
съдейства на българското правителство6. След завръщането си през 1904 г. 
Хенри Брайлсфорд пише книгата „Македония, нейните народи и тяхното 
бъдеще“, издадена в началото на 1906 г.7 В нея е приложен богат снимков 
материал, отделно са включени и две карти на Македония, като интерес 
представлява етнографската карта, която посочва българското население 
като преобладаващо в областта. Дейността на Балканския комитет може да 
се проследи чрез документалния сборник „Балканският комитет в Лондон 
(1903–1946)8. През 1904 г. официалната британска власт все по-внимателно 

4  Христов, Х. Македонизмът като политическа концепция в края на ХІХ и началото 
на ХХ век. – Исторически преглед, 1979, № 3,  23–40.

5  Китанов, В. Аспекти на политическите отношения на ВМОРО..., с. 82; Пантев, 
А. Англия и реформената акция в Европейска Турция (1895–1903). – Исторически преглед, 
1971, № 6, 16–19.

6 Трайков, В. Бежанският въпрос преди и след Илинденско–Преображенското 
въстание. – В: 80 години Илинденско–Преображенско въстание. С., 1988, 505–511.

7  Brailsford, H. N. Macedonia: its races and their future. London, 1906: Прекарах 5 

месеца през зимата на 1903–1904 г. в района на Монастир (днешна Битоля – бел. прев, И. 
Д.) след българското въстание, действайки с Лейди Елинор Томпсън, Мис Едит Дърам и 

съпругата ми като представители на Британската помощна комисия.
8  Балканският комитет в Лондон (1903–1946). Архивите говорят, кн. 27. Съст. И. 

Илчев. С., 2003.  
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разглежда неспокойните процеси в Югоизточна Европа. В тяхната основа е  
Македонският въпрос, чието проявление са исканията за повече църковни 
и училищни права, административни облекчения за населението и изобщо 
културно-национална автономия9. Един от първите историографи на 
освободителните борби – Христо Силянов, дава висока оценка на британската 
помощ, оказана в най-трудното време за македонските бежанци, пострадали 
от въстанието10.

България стартира своето представителство в Лондон непосредствено 
след Илинденско–Преображенското въстание през есента на 1903 г. Първият 
български дипломатически агент във Великобритания – Димитър Цоков, 
донася до своето правителство за „сериозни разисквания по македонските 
работи“, състояли се в Камарата на лордовете на британския парламент, 
на която се критикуват „жестокостите, вършени от турската армия и 
войската“. Англия е доволна от сключеното на 26 март 1904 г. българо-турско 
съглашение, което предотвратява назряващия между двете страни конфликт 
и подсигурява към момента мира в Югоизточна Европа. Междувременно 
се засилват въоръжените четнически пропаганди на Сърбия и Гърция в 
Македония. Срещу тях е принудена да воюва ВМОРО, чиято дейност е изцяло 
сред собствена етническа среда11.

Британските дипломатически предложения за административни 
реформи в Европейска Турция намират подкрепа в останалите Велики сили12. 
Българското правителство и българското обществено мнение са доволни, тъй 
като британската инициатива представлява стъпка за подобряване положението 
в Македония и Одринско и на практика води към тяхната автономия. През 
юни 1908 г. Великобритания и Русия достигат единодушие по въпроса за 
провеждане на административни реформи в Македония, но избухналата през 
юли Младотурска революция възстановява английското доверие в Османска 
Турция13. Британското правителство осъзнава, че всякакъв натиск върху 
Османската империя би я тласнало към сближение с Германия и постепенно 

9  Балканският комитет в Лондон..., 8–10, 39. Борбите в Македония и Одринско 1878–
1912. Спомени. С., 1982, 627–628. 

10  Силянов, Хр. Освободителните на Македония. Т. 2. С., 1983, с. 5.
11  Китанов, В. Принос към дипломатическата история на България..., с. 88, 135–136; 

Вж. по-подробно Гръцката и сръбската пропаганда в Македония (Краят на ХІХ – началото на 
ХХ век): Нови документи. С., 1995; Македония и Тракия в борба за свобода: (Краят на ХІХ – 
началото на ХХ век): Нови документи. С., 1995. 

12  Попов, Р. Австро-Унгария и реформите в Европейска Турция (1903–1908). С., 1974, 
с. 48

13  Младотурската революция е държавен преврат в Османската империя, извършен през 
юли 1908 г. от военнослужещи и политически дисиденти, с цел да се ограничи абсолютната 
власт на султан Абдул Хамид II и да се възстанови конституцията от 23 декември 1876 г. като 
средство за запазване на териториалната цялост на държавата и намаляване на влиянието 
на Великите сили върху управлението ѝ. Вж. по-подробно Lewis, Bernard. The Emergence of 
Modern Turkey. London, 2002.
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изоставя идеята за налагане на реформи. Надеждите в България за провеждане 
на реформаторска политика от младотурците бързо се стопяват и в края на 
1909 г. положението в Македония отново се влошава. България, Сърбия и 
Гърция дават знаци за започване на война срещу Османската империя, но 
въпреки това Великобритания всячески се стреми да запази мира14. 

Балканските войни от 1912 и 1913 г. довеждат до освобождаване 
и прекрояване на  османското териториално наследство в Югоизточна 
Европа. Според Букурещкия мир от 1913 г. за първи път географската област 
Македония е разделена в три посоки. Само една част от нея, оформена 
като административна единица – Струмишки окръг (Пиринска Македония) 
е присъединена към България. Почти цяла Македония остава в гръцки и 
сръбски ръце, като положението на населението е драстично влошено от 
новоустановените власти, желаещи бърза доминация и асимилация. ВМОРО 
прави опити да привлече вниманието на Англия, Франция и Русия към 
проблема, като изпраща делегати в тези страни, а действията ѝ са съгласувани 
с българското правителство. След преговори и постигнато споразумение с 
Младотурския комитет от есента на 1913 г., който има интереси и желание да 
развива дейност в Албания, Организацията възстановява нелегалната мрежа и 
възобновява дейността си във Вардарска и Егейска Македония15. На практика 
в новите условия започва сътрудничество между ВМОРО и младотурците, 
което продължава дълги години. 

Македонският въпрос добива още по-голяма тежест във Форин офис 
през есента на 1914 и първата половина на 1915 г., когато Великобритания 
търси способи за присъединяване на България към силите на Антантата16. 
Германия обаче е далеч по-благосклонна към българските стремежи за 
национално обединение и България се включва на страната на Съглашението17. 
Описвайки хода на събитията в периода от 1916–1919 г. Георги Марков 
разкрива сложната картина на българската  „политика, дипломация и 
военна стратегия в Голямата война“, в която Македонският въпрос, 
заедно с останалите неразрешени национални въпроси, се явява център на 
нестихващото желание за българско национално обединение. Българският 
политически елит и дипломацията по време на Първата световна война не 
съумяват да обяснят на световните сили – Великобритания, Франция и САЩ 

14  Петров, И. Българо-английските отношения от 1908 до Балканската война 1912 
година. – Балканистичен форум, 1995, № 1, с. 8. 

15  Китанов, В. Аспекти на политическите отношения на ВМОРО..., с. 177, 205, 209–
210.

16  Петров, И. Войната в Македония..., с. 11, 16, 17; Trevelyan, G. M.. Grey of Fallodon. 
Boston, 1937. След като не успява в преговорите си със САЩ през 1901 г., Великобритания 
сключва споразумения с Франция (1904) и Русия (1907) и по този начин се оформя втората 
военнополитическа група в Европа – Антантата.

17  Петров, И. Войната в Македония..., с. 15, 23–24.
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„защо България се бие“18.  След като осъществява националните си цели за 
включване в пределите на страната на Македония, Добруджа и Поморавието, 
правителството на Васил Радославов не успява да изведе страната от войната 
чрез сепаративни мирни договори, нито намира разбиране на прокламираната 
справедливост на българската кауза. Великобритания също прави опити за 
уреждане на мира с България, но не постига резултати, поради невъзможността 
да гарантира и обезпечи българското национално обединение19. България се 
оказва на страната на изгубилите Първата световна война и трябва да приеме 
условията на  мирните договори.

18  Марков, Г. Голямата война и Българската стража..., с. 77.
19  Кайчев, Н. Английски предложения за сепаративен мир с България от 1915 до 1918 

година. –  Военноисторически сборник, 1996, № 5. 
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Македонският въпрос на Парижката мирна конференция 
от 1919 г. 

Краят на Първата световна война през ноември 1918 г. поставя нача-
лото на много въпроси, чиито решения трябва да уредят следвоенното ус-
тройство на света. Това е задачата на Парижката мирна конференция. Офи-
циалното ѝ откриване е на 18 ян. 1919 г. Четиримата големи – Лойд Джордж, 
Жорж Клемансо, Удроу Уилсън и Виторио Орландо, са основните членове на 
върховния съвет. 

Англия традиционно смята, че Европа е опасна само когато равнове-
сието на силите е нарушено. Това е отличителна черта на британската ди-
пломация и външна политика. Великобритания си има достатъчно вътреш-
нополитически проблеми (профсъюзни протести, парламентарните бунтове 
и вълнения в Ирландия) и е доволна, ако старият континент, включително и 
Балканите, не ѝ създават допълнителни грижи. 

С Джордж Кързън и Еър Кроу залязва една епоха на силна британска 
външна политика, базирана на добра координация между отделните минис-
терства и ръководена от Форин офис. Британският историк Гордън Крейг из-
тъква факта, че преди 1914 г. никой не може да има съмнение и да поставя под 
въпрос значението на външния министър и на служителите на Форин офис 
при съветването на кабинета относно външната политика1. 

При управленията на Лойд Джордж и Рамзи Макдоналд се появява 
схващането, че професионалистите във Форин офис са подчинени на тради-
ционните концепции и им липсва реализъм, а при Невил Чембърлейн подце-
няването на външното министерство става норма2. Отрицателната тенденция 
започва по време на войната и се вижда ясно на самата конференция, когато 
британският министър-председател отхвърля дипломатите по твърде унизи-
телен за тях начин3. Постепенно Форин офис губи от своя ореол и първосте-
пенно значение заемат самите министър-председатели и военните. 

За британското правителство новообразуваните държави в Централна 
и Югоизточна Европа не са приоритет. Британската империя все още има 
достатъчно колонии. Лондон се съобразява предимно с Франция и Италия, 
които имат далеч по-изразени интереси в Югоизточна Европа. Британската 
политика на Балканите е насочена най-вече към нейните военновременни съ-

1  Craig, G. A., Gilbert, F. (ed.), The Diplomats 1919–1939. Princeton, New Jersey. 
Princeton University press, 1953, 15–49.

2  Craig, G. A., The professional diplomat and his problems, 1919–1939. World Politics, 
Vol. 4, no. 2 (January 1952), pp. 151: Documents on British Foreign Policy, third series, I, 22, 28, 
49, 109, 257, 307, 345, II, 133, 385.

3  Kennedy, A. L. Old Diplomacy and New. London, 1922, 364–365: Не искам дипломати... 

Дипломатите са създадени просто да губят време... Просто е загуба на време да допуснем 

(сериозни теми) да бъдат обсъждани от хора, които не са оторизирани да говорят от 

името на своите държави.
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юзници Сърбия и Гърция4. Великобритания се старае да угоди на Гърция, 
чиято стратегическа цел е да вземе цяла Тракия до Цариградските стени, като 
изключи България от всякакъв достъп до Егейско море5. 

Американските делегати се обявяват за отделна и самостоятелна маке-
донска държава под попечителството на Обществото на народите6. Намерени-
ята за автономия на Македония обаче се натъкват на яростната съпротива на 
Франция и на Сърбо-Хърватско-Словенско кралство. На мирната конферен-
ция България не е поканена да изложи своята позиция за уреждане на мира в 
региона. Въпреки това от нейно име се връчва обширен документ, подготвен 
от Иван Евстатиев Гешов и Димитър Цоков, двама от най-добрите български 
дипломати. Британците са твърди и непоколебими и дефинират исканията на 
българското правителство като „Нереални и незаслужаващи внимание“7. 

Още по време на войната Форин офис подготвя варианти, които ще 
способстват за разрешаването на сложния Македонски въпрос. На 25 май 
1918 г. британските дипломати внасят за разглеждане предложение до пра-
вителството за създаване на автономна държава Македония с международна 
жандармерия в нея. Британското правителство одобрява идеята на външно-
то си министерство и на практика се отказва от становището си от края на 
Балканските войни за разделение на Македония между България, Сърбия и 
Гърция. Членовете на Балканския комитет Хенри Брайлсфорд, Ноел и Чарлз 
Бъкстон, виконт Брайс, Джеймс Баучер, лейди Дърам, Елинор Грогън и други 
издигат идеята за самоопределение чрез референдум или автономия под по-
кровителството на някоя незаинтересована Велика сила. Васил Василев отбе-
лязва, че въпреки различията между официалната и обществената британска 
позиция по Македонския въпрос, преди свикването на Парижката мирна кон-
ференция Великобритания е с добри намерения за „македонските българи“ 
и България. 

Британският дипломат Харолд Никълсън е натоварен да изготви про-
грама за действие на Форин офис, при сключване на примирие с България. 
Сключеното в Солун примирие от 29 септ. 1918 г. доказва, че Лондон няма 

4 Dockrill, M. L. and Goold, J. D. Peace without promise. Britain and the Peace Conferences, 
1919–23. Hamden, Connecticut, 1981, p. 93.

5 Dockrill and Goold…, 94–95. (Documents on British Foreign Policy 1919–39 fi rst Series, 
I, 590): Британският външен министър Артър Балфур характеризира гръцкия министър-
председател като единствения държавник от Балканите, който реално се опитва да помогне на 
конференцията и чиято цел е постигането на мир на Балканите; Муравиев, К. Договорът..., 
с. 102; Караганев, Р. България и нейната insuffi  cientia pulmonum или националната кауза 
за излаз на Бяло море 1919–1941. С., 2005; Митев, Д. Й. Бяло море – изгубената мечта. 
България, Великобритания и тракийският въпрос, 1918–1923. С., 2014, с. 287. 

6 Пантев, А. САЩ и балканският териториален въпрос на Парижката мирна 
конференция – 1919 г. – В: Изследвания в чест на проф. д-р Христо Гандев. С., 1983; Василев, 
В. Към 80-годишнината на Ньойския диктат..., с. 41, 51.

7 Макмилън..., с. 177.
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визия за мястото на България в следвоенното териториално-политическо ус-
тройство на Балканите. На преден план са съюзническите военно-оперативни 
мотиви и съображения8. Британският интерес спрямо България не е нищо 
повече от осигуряване на мир в Югоизточна Европа и спиране на разпрос-
транението на болшевизма. За разлика от Лойд Джордж, либералът Хърбърт 
Аскуит заявява: „В икономическо отношение съм на мнение, че тя (България 
– бел. моя, И. Д.) трябва да получи непременно излаз на Егейско море“9. 

На 13 март 1919 г. в Париж британската и американската делегации 
се събират и стигат до извода, че съдбата на Македония ще се решава от съ-
юзниците и от сръбското правителство. На 26 май става ясно, че Великобри-
тания, под натиска на Франция, се отказва от прилагането спрямо сръбската 
и гръцката части от Македония на принципа за самоопределение. Следова-
телно, изключено е провеждането на каквато и да било форма на допитване 
сред населението10. Водещите британски държавници одобряват самоопреде-
лението извън пределите на Европа, защото смятат, че там то работи в тяхна 
полза11. 

Вардарска Македония е в ръцете на Сърбия още от 1912 г. и по онова 
време все още не се говори за сръбско етническо население. Великобритания 
е наясно, че ако главната цел е да се наложи устойчив мир, т.е. без да се на-
каже България, трябва съответно да се намери друго решение за Македония. 
Естествено, никой не очаква след войната България да бъде възнаградена с 
територии. Македония преди 1912 г. не е била нито сръбска, нито гръцка, а 
българската национална кауза там има силни институционални предимства. 
Въпреки това не може да се постави под управлението на българското пра-
вителство. Ситуацията вече не е такава, каквато е била в 1912 г. Новото вер-
сайско държавно творение – Кралството на сърби, хървати и словенци, е дос-
татъчно териториално уголемено на запад и вече не се страхува, че България 
може да стане първата военна сила на Балканите. Надеждата на британската 
делегация, че в Белград ще станат по-отстъпчиви спрямо други региони на 
Балканите, след като получават земи от бившата Австро-Унгария, се оказва 
напразна12.

 На 1 август отново се разисква въпросът за Македония. Италианците 
поддържат тезата, че е нужна автономия, англичаните са за надзор от Об-
ществото на народите, французите са решително против двете предложения. 
Същият ден ръководителят на сръбската делегация Никола Пашич отправя 
писмо до Комисията за новите държави, като обещава еднакви права на всич-

8  Митев, Д. Бяло море..., с. 25.
9  Балканският комитет в Лондон..., с. 129.
10  Lederer, I. J. Yugoslavia at the Paris Peace Conference. London, 1963, p. 224; Василев, 

В. Към 80-годишнината на Ньойския диктат..., с. 54.
11  Rothwell, V. H. British war aims and peace diplomacy. Oxford, 1971, p. 288. 
12  Calder, K. J. Britain and the Origins of the New Europe 1914–1918. London, 1976, p. 

32.
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ки поданици в новата сръбска държава13. На следващо заседание от 4 август 
е извикан генерал Беърд, ръководител на британската военна мисия в Бълга-
рия, за да даде мнение за обстановката на Балканите. Генералът достоверно 
пресъздава положението, като изразява съмнение в намерението на Великите 
сили да наложат траен мир на Балканите. Според него България трябва да се 
накаже така, че да не се застрашава мирът в бъдеще. Териториалните въпроси 
в региона са доста чувствителни, като в частност за България основните са 
два – Македония и Добруджа, които са причината за влизането ѝ във войната. 
Възможно е като трети фактор да се приеме въпросът за Тракия. От воен-
на гледна точка генералът звучи логично в степенуването на териториалните 
въжделения на България. Той омаловажава българските претенции за Тракия, 
за да бъде в услуга на Гърция. Беърд е услужливо повлиян от преценките на 
своя френски колега генерал Франше Д’Епре, който, проучвайки въпроса за 
националностите, населяващи българска Тракия, стига до заключението, че 
там изобщо няма българи, което удивява британския военен. Генерал Беърд 
споделя за бързата промяна в становището на френския си колега, от което е 
не по-малко удивен: „че в Тракия няма гърци, че мнозинството от населени-
ето е турско (което се признавало от всички), че около 20% от населението 
е от български или македонски произход (което според мен е така, защото 
много от българо-говорещите македонци (Bulgarian speaking Macedonians) 
са напуснали Македония след разделянето ѝ между гърци и сърби и са се за-
селили в Тракия, а останалите били евреи, арменци и шепа гърци, чийто брой 
бил нищожен“14. Различните и противоречиви становища свидетелстват за 
повърхностни преценки и най-вече за сблъсъка на интересите на двете Вели-
ки сили на Балканите.

Съюзниците решават, че си имат достатъчно грижи и без Македония, 
и  „британците и французите се съгласяват, че е опасно да пипат граници 
на Балканите, установени преди 1914 г. Престават да се занимават с Ма-
кедония, въпреки че така огромен брой българи се оказват под югославска 
власт“15. Миротворците твърдят, че отказват каквато и да е ревизия на грани-
ците отпреди 1914 г., но не толкова като демонстрация на принципност, кол-
кото в съответствие с малките победители съюзници на Антантата – Сърбия 
и Гърция16. 

Под давление на Великите сили, които се съобразяват с интересите на 
Гърция, България подписва и „Конвенция за доброволна размяна на населе-
ния“, която води до обезбългаряване на Егейска Македония и изостряне на 
бежанския въпрос, особено след настаняването на малоазийските гърци след 
1922 г.

13  Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2. Льовен, 1965, 334–335.
14  FO 371/3588, pp. 234–237: Цар Борис ІІІ..., Т. І, с. 15. 
15  Василев, В. Към 80-годишнината на Ньойския диктат..., с. 54; Макмилън..., с. 177; 

Трифонов, С. Антантата в Тракия 1919–1920 г. С., 1989, с. 10.
16  Dockrill and Goold…, p. 97.
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Еър Кроу отбелязва за външния секретар на 11 юли 1919: „Нашата 
обща политика спрямо България се определи най-вече от схващането, че тя 
трябва да види своята територия намалена от Антантата. Поради това 
се убедихме, че в сферите на репарации и финанси България ще трябва да 
бъде третирана много по-меко“17. 

На 27 ноември е подписан Ньойският договор – Южна Добруджа и 
Западна Тракия са изгубени. България се задължава да предаде всички оку-
пирани през войната територии18. В допълнение трябва да предаде на СХС 
кралство окръзите Цариброд, Босилеград и Струмица. България предава на 
Гърция Западна Тракия, макар че има икономически достъп до Егейско море 
(пристанището на Дедеагач) според член 48 от мирния договор. До изпъл-
нение на тази клауза така и не се стига. Запознатият с реалната картина на 
Балканите Джеймс Баучер в статия, озаглавена „Договорът с България“, от-
правя своята критика: „Най-четливите дефекти на договора са в неговите 
териториални спогодби. Цели региони, населени с компактно българско на-
селение, са откъснати от живото тяло на България и предадени за разпо-
реждане на нейните най-жестоки врагове“19. 

Година след Солунското примирие, на 30 септември 1919 г. България 
обявява национален траур. От Освобождението си през 1878 г. и последвалия 
Берлински конгрес тя е в непрестанна борба за обединение. Българската дър-
жава, водена от желанието си да включи всички българи в своите предели, се 
впуска в Първата световна война, която се явява продължение на Балканските 
войни. 

Основание за отстояване правата на населението в Македония преди 
войните дава чл. 23 от Берлинския конгрес. След Ньойския договор правно 
основание за търсене на легални форми за отстояване правата на българските 
малцинства, останали в Егейска и Вардарска Македония, дават Сен-Жермен-
ският договор за СХС кралство и Севърският за Гърция20. 

След Ньойския договор България губи 10% от територията си, вклю-
чително от Западна Тракия, заедно с достъпа до Егейско море. Румъния се 
увеличава и удвоява населението си, Сърбия метаморфоризира в Сърбо-Хър-
ватско-Словенско кралство и се утроява. Гърция с Договора от Севър се уве-
личава с 50%21. 

17  FO 608/55: Memo by Eyre Crowe, July 11, 1919.
18 Христов, Х. България и Парижката конференция за мир през 1919. – 

Военноисторически сборник, 1980, № 1, 56–74.
19  ЦДА, ф. 320к, оп. 1, а.е. 66, л. 66: Bourchier, J. D. The treaty with Bulgaria – The 

Manchester Guardian, Saturday, 6.03.1920.
20  Сен-Жерменският договор е сключен на 10 септември 1919 г. между Австрия и 

страните победителки от Първата световна война. Севърския договор е сключен на 10 август 
1920 г. между Турция и страните победителки от Първата световна война, но не влиза в 
действие и бива ревизиран от Лозанския мирен договор (1923 г.).

21  Dockrill, M. L. and Goold, J. D, Peace without promise, p. 101.
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Най-краткото и точно описание на договора за мир с България прави 
Харолд Темпърли, отчитайки, че конференцията включва в Ньойския дого-
вор директни предпазни мерки срещу бъдеща българска агресия и национал-
но желание за отмъщение, с което цели „ограничение на стратегическото 
значение на България спрямо Константинопол и Проливите“22. С мирните 
договори страните победителки се презастраховат. Британският историк Ро-
бърт Сетън-Уотсън публично осъжда четири от клаузите на Ньойския мирен 
договор: даването на Царибродски окръг на Сърбия; отказа да се даде на Бъл-
гария достъп до Егейско море; пропуск да се гарантира и обвърже въпросът 
за преразглеждане принадлежността на Южна Добруджа, когато се разгледа 
въпросът за Бесарабия; пропуск да се изискат от Румъния, Сърбия и Гърция 
условия за защита на малцинствата, подобни на тези, наложени на Бълга-
рия23.

Разпокъсването на Македония и хищническото поведение, предприето 
спрямо Албания, България и Турция, правят постоянния мир невъзможен24. 
Основателно е мнението на проф. Крамптън, че „Македония е пренебрегната 
в Ньойския договор, понеже е била дадена на Югославия“25. Джозеф Ротшилд 
смята, че „изкушението“ Македония и Южна Добруджа, макар и популярно 
сред населението, излиза твърде скъпо на България26. Последствията от Пър-
вата световна война изострят старите балкански национални противоречия, 
но това не става без помощта на една или друга от Великите сили27.

 
* * *

Македонският въпрос въобще не получава необходимото внимание на 
мирната конференция в Париж, което показва или късата памет на дипло-
матите, или слабото познаване на проблемите в региона, или пък страха от 
предполагаемо сливане на една автономна Македония с България. Само шест-
седем години по-рано за тези балкански късчета земя са се водили две после-
дователни войни, които са своеобразна местна прелюдия към голямата война. 
Когато отбелязваме пораженията от войната за България, трябва да посочим 

22  Temperley, H.W.V. A History of the Peace Conference of Paris. London, 1920–1924. 
Vol. IV, p. 454.

23  Seton-Watson, H. and C. The making of a new Europe. R. W. Seton-Watson and the last 
years of Austria-Hungary. Seattle, 1981, p. 384.

24  Padelford, N. J. Peace in the Balkans. New York: Oxford University Press, 1935, p. 2.
25  Crampton, R.J. Aleksandur Stamboliiski. Bulgaria. Haus Histories, London, 2009, p. 

107.
26  Rothschild, J. The Communist Party of Bulgaria: Origins and Development, 1883–1936. 

New York, 1959, p. 75. 
27  Царица Йоана. Спомени. С., 1991, с. 83: Тайната и неизключващата удари 

борба, подета от различни македонски иредентисти, беше подхранвана за съжаление от 

заинтересуваните нации. Това е сложна и тъжна история, в която паднаха владетели и 

министри.
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и тези от предходните Балкански войни. В двете Балкански войни България 
дава 58 000 жертви и 105 000 ранени, а в последвалата голяма война – нови 
101 244 жертви и 300 000 тежко ранени. Българският идеал за национално 
обединение отново не се сбъдва, което предопределя опитите на българската 
външна политика при всяка появила се възможност да отправя ревизионис-
тичните си искания. Незадоволително уредените въпроси ще са в основата 
на позицията, която България ще заема в предложенията за договори между 
балканските страни. Великобритания отстъпва пред своите съюзници от пър-
воначалните си намерения за уреждане на положението в Македония. Отка-
зът от създаване на автономна държава подхранва и усложнява допълнително 
противоречията в Югоизточна Европа.
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Неразрешеният въпрос

През месец април 1919 г. министър-председателят Теодор 
Теодоров представя позицията на българското правителство, която 
да се защитава в Париж. Наред със значимите въпроси за връщането 
на многобройните войници заложници, прехраната на населението, 
настаняването на бежанците и др. стоят съдбоносните външнополитически 
приоритети за бъдещето на страната и териториалните въпроси за 
Македония, Тракия и Добруджа, както и съдбата на тамошните българи1. 

От всички победени страни България е единствената, която не е 
окупирана от силите на Антантата и това вдъхва известни надежди у 
политиците и широката общественост за справедлив мир2. България 
тръпне в догадки и предположения относно решенията, които ще отсъди 
мирната конференция3. Специалистът по международно право, проф. Петко 
Стайнов, изтъква, че само договорености на базата на свободна воля могат 
да очертаят трайното спокойствие между България и нейните съседи, но 
Великите сили подчиняват новото устройство на разделението победители 
и победени4. Петър Каменов в статията си „Нашите искания“ заявява: „При 

развеждането и разпределянето на нещастните населения от Македония, 

Тракия и Добруджа няма и не трябва да има победители и победени“5.

На 29 май 1919 г. българското правителство връчва на победилата 
коалиция на САЩ и Белгия предложение за плебисцит сред населението на 
оспорваните от съседите български земи6. „Народното допитване“ трябва 
да бъде извършено във всички „спорни области“. Плебисцитът e залегнал 
в Програмата на Съглашението за следвоенното устройство на света, но 
повече като уловка за доверчиви или отчаяни победени, отколкото като 

1  Мир, бр. 5682, 16.04.1919.
2  Temperley, H. W. V. A History of the Peace Conference of Paris. London, 1920–1924. 

Vol. IV, p. 412.
3  Мир, бр. 5666, 27.03.1919 г. Петко Стайнов задава болезнените въпроси в статията 

си „Около Конференцията“: Каква съдба очаква Тракия, Македония и Добруджа? Ще имаме 

ли достатъчен и свободен излаз на широкото море? – Цяла България е под гнета на тия 

въпроси и с най-голямо безпокойство следи всичко казано, писано, всяка дума, всеки слух.
4  Мир, бр. 5607, 16.01.1919. В статията си „България и морето“ Петко Стайнов ясно 

заявява каква трябва да бъде българската позиция: Разрешението на македонския въпрос 

съгласно с принципа на народностите и договора, подписан при свободна воля между нас и 

сърбите през 1912 г., е единственото нещо, което може да създаде мир на Балканите.
5  Мир, бр. 5622, 04.02.1919.
6  Василев, В. Към 80-годишнината на Ньойския диктат..., с. 55.
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път към справедливия мир7. Александър Греков, член на царската легация 
в Берн, предлага на българското правителство да насочи усилия най-вече 
към англичаните, за да се осигури тяхната благосклонност8.  Идеята за 
решаване на териториални спорове чрез плебисцит не е приложена9. От 
България се искат земи, в които преобладава българско население – Южна 
Добруджа, Македония и Беломорска Тракия. Върховният съвет работи 
при закрити врати и въобще не желае да допусне каквато и да е форма 
на плебисцит да бъде проведена на Балканите, защото, както отбелязва 
Муравиев, те знаят „предварително какъв ще бъде резултатът от него“10. 

Според наблюденията на Константин Минков, секретар на българската 
делегация за мир, Англия е ценяла България като сигурно препятствие срещу 
руското проникване към Средиземно море. Тъй като Русия за дълги години 
не ще може да се възстанови и англичаните въобще не правят politique a 

longue enhance (дългосрочна политика), явно е, че България не интересува 
англичаните в навечерието и в хода на Парижката мирна конференция. 
Великобритания трудно забравя отказа на България за включване 
към Антантата, въпреки положените британски усилия през 1915 г.11 

Въпреки положените усилия от българската общественост и 
дипломация, на 27 септември, при завръщането си в България, Стамболийски 
прави равносметка и заключава: „Принципите на Уилсън не съществуват, 

французи и англичани са направили всичко, за да ги обезсилят“12. Българското 
правителство обявява 30 септември за ден на скръбта. Множество 

7  Марков, Г. „Балканизацията” – геополитическо явление в конфликтознанието. С., 
2011, с. 299. 

8  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, a.е. 15, л. 5: Досъжно нашите работи, нашите приятели от 

Париж включително Баучер ни съветват да искаме автономия на Македония. Искането 

на автономия в свръзка с плебисцит би ни осигурило една силна морална позиция, особено 

пред американците... Доста обезпокоително е обаче  държането на англичаните, 

които отбягват контакта с нас тука и в Хага и проявяват спрямо гърците безсъмнено 

благосклонно разположение. При всичко, че времето, което остава до разрешението на 

нашите въпроси да е твърде кратко, Правителството трябва да насочи главните си 

усилия за спечелването, доколкото това е възможно, англичаните. – Публ. в Илчев, Ив. Из 
историята на българската пропаганда в Швейцария по време на Първата световна война и на 
Парижката мирна конференция 1919 г. – Военноисторически сборник, 1984, № 1. 

9  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919–1934 г. Благоевград, 
2001, с. 13.

10  Муравиев, К. Договорът..., с. 195.
11  Ганев, В. Дневник..., 92–93: През 1915 г. ръководните кръгове в Лондон са 

настоявали пред българския министър в Лондон, г-н Хаджимишев, за намесата ни на 

страната на Съглашението. Английски министри са поемали покани за обяд в Българската 

легация. Г-н Хаджимишев е съобщавал в С. предложенията, но отговори не получавал.
12  Муравиев, К. Договорът..., с. 234.
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демонстрации се провеждат в цялата страна. Изпратени са стотици телеграми 
и протестни ноти13. Полковник Хари Ламб, върховен британски комисар в 
България, в доклад от 3 октомври 1919 г.  описва протестните шествия 
по улиците на столицата: „Депутации от македонци, добруджанци, от 

районите наскоро взети от сърбите се открояваха сред множеството“14.  
Освен българското правителство, различните формации от македонски 

бежанци също полагат усилия да се смекчи наказателният тон на конференцията. 
Емигрантските организации на македонските българи се обединяват около 
идеята легално да се борят за уреждане съдбата на областта. След войната 
македонските българи добиват още по-голямо значение в пределите на 
България. Димо Казасов посочва за 1919 г. като такива 8 министри в кабинета, 
14 дипломати, 54 депутати, 11 митрополити, 12 професори, 90 писатели, 100 
юристи, 71 високопоставени служители, 262 активни офицери в армията, 453 
резервни офицери и стотици на по-ниски нива15. Тази естествена взаимовръзка 
между разделеното население от България със сънародниците от Македония 
е пренебрегната на Парижката мирна конференция. Но продължително 
създаваната и пълнокръвно съществуваща  родолюбива общност в лицето 
на своите представители полага усилия нейният вопъл да бъде чут. 

В Женева, с помощта на българския консул, на 15 декември 1918 
г. студентските дружества на македонските българи се обединяват в 
Генерален съвет. За по-малко от една година студентите изпращат няколко 
десетки писма, апели и меморандуми до Дейвид Лойд Джордж, Удроу 
Уилсън, Жорж Клемансо, Виторио Орландо. Информирани са и се 
търси съпричастност от видни общественици и експерти по проблемите 
в Югоизточна Европа като професорите Л. Нидерле, Дж. Херън, А. 
Форел, полк. Л. Ламуш, участник в европейската реформена акция и 
бъдещ почетен гражданин на Горна Джумая, дн. Благоевград  и др16. 

За противодействие на антибългарската пропаганда и отстояване 
на отечествената национална кауза на 19 март 1919 г. е създаден „Съюз 

на българите в Швейцария“ с председател Димитър Мишев, известен 
дипломат и деец на движението на македонските българи, който ползва 

13  ЦДА, ф. 320К, оп. 1, а.е. 66, л. 90–91. Appeal to the student body in the United States 
of America/ Апел до учащата се младеж на Северно Американските щати – от учащата се 
младеж при Американските гимназии в Самоков.

14  FO 421/297, p. 205–207: Цар Борис ІIІ..., с. 17.
15  Казасов, Д. Бурни години: 1918–1944. С., 1949, с. 252. 
16  ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 1223, л. 4–10; ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 777, л. 47; ЦДА, ф. 

176К, оп. 4, а.е. 17, л. 5–7; ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 777, л. 209–210. – Публ. в Илчев, Ив. Из 
историята на българската пропаганда..., 121–129.
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натрупания опит от „Генералния съвет на македонските дружества“17. 
В новосформирания център работят известни български учени – Йордан 
Иванов, Анастас Иширков, Константин Стефанов, дипломатът Панчо 
Дорев и други. Те подготвят множество публикации, писма, телеграми, 
опровержения до пресата. Провеждат се множество срещи с влиятелни лица, 
с цел да се облекчи съдбата на победена България при изготвяне на мирните 
договори. Координацията е подпомогната от българската легация във Виена18. 

На 22 ноември 1918 г. в Софийския университет се събират представители 
на 21 македонски столични братства и македонската студентска група, които 
откриват своя Учредителен събор. Избраният седемчленен Изпълнителен 
комитет (ИК) развива бурна дейност, за да пропагандира идеята за 
присъединяване на Македония към България или, ако това е невъзможно, за 
обособяването ѝ  като самостоятелна държава. През следващата година, на 27 
март, ИК отправя писмена молба до Великите сили, с която иска Македония 
да бъде окупирана от съглашенските войски до окончателното решение на 
въпроса. Към молбата е приложен списък на изстъпленията на сърби и гърци 
след реокупирането на Македония19. След два месеца, на 26 май ИК изпраща 
отново молба до ръководителите на Великите сили за присъединяване на 
Македония към България или за създаване на независима държава. Ж. 
Клемансо получава и петиция в този дух, подписана от 19 000 бежанци. 
Разбира се, днес това са безспорни доказателства за силата на бленуваното 
общобългарско единение със съотечествениците в Македония. Но тогава за 
версайските миротворци те нямат стойност. Френското правителство още 
на 15 ноември 1918 г. заявява, че „четиринадестте точки“ на Уилсън не 
може да служат за основа на преговорите в Париж. За Франция България 
е в „кръга от вражески страни“, а условията за мир с тях могат да бъдат 
предявени само след общо съгласие на всички „Съюзни и сдружени сили“20.  

В победена България по много въпроси след войната се създават 
линии на напрежение и противопоставяне. Освободителното движение на 
македонските българи не е изключение. За съжаление, първоначалният 
силен подем бързо бива помрачен от междуособиците и разделенията в 

17  Билярски, Ц. Дейността на Българския съюз в Швейцария през 1919. – 
Военноисторически сборник, 1981, №3, с. 76–89.

18  Христов, Х. А. България, Балканите и мирът 1919. С., 1984, с. 68.
19  Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна 

война (1918–1924). С., 1993, с. 15.
20  Гребенаров, Ал. Митев, Т. Бежанските и емигрантските организации на 

македонските българи. – В: Националноосвободителното движение на македонските и 
тракийските българи 1878–1944. Т. 4. Освободителните борби след Първата световна война 
1919–1944. С., 2003, с. 49; Спасов, Л.  Българската дипломация, 1919–1944. С., 2015, с. 8. 
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македонските братства. През летните месеци на 1919 г. деструктивните 
противоречия взимат надмощие. Разногласията са продиктувани от споровете 
кой и под каква форма да представлява исканията на македонските българи 
пред мирната конференция във Франция. Разочаровани от условията в 
подписания мир, македонските братства съсредоточават усилията си върху 
преразглеждането му. На 18 февруари 1920 г. е отправен апел до парламентите 
на Англия, Франция, Италия и САЩ да се застъпят за създаване на 
независима Македония, с аргумент, че „подобно държавно формирование 

ще отстрани съперничеството между балканските държави“21. 
В същото време паралелна дейност развива и Временното 

представителство на обединената бивша ВМОРО с членове Димо Хаджидимов, 
Гьорче Петров, Павел Христов, Атанас Спасов Даскалов (Таската Серски), 
Михаил Герджиков и Петър Ацев. Те клонят към леви идеологии и са 
привърженици на федералистката идея. Създават отделни апели и списват 
свой орган под името „Бюлетин на Временното представителство“. 

В противовес на Изпълнителния комитет на македонските братства 
в България Представителството настоява за връщане на стария лозунг на 
Вътрешната революционна организация за автономия на Македония22. 
Един от водачите, Михаил Герджиков, излага обстойно своето виждане 
в статията си „Македония, Париж и Москва“. Той признава, че 
населението в Македония е предимно българско, но въпреки това застава 
твърдо на идеята за самостоятелно развитие на автономна държава. 
В заключение дори заплашва „парижките правораздавачи“, че ако 
Западът „принесе в жертва“ македонския народ, то той естествено ще се 
обърне на Изток и ще потърси решение на своите проблеми в Москва23.

ЦК на възстановената ВМРО се състои от трима ръководители – Тодор 
Александров, Александър Протогеров и Петър Чаулев. На 1 март 1919 г. 
Т. Александров и Ал. Протогеров от името на ВМРО изпращат обширен 
меморандум до председателя на мирната конференция в Париж. В него 
подробно описват освободителните борби и стремежи на българите в 
Македония от Берлинския конгрес насам. Те настояват да бъде допусната 
тяхна делегация да изложи пред мирната конференция исканията на българите 
в Македония, които се свеждат до обединение с България, съобразно 

21  Гребенаров, Ал. Митев, Т. Бежанските и емигрантските организации на 
македонските българи. – В: Националноосвободителното движение на македонските и..., с. 
52.

22  Хаджидимов, Д. Назад към автономия. С., 1919, 19–16; Герджиков, М. Спомени, 
Документи, Материали. С., 1984, с. 13.

23  Бюлетин на Временното представителство на обединената бивша вътрешна 
македонска революционна организация, № 3, 23 май 1919 г., 9–10. 
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принципите на Уилсън или до автономия на Македония. Ако това не стане, 
заключава меморандумът, мир на Балканите не може да има24. Документът 
заявява, че Македония трябва да се запази неделима и в никакъв случай под 
властта на Сърбия и Гърция. ВМРО смята себе си за „най-авторизирано 

тяло“, което чрез една специална делегация пред мирната конференция 
компетентно би представила „цялото българско население в Македония“25.

Британският върховен комисар в България, полковник Хари Ламб, 
изпраща подробен анализ до Форин офис на 7 април 1919 г., базиран на два 
документа, отнасящи се до Македония. Единият е Манифест на ВМРО, а 
другият е Мемоарът на Изпълнителния комитет на македонските братства, 
подписан от председателя Иван Каранджулов. Двете структури имат различни 
схващания за решаването на Македонския въпрос. Комитетът на македонските 
братства е в унисон с официалната българска политика, като още мечтае за 
присъединяване на Македония към България. ВМРО осъзнава, че новото 
време изключва каквито и да било форми на общност, а единствено възможно 
е програмното искане за  автономия чрез самостоятелен и независим път за 
постигането ѝ26. Отчитайки настроенията в региона, Хари Ламб заключава, 
че предприетата тактика от ВМРО е по-близка сред местното население в 
Македония: „Населението на спорните региони, имайки възможността да 

наблюдава поотделно последиците от сръбската, гръцката и българската 

администрации, стигна до тъжното заключение, че никоя от трите 

не е способна да възстанови дългоочакваното спокойствие на тяхната 

много измъчена страна. Ето защо те все повече са склонни да възприемат 

доктрината за автономия, с надеждата че това може да предложи по-

добър шанс за постигането на тази цел“27. Този документ подава прецизна 
информация, която може да подпомогне Форин офис при определяне съдбата 
на Македония, но приоритетите са други. Британското правителство има 
достатъчно сведения, че налагането на автономия на Македония ще бъде най-
благоприятно възприето от самото население, но същевременно осъзнава, че 
подкрепата на такова деяние би го противопоставило с Франция, Гърция и Сърбия.  

На 21 септември 1919 г. в специално писмо до председателя на Парижката 
мирна конференция, предадено чрез френския журналист Леон Ламуш, Т. 
Александров и Ал. Протогеров отправят последен апел делегация на ЦК на 
ВМРО да бъде допусната до високата трибуна на мирната конференция, за да 

24 Гоцев, Д. Възобновяване, цели и дейност на ВМРО (1919–1924 г.). – В: 
Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944.  
Т. IV. Освободителните борби след Първата световна война 1919–1944, с. 94.

25  Палешутски, К. Македонското освободително движение..., с.15.
26  FO 608/44, 264–266: Harry Lamb to Lord Curzon. Sofi a, April 7, 1919.
27  FO 608/44, p. 266.
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изрази желанието на македонските българи. Но и за този апел миротворците 
остават глухи. Междувременно Ал. Стамболийски, със засилването на 
своята власт, се противопоставя на ВМРО и през ноември 1919 г. арестува 
Ал. Протогеров и Т. Александров, които скоро след това успяват да избягат. 

На 20 декември 1919 г. ВМРО провежда в София съвещание. В доклад, 
изнесен от Ал. Протогеров, се подчертава, че ВМРО е направила всичко, 
зависещо от нея, за да не се стигне до ново разделяне на Македония. 
Поради тази причина Ал. Протогеров почти цяла година, от октомври 
1918 до октомври 1919 г., заявява, че нейният ЦК, напълно в хармония 
с правителствата в София, се е въздържал от противодействия срещу 
сръбските и гръцките безчинства над българите в Македония28. Това се 
потвърждава и в рапорт от 2 септември 1919 г. на ген. Беърд, британски военен 
представител в България: „В последните 10 месеца страната е напълно 

спокойна, въпреки че точно противното се твърди от тиражираните 

в чуждия печат многобройни невероятни и отвратителни истории“29. 
Във връзка с подготовката за въоръжена борба срещу новите поробители  

съвещанието издава окръжно, в което се казва, че „организацията се 

преименува от ВМОРО на ВМРО, като нейната цел си остава извоюване 

на автономия и обединение на разпокъсаните части на Македония“30. 
Тенденцията организацията да се превърне в обединителен център за всички 
ревизионистични сили на Балканите (националните движения в Хърватско, 
Албания, Тракия, Добруджа), от една страна и от друга, ориентацията към 
Анкара, а оттам и към Москва, внася сериозен смут сред управляващите 
кръгове в Лондон и Париж. Заплашени са основните принципи на 
следвоенната политическа стратегия на двете основни велики съглашенски 
сили, които целят безусловното утвърждаване на статуквото, изработено с 
толкова мъка в Париж през 1919 г. Това, според Димитър Митев, обуславя 
вниманието на британските разузнавателни служби към дейността на ВМРО31.

Във Великобритания по време на войната и след нейното приключване 
на власт е Консервативната партия. Тя има определяща роля при 
формирането на британската позиция на Парижката мирна конференция, 
както и в уреждането на следвоенното статукво. Усещайки настроенията в 
британското общество, Лойд Джордж подкрепя създаването на Обществото 
на народите, като по този начин удовлетворява „широко разпространеното 

28  Гоцев, Д. Цит.съч., 94–95.
29  FO 371/3588, pp. 234–237: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 15.
30  Гоцев, Д. Цит. съч., с. 95.
31  Митев, Д. Генерал Александър Протогеров във фокуса на Интелиджънс сървис. 

(Британски разузнавателни документи за революционната дейност на генерал Протогеров 
1920–1923 г.). – Военноисторически сборник, 1991, № 5, с. 160.
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убеждение, че народите по света могат и трябва да работят съвместно 

за колективната сигурност на всички“32. Той самият обаче не вярва в 
новосъздадената международна структура и се съмнява в нейната ефективност. 

Подобни са позициите и на консерваторите в правителството на Л. 
Джордж, на армията, на флота и на по-голямата част от Форин офис, които 
предпочитат по-старите и сигурни начини за защита на Великобритания. 
Уинстън Чърчил е още по-краен и заявява, че Обществото на народите 
„не е заместител на английския флот“33. През 20-те години британската 
външна политика е белязана от бруталността на realpolitik. През октомври 
1919 г. Джордж Кързън встъпва в длъжност британски секретар на външните 
работи. Като типичен представител на Консервативната партия Кързън 
следва желания от нея курс за мир в Югоизточна Европа и света, и за 
утвърждаване на нововъзникналите държави в договорените им граници34. 

След отшумяването на конференцията в Париж, историческият отдел 
на Форин офис публикува някои от документите, които са били подготвени 
в помощ на британската делегация, събрани в сборника „Македония“. Той 
излиза от печат през януари 1920 г. и предлага на читателите общоизвестни 
факти от исторически, географски, социален, икономически и религиозен 
характер, валидни за областта. В сборника въпросът за българския етнически 
елемент съзнателно се избягва. Като населяващи Македония за 1912 г. са 
посочени 1 500 000 славяни, 400 000 турци, 120 000 албанци, 300 000 гърци, 
200 000 власи, 100 000 евреи и 10 000 цигани35.  В раздела „Етнос и език“ 
славяните са разделени на сърби и българи. Преобладаващото българско 
самосъзнание на населението в региона се приписва като резултат от дейността 
на екзархийското църковно и учебно-просветно дело. Форин офис в следващи 
документи налага политическата теза за влиянието на Българската екзархия 
и на училищата като удобна обяснителна формула за наличието на  масово 
българско самосъзнание в Македония. Високопоставените министерски 
служители естествено са далеч от обратното, от логичната теза, че имено 
македонските българи са първопричина за рождението на Българската 
екзархия, чиято дейност протича в собствена етническа среда. В цитираната 
библиография към книгата внимание привлича бележката най-отгоре: 
„повечето книги за Македония имат някои расови внушения“. В последвалия 
списък с използвана литература за две от книгите е отбелязано съответно 

32  Макмилън, М. Миротворците..., с. 112.
33  Пак там, с. 123.
34  FO 371/4675, pp. 139–147: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 35.
35  Macedonia. London: Published by H.M. Stationery Offi  ce, 1920, p. 17.
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„пробългарска“ и „българската гледна точка“36. Тройното подчертаване 
показва чувствителност към темата за българския характер на Македония, 
още повече в напрегнатите дни на конференцията и непосредствено след 
тях. Издаването на сборника предполага наличие на обществен интерес 
и най-вече нестихващ дебат по темата. Обединеното кралство е един от 
ревностните стожери на парижките договорености и наложени граници. 
Защитата на малцинствата, така широко прокламирана и залегнала при 
създаването на Обществото на народите, се възприема от Лондон като главно 
средство за укрепване на мира. В случая с Македония се получава обратното. 
Определянето на населението там като българско малцинство служи за 
непрестанни раздори и в никакъв случай не благоприятства така желания от 
Великобритания мир37. Външната политика на Лондон след договорите от 
Париж показва двоен стандарт при защита на малцинствата и това проличава 
на Балканите, по-конкретно с населението в Македония. И трите балкански 
държави – България, Гърция и СХС кралство, имат интереси и претендират за 
това население, затова във Форин офис предпочитат да употребяват  неутралния 
термин „македонски славяни“38. Великобритания и нейните съюзници, 
създатели на Версайските договори, не смятат да поддържат малцинствата в 
рамките на отделни държави като обособени общности, а искат постепенно 
да се подготвят условия за тяхното претопяване39. За българските политици 
постепенно става ясно, че Обществото на народите няма реална сила, не би 
могло и няма да желае да приложи договорите за защита на малцинствата40. 

Според британското външно министерство „македонските славяни“ са 
част от южнославянските народи, нещо средно между българите и сърбите, 
говорещи диалект, разбираем, както от българите, така и от сърбите. Въпреки 
това те са по-близо до българите, отколкото до сърбите41. Професор Хю 
Ситън-Уотсън описва Македония „като вероятно най-безнадеждно смесения 

36  Brailsford, H. N. Macedonia: its races and their future. London, 1906; Brancoff , D. M. 
La Macédoine et sa population chrétienne. Paris, 1905. 

37  FO 371/14316, pp. 174–215: Foreign Offi  ce Memorandum: The Macedonian Question, 
May 10, 1930; Published: July 1, 1930 ~ FO 371/14317, 70–77.

38  FO 371/15172, p. 93: В свое писмо от 19.01.1931 година Орм Сарджънт до Сидни 
Уотърлоу пише: ще бъде мъдро да говорим за „славянофонно” малцинство и да изтрием 

терминът „българско” малцинство от нашия речник. 
39  Манчев, Кр. Националният въпрос на Балканите. С., 1999, с. 205.
40  Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО. Непознатата война. С., 

2009, с. 218–220; ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1396, л. 250–257. Нота на българското правителство 
до председателя на Генуезката конференция. Факта по въпроса за малцинствата. (Нотата, по 
искане на Л. Джордж, само е депозирана. – бел. моя, И. Д.).

41  FO 371/10667, pp. 216–219: The Macedonian Question and Komitaji Activity, 
memorandum by the Central Department of Foreign Offi  ce, 26 November 1925. 



Илко Дренков

36

регион от всички на света. Там са сърби, гърци, българи, албанци, турци 

и власи, и още голям брой хора, които говорят славянски диалекти, които 

не са нито сърби, нито българи. Има и малко населени места с арменци и 

евреи“42. Докато София гледа на населението във Вардарска Македония като 
на българско, то Белград го смята за сръбско и нарича новите поданици южни 

сърби, а имената Македония и македонец са забранени, защото се възприемат 
като български синоними. Въпреки че програмата за защита на малцинствата 
е създадена да защитава мира, Лондон предпочита да си затвори очите, когато 
в Македония се нарушават правата и населението е подложено на сръбска 
асимилация. Независимо от многобройните сведения за тежкото положение на 
малцинствата, Великите сили не се интересуват на чия страна е националното 
право, а се ръководят единствено от собствените си стратегически и тактически 
цели. Изследователят на малцинствените въпроси Патрик Финни отбелязва, 
че Форин офис изпада в политически парадокс при защитата на малцинствата 
в Македония43. На практика излиза, че договорите за защита на малцинствата 
имат повече за цел да легализират установеното след войните държавно-
териториално и национално-политическо статукво, отколкото да премахнат 
всякакво национално потисничество44. Югославия се възползва от тези 
слабости в политиката на Великите сили и определя македонското население 
за сръбско, като по този начин нарушава малцинствените договори, но си 
осигурява политически аргументи за отбиване на бъдещи атаки по тази тема45. 

На 14 април 1920 г. британският парламент разисква и ратифицира 
договорите с Австрия и България. В дебатите различни оратори като Сесил 
Хармсуорт, Хърбърт Аскуит и Андрю Бонар Лоу изтъкват, че няма извинения, 
с които могат да се оправдаят грешките на България и намесата на страната във 
войната. От тази гледна точка стовареният върху целия български народ дълг 
е основателен и оправдан. Лорд Робърт Сесил дава максимално точна оценка: 
„България беше чисто и просто купена с наддаване. Нашите неприятели 

обещаха повече от нас. Тая е същността на работата. Следователно България 

няма право за никакви си международни претенции“46. Ньойският договор е 
ратифициран със 188 гласа, като против гласуват 34 депутати. Само един от 

42  Seton-Watson, H. Eastern Europe between the Wars 1918–1941. Hamden, 1962, p. 271.
43  Finney, P. B. An Evil for all Concerned: Great Britain and Minority Protection after 1919. 

Journal of Contemporary History, Vol. 30, No.3 (July 1995), 540–541. 
44  Манчев, Кр. Националният въпрос на Балканите. С., 1999, с. 204.
45  Seton-Watson, R. W. Britain and the Dictators; A Survey of Post-War British Policy. 

New York, 1968, p. 342. 
46  Маджаров, М. Защо ни наказват? – Мир, бр. 5992, 08.05.1920.
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тях, Джеймс Брайс, държи реч в защита на идеята за независима Македония47. 
След Италия и Англия, и Франция ратифицира договора за мир с България.

 * * *
С очертаните от Ньойския договор граници териториалният въпрос 

за България става пограничен въпрос и тя на практика бива заобиколена от 
свои сънародници, останали зад граница, което дава поводи за ревизионизъм. 
Справедливостта, обещана от Великите сили при подготовката на 
мирните договори, не успява да удържи под натиска на сателитните сили 
от Югоизточна Европа, които виждат възможност да разширят своята 
територия за сметка на победените противници. Великобритания в хода 
на Парижката мирна конференция постепенно отстъпва на исканията на 
малките победители и по този начин предопределя своята роля за в бъдеще 
– да бди над наложения мир, който се крепи на крехкия баланс на силите.

Македонският въпрос не намира очакваното решаване с Мирната 
конференция, което би означавало автономия. Единствено България сред 
балканските страни подкрепя обособяването на самостоятелна държава 
Македония, защото само по този начин биха се защитили правата на 
населяващите я народи: българи, турци, власи, гърци, албанци, сърби.  Въпреки 
първоначалните индикации от страна на Великите сили и декларираната воля 
за намиране на решение чрез плебисцит, в крайна сметка идеята е отхвърлена 
от представителите на държавите победителки и на практика състоянието 
на българския национален елемент в областта е далеч по-тежко в сравнение 
с положението отпреди войните. Асимилационната политика, която се 
провежда след установяването на новите граници, води до засилване на 
бежанската вълна. Десетки хиляди българи, жители на Егейска и Вардарска 
Македония, напускат родните си места и се отправят към пределите на 
България. Пред сломената от войната страна бежанският въпрос се явява още 
една задача за решаване. Преговорите в Париж подценяват значимостта на 
Македонския въпрос и със своите договори му дават нов, различен тласък. 

47  Стефанов, К. James Bryce – Мир, бр. 6497, 28.01.1922: Тия договори не изразяват 

мнението на британския народ... Териториалните граници трябва да отговарят на 

естествените условия на племе, език и традиции, а не да бъдат произволни, и никой народ 

не бива да се подлага под чуждо иго... Аз познавам добре южна Македония, която съм имал 

случай да пропътувам и изучавам. Това население на южна Македония от Охрид и Битоля 

до Серес е българско по племе, по език и по църковна организация... Едничкото правилно 

решение е да се направи южна Македония автономна – отделно княжество, което да не 

бъде присъединено към България.
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Британската мирна политика и македонският проблем 
(1920–1923)

След Първата световна война, в привидно мирни и спокойни години, 
българските правителства се водят от дипломатическите принципи за „мир-
на ревизия, неутралитет и необвързаност“. Текущите проблеми от нереше-
ния Македонски въпрос не са малко:  настаняване и оземляване на десетки-
те хиляди бежанци от Егейска и Вардарска Македония, Беломорска Тракия, 
Добруджа и Западните покрайнини. Належащо е външнополитическото оси-
гуряване на малцинствени права за българите, останали извън пределите на 
родината. Постоянно напрежение будят взаимоотношенията с основния дви-
гател на въпроса – ревизионистичната ВМРО. Поради тези сложни аспекти  
Македонският въпрос не слиза от сцената на междудържавните отношения 
на България и Великобритания през периода от 1919 до 1941 г. 

Земеделският трибун и бивш политически затворник – Ал. Стамболий-
ски, без особени усилия с помощта на старите политически партии създава 
коалиционен кабинет. Важна задача на новото правителство е да се пребори с 
недоверието на своите съседи и да ги увери в мирните си намерения. Години 
ще са потребни на България за успехите по това направление1. 

В обстановка на международно недоверие и изолация цар Борис ІІІ 
влиза бързо в ролята на монарх. Обстоятелствата изискват да доказва поли-
тическите си и държавнически качества2. Царят разбира, че няма как да мине 
без съветите и внушенията на Британската империя, която, грижейки се за 
икономическите си интереси, ще отправя своите изисквания към всички стра-
ни на полуострова. Внимателно и премислено българският монарх трябва да 
се справи със силната политическа опозиция. Този път тя е овластена в ли-
цето на министър-председателя Ал. Стамболийски, който не е чужд на репу-
бликанската идея и на зараждащия се оранжев тоталитаризъм. Напрежението 
между двамата държавници е осезаемо, макар че министър-председателят е 
доста по-изразителен в това3. 

1  Цанков, Ал. Моето време. Мемоари. С., 2001, с.135: Нашите съседи, и Югославия, 

и Румъния, и Гърция, бяха не само враждебни, но ни и дебнеха. Клеветите спрямо нас, 

обвинения, подозрения и пр. не преставаха. FO 371/3589, 23–24: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 20: 
Балканските страни открай време са благодатна почва за разпространението на  най-

чудновати слухове с неизвестен произход. Що се отнася до България, в последно време 

подобни враждебни слухове са най-често със сръбски или гръцки произход... Българското 

правителство се мъчи да опровергава подобни измислици, които целят да дискредитират 

страната.
2  FO 371/3588, 99–100: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 11: В доклад от 6 май 1919 г. полковник 

Хари Ламб прави извод за младия монарх: Върху него сега лежи тежкото бреме да вземе 

едно решение, от което може би зависи бъдещето на страната и струва ми се, че това е 

една доста несправедлива отговорност, която му се стоварва на главата.
3  FO 371/5811, 193–197.
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Ал. Стамболийски е човек с огромни управленски възможности4. За 
критичните следвоенни години, когато България е смазана и разорена, трябва 
непоколебима политика. Целта е не само възстановяването на предвоенния 
живот и демилитаризирането, но и всеобхватното осигуряване на хилядите 
бежанци5. Освен дошлите българи от Македония и Тракия, в България прис-
тигат и хиляди белогвардейци, търсещи  политическо убежище. Реформите 
на земеделското правителство и началните години на Ньойска България за-
сягат всички социални групи. Налице е остро политическо разделение с при-
знаци на крайно ожесточение. 

Последвалото ратифициране на Ньойския договор от Народното съ-
брание на България на 9 август 1920 г. открива възможност да се възстановят 
редовните дипломатически отношения с Великобритания. С указ от 28 окт. 
1920 г. Димитър Станчов, дипломат с дългогодишен опит, е назначен за бъл-
гарски пълномощен министър в Лондон. 

Също през окт. 1920 г. първият британски пълномощен министър 
след войната Артър Пийл връчва своите акредитивни писма на цар Борис ІІІ. 
Предстоящата година е последна в дипломатическия му стаж. Следвайки по-
литиката на своето правителство, Артър Пийл работи за утвърждаването на 
мирните рамки, наложени в Париж, което включва и „възстановяването на 
хармоничните взаимоотношения между Британската империя и България“6. 
В унисон с традициите на британската външна политика дипломатът лобира 
за Гърция и съветва българския монарх, че за намаляване на напрежението 
в двустранните връзки „правилният път е в установяването на по-тесни 
търговски отношения между Гърция и България“7. Ал. Стамболийски де-
монстрира готовност да се вслушва в съветите на британските дипломати. 
Приоритет за външната политика на правителството е излизането на Бълга-
рия от следвоенната изолация.

4  Glenny, M. The Balkans. London, 1999, p. 336: Миша Глени описва Стамболийски 
като широкоплещест фермер, който притежава рядкото качество да преведе грубата 

селска хитрост на езика на политическата борба; FO 371/8569, pp. 160–162: Цар Борис ІІІ 
..., Т. 1, с. 74: Земеделското правителство като цяло било от полза за България и вероятно 

именно това управление е спасило страната от една жестока революция след войната.
5  Дорев, П. Външна политика. Наши и световни проблеми. С., 1926, с. 16: В 

разстояние на осем години, от Балканската война до 1 януари 1921 г., са минали границата 

на България 61,173 мъже и 54,915 жени, или всичко 116,088 д., от които 93,925 от гръцка 

Македония и Тракия (изпъдените през 1913 година от турците българи се бяха настанили в 

Западна Тракия), 12,870 от сръбска Македония, 8,212 от Добруджа и 1,081 от разни места. 

В проценти изразено, прогонените от гръцкото управление българи съставляват 82%, от 

сръбското – 11%, от румънското – 7%. Пристигналите през последните 5 години български 

бежанци – други 100 хиляди души – са изключително от Гърция; Цанков, Ал. България в 
бурно време..., с. 65: В България няма град, няма село, изобщо няма община, в която да няма 

преселници от Македония и всички те са равноправни български граждани.
6  FO 371/4674, 170–174: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 39.
7  FO 371/3589, p. 168: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 40.
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Вътрешнополитическият фактор, който възпрепятства добрите дипло-
матически отношения на България със съседите, е македонската революци-
онна организация, чието активизиране приковава вниманието на дипломати-
те. От пролетта на 1920 г. ВМРО  възстановява своята нелегална четниче-
ска дейност. Идеята за обединение на българските земи се заменя с борба за 
национално самосъхранение на българите в Македония, поддържане открит 
въпроса за тяхното освобождение и прилагане клаузите за малцинствените 
права, предвидени в договорите8. 

През юни и юли 1920 г. и тримата членове на ЦК на ВМРО А. Прото-
геров, Т. Александров и П. Чаулев влизат начело на свои чети във Вардарска 
Македония9. Проявите на ВМРО предизвикват тревога в Белград. През авг. 
1920 г. върховното командване на сръбската войска нарежда на военните и по-
лицейските сили във Вардарска Македония да вземат „извънредно бързи мер-
ки“ срещу появилите се откъм България и Албания български чети, против 
техните бази и ятаци покрай границата и във вътрешността. Югославското 
правителство налага различни наказания: въвеждане на колективна, семейна 
отговорност при появата на чети, пропъждане на „неблагонадеждните“ в 
България10. Сръбските власти издават специално нареждане, с което поставят 
в обсадно положение много градове и въвеждат комендантски час. Който се 
опита да влезе или излезе от тях без писмено разрешение от официалната 
власт, веднага бива арестуван и обвиняван за „комита и разбойник“11. На 
среща с българския цар през ноември 1920 г. А. Пийл обсъжда „скорошното 
придвижване на сръбски войски към границата с България“. Цар Борис III 
отдава действията на СХС кралство на желанието му да печели популярност 
на предстоящите избори. Британският дипломат е доволен от политиката на 
българското правителство в конкретната ситуация и от проявената доза сдър-
жаност12.

Напрежението между двете съседни балкански страни продължава 
и през следващата година. Настанената през 1920 г. по силата на Ньойския 
договор Междусъюзническа военно-контролна комисия в България е нато-
варена да следи изпълнението на военните клаузи на договора, но дейността 

8  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие.., с. 16; Гоцев, Д. Възобновяване, цели и дейност 
на ВМРО (1919–1924 г.). – В: Националноосвободителното движение на македонските..., с. 
97: На 19 март 1920 г. ЦК на ВМРО изпраща окръжно №15 до действащите ръководители 

на организацията във всички революционни окръзи, с което на практика възстановява 

дейността си във Вардарска и Егейска Македония.
9  Гоцев, Д. Възобновяване, цели и дейност на ВМРО (1919–1924 г.). – В: 

Националноосвободителното движение на македонските..., с. 100.                                   
10  Палешутски, К. Югославската комунистическа партия и македонският въпрос 

1919–1945. С., 1985, с. 50.
11  Гоцев, Д. Възобновяване, цели и дейност на ВМРО (1919–1924 г.). – В: 

Националноосвободителното движение на македонските..., с. 102.                                                                  
12  FO 371/3589, p. 168: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 40.
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ѝ е по-скоро фиктивна13. През пролетта на 1921 г. А. Пийл посочва, че СХС 
кралство следи внимателно дали „процесът на разоръжаване“ в България 
„протича достатъчно активно“ и в случай на „признаци на нежелание да 
се изпълняват клаузите на Ньойския договор“ сръбското правителство ще 
предприеме „наказателни мерки“14. 

Обезпокоен от засилващото се напрежение, А. Пийл се среща със сръб-
ския представител в София Милан Ракич, за да го успокои и убеди, че репа-
рационните комисии в София съблюдават за изпълнението на военните кла-
узи. А. Пийл защитава авторитета на военно-контролния орган пред всички 
чуждестранни представители, макар че той самият в докладите си до Форин 
офис отбелязва невъзможността да се контролират напълно задълженията на 
България по мирните договори и че сърбите са напълно прави да проявяват 
недоверие към България15. Британският министър обръща внимание на опа-
сенията и на цар Борис ІІІ, че последствията от евентуална сръбска акция 
ще са бедствие в тези мрачни за България времена и предупреждава Форин 
офис, че това ще доведе до възпламеняване на националните чувства на бъл-
гарите и спонтанното формиране на комитаджийски чети с цел вдигане 
на въстание в Македония и Тракия, нещо, което българското правителство 
няма да бъде в състояние или няма да иска да спре16. Сърбо-Хърватско-Сло-
венското правителство изтъква като повод неизпълнението на военните кла-
узи от българска страна, но основната причина се крие в набезите на сръбска 
територия от чети на ВМРО. На българското правителство се налага често да 
демонстрира пред европейските и балкански държави позицията си относ-
но нелегалните организации и уверението, че то не подпомага четите, които 
създават напрежение в пограничните региони17. Но недоверието на сръбското 
правителство към предприетите действия от страна на българското правител-
ство срещу набезите на „македонските чети“ остава18. Напрегнатият тон в 
отношенията между България и Сърбо-Хърватско-Словенското кралство през 
пролетта на 1921 г. е смекчен, благодарение намесата на Форин офис19. Вели-
кобритания се оформя като основен страж и крепител на мира в региона. 

13  Митев, Д. Великобритания и разпускането на съглашенския военноконтролен орган 
в България през 1927 година. – Военноисторически сборник, 1985, № 5, с. 143.

14  FO 371/5811, 1–7: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 51–52.
15  FO 371/5811, 1–7: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 51–52: Неотдавнашното разкриване 

на няколкостотин грижливо укрити снаряда е само още едно от доказателствата за 

недобросъвестността на България.
16  FO 371/5811, 1–7: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 52. 
17  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2101, л. 9: В телеграма от 15 април 1921 г. до българските 

легации в чужбина, Ал. Стамболийски съобщава за направеното от него изявление пред 
представителите на съседните страни, в което декларира че българското правителство не 
изпраща и не подпомага четите, които създават напрежение в пограничните региони.

18  FO 371/5811, 51–55: Young to Curzon. Belgrade, May 25, 1921. 
19  FO 371/5811, 15–17: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 53.
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 До края на престоя си в България Артър Пийл докладва на Форин 
офис за разминавания между задълженията на страната по мирните договори 
и спазването им от страна на правителството. Дипломатът достига до извода, 
че Ал. Стамболийски всячески се стреми да се избегне приемането на 
Закона за наемната армия, тъй като това ще му донесе такива трудности, с 
които едва ли би се справил20. Аргументите на българския монарх, който се 
притеснява от размирици в страната, също са в защита на съществуващата 
армия21. Единодушието, с което политическият елит в България показва 
своето неодобрение относно пълното разпускане на редовната армия и 
заменянето ѝ с наемна такава, среща известно разбиране сред  дипломатите 
в Лондон, които осъзнават, че „вината за евентуални безредици“  може 
лесно да бъде прехвърлена върху Съюзните сили.  Въпросът за наемна 
армия в България остава открит, но докато някои  британски представители 
от управляващите среди са склонни на компромиси, то други са за твърдо 
налагане на договореностите22. В Лондон преценяват, че не трябва прекалено 
да отслабват официалната власт, като обезсилят армията и дадат поле за 
изява на радикални елементи като ВМРО и комунистите. На България се 
позволява временно да запази жандармерията си. В доклад генерал Беърд 
споделя задоволството и благодарността, изказани от цар Борис ІІІ23. 

В началото на 1922 г. Междусъюзническата комисия е разпусната и 
заменена с друга форма на съглашенски военен контрол – т .нар. ликвида-
ционен орган, който е със същите функции. Британската дипломация осъз-
нава, че чрез участието си във военния контрол в България Лондон излишно 
губи кредит за сметка на далеч по-големите френски и италиански интереси 
на Балканския полуостров. С основание колегата Димитър Митев разглежда 
борбата за влияние между Великобритания и Франция като една от най-ха-
рактерните черти на международния политически живот след Първата све-
товна война24. 

20  FO 371/5791, 90–93; FO 371/5799, p. 28: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 46. 
21  FO 371/5791, 90–93: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 60–61: Негово Величество продължи по-

нататък, отбелязвайки, че системата за наемна военна служба ще позволи във войската 

тайно да проникнат разрушителните елементи от българското общество... От друга 

страна, поддържането на наемна армия би означавало и непосилно бреме за изтощените 

финансови ресурси на страната... Очевидно е, че без армия рискът от избухване на 

безредици в България е голям, още повече, че комунистите ще направят всичко възможно да 

ги провокират.
22  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 297, л. 41. (25 февруари 1922 г.): В писмено запитване 

депутатът Лорд Нютон се интересува дали Върховният съвет настоява още за образуването на 
доброволчески армии в България и Унгария, въпреки мъчнотиите, срещнати при събирането 
на доброволци и грамадните разходи, които ще последват.

23  FO 371/5800, 104–108: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 64–65.
24  Митев, Д. Великобритания и разпускането..., 142–143. 
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Годините на изтощителни войни смазват икономически населението и 
активират крайни политически елементи – комунисти, ВМРО, което не е от 
полза на попадналата в изолация България. Първостепенна задача на царя и 
правителството е да се извади страната от тежкото положение и да се измие 
срамът от поражението след договора в Ньой. Големи надежди за преодо-
ляване капсулирането на държавата се възлагат на пътуването на Ал. Стам-
болийски до Великобритания през есента на 1920 г. Българската легация в 
Лондон пише до Стамболийски за добронамереност от страна на британски 
общественици, които смятат, че в предстоящата през октомври обиколка из 
Европа българският министър-председател трябва да започне от Лондон, а 
не от Париж25. Самият факт, че това е първото официално държавно посе-
щение в Лондон на страна, победена в Първата световна война, и то година 
след подписване на Ньойския договор, говори за значението, което във Форин 
офис отдават на България. То показва известен комплекс, който  британската 
дипломация изпитва заради несъвършенствата на Версайската система. Бъл-
гарските политици са наясно, че френският афинитет към Сърбо-Хърватско-
Словенското кралство противопоставя Франция и Англия. Логично е българ-
ският политически прагматизъм да търси подкрепа първо в Лондон.

На 5 октомври 1920 г. българската делегация отпътува за Великобри-
тания26. В Лондон Ал. Стамболийски е приет от секретаря на външните ра-
боти Джордж Кързън, пред когото излага аргументите си за необходимост-
та България да има излаз на Егейско море, както е предвидено в член 48 на 
Ньойския договор. 

Приятелски преминава срещата на 28 октомври 1920 г. на Даунинг 
стрийт между двамата министър-председатели, които произхождат от непо-
литически среди и срещат силни опозиции отляво. Присъстват още лорд Кър-
зън, Морис Ханки и Робърт Хорн, Димитър Станчов и Надежда Станчова. В 
разговора Ал. Стамболийски все пак повдига темата за Македония. Когато 
българският министър-председател пита дали Великобритания може да вземе 
под своето крило Македония и да управлява под мандатна форма, британ-
ският му колега отговаря, че е възможно, ако на свой ред България поеме 
отговорността да управлява Ирландия. Стамболийски иска Великобритания 
да се застъпи пред Обществото на народите за протекция на българското мал-
цинство в Македония. В разговора си с министъра на външните работи лорд 
Кързън българският премиер подчертава, че най-благоприятното решаване 
на Македонския въпрос е чрез даване на автономия на областта. Намекът за 
ревизия на мирните договори е схванат от Кързън, но обнадеждаващ отговор 

25  ЦДА, ф. 381К, оп.1, a.е.56, л. 29.
26  Земеделският водач тръгва с много съветници, сред които са Димитър Станчов и 

дъщеря му Надежда, която е преводач; Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар. Мемоари. С., 
2000, с. 52. (Stancioff , I. D. Diplomat and Gardener. Memoirs. Sofi a, 1998, p. 39.): Благодарение 
на заглаждането на остротите в преводите, които Надежда Станчова прави на редица срещи, 
много от дебатите са спасени от провал.
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няма27. Много по-успешна се оказва подсигурената защита от страна на Ве-
ликобритания за членство на България в Обществото на народите28. Лорд Ро-
бър Сесил енергично се противопоставя на Белград в опитите да се отклони 
молбата на София за прием в ОН29. Югославският делегат в Обществото на 
народите, Мирослав Спалайкович, показва безпокойство относно стъпките, 
които се предприемат за приемане на България като пълноправен член, вмес-
то да бъде привлечена страна като САЩ30. България е първата държава от 
страните, победени в Първата световна война, която става член на Общество-
то на народите на 16 декември 1920 г.31. Посещението на Ал. Стамболийски 
из Европа има отзвук и носи политически плодове. 

След Великобритания Стамболийски посещава Франция, Белгия, Че-
хословакия, Полша и Румъния, но там срещите са още по-неформални. Както 
сам той признава, това му пътуване е неговото школуване в дипломацията. 
Освен дипломатическо утвърждаване, земеделският водач цели да демон-
стрира изоставянето на Македонския въпрос от дневния ред на земеделското 
правителство. За БЗНС македонският проблем не съществува и това изглежда 
приемливо за Форин офис.

През следващите години погледът на дипломатическите представите-
ли на Форин офис се съсредоточава върху проблема за проникването на бол-
шевизма на Балканите. Болшевишките идеи се разпространяват бързо сред 
потиснатите народи. В Пиринския край земеделската власт не може реално 
да управлява поради водещата роля на ВМРО. От зараждащото се недовол-
ство в средите на малцинствата се възползват комунистите и Коминтерна. 
„Балканските комунисти“ започват пропаганда чрез своите вестници, за да 
„привлекат към комунистическото движение наред с работническите маси 
и широките слоеве на трудовото селячество и българите от самата Ма-
кедония, които са под непоносим терор“32. Югославската комунистическа 
партия (ЮКП) се обявява срещу тяхната денационализация и подчертава, че 
е единствената партия, която ги защитава. През февруари 1921 г. А. Пийл в 
коментара си за изборите в Югославия не е изненадан от изборните резулта-
ти и подчертава, че въпреки че сръбските войски прибягват до най-лошите 
крайности, за да тероризират жителите, същите изразяват своя протест като 
не гласуват за правителствените кандидати и „голяма част от комунисти-

27  Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 
(1918–1947). С., 2006, с. 78. 

28  Crampton, R.J. Aleksandur…, p. 90.
29  Спасов, Л. Българската..., с. 33, 35.
30  Мир, бр. 6173, 15.12.1920; Le Journal des Debats, Geneve.
31  Crampton, R.J. Aleksandur…, p. 93.
32  Палешутски, К. Югославската комунистическа..., 50–51. 
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ческите депутати са избрани от Македония“33. Терорът, политическият 
и национален гнет във Вардарска Македония се засилват още повече, след 
като това население гласува за ЮКП34. В региона влиянието на ЮКП е вре-
менно и постепенно намалява, вследствие на мерките, взети от централната 
власт, която приема Видовденската конституция през юни 1921 г. и започва 
да преследва комунистите в Сърбо-Хърватско-Словенското кралство. Меж-
дувременно ВМРО изгражда своята нелегална мрежа и засилва ролята си в 
неспокойната област35.   

В България изборните резултати като ръст на комунистическите места, 
представени в парламента, са сходни с тези от съседната славянска държава 
„и причиняват на министър-председателя доста значими грижи“36. Стам-
болийски категорично заявява: „Ние никога няма да позволим болшевизма 
да проникне в България“37. Форин офис осъзнава, че нарастващата сила на 
земеделската партия в България е естествена преграда към увеличаващата 
своето влияние комунистическа партия38. Конфронтацията между земедел-
ския министър-председател и надъхващите се със самочувствие комунисти 
се изостря. Стамболийски е против комунистите, понеже те го конкурират в 
средата на бедното селячество, но ги използва, за да „плаши“ старите партии 
с тях39. Търпението и взаимната поносимост будят съмнение у външнополи-
тическите наблюдатели и земеделското правителство не може да бъде въз-
прието като достатъчно антикомунистическо от Форин офис40. Британските 
представители в София обръщат внимание, че от българска страна не бива 
да се „оказва никаква подкрепа“ на турското националноосвободително дви-
жение в Тракия. Това напомняне е свързано с подозренията, че по границата 
с Турция несъмнено има „комитаджии“, които в стремежа си да компроме-
тират българската страна, оказват съдействие на Джафер Таяр. Така „че не е 
излишно“ да бъде „категорично внушено на всички тук, че е възможен дори 
и помисъл за евентуален успех на турските националисти, които отказват 
да се примирят с условията на Мирните договори“41. Подозренията на Фо-

33  FO 371/6197, pp. 105–106: Peel to Curzon. Sofi a, February 10, 1921; Barker, E. 
Macedonia. Its place in Balkan Power politics. London, 1950, 23–24; Иван Михайлов пише 
за подкрепата от ВМРО за ЮКП на изборите в СХС кралство, в знак на протест срещу 
официалната власт: Михайлов. Ив. Спомени. Т. 2. Льовен, 1965, с. 125. 

34  The Near East, 05.05.1921.
35  Палешутски, К. Югославската комунистическа..., с. 65.
36  FO 371/4676, 48–56: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 31.
37  FO 371/5798, 154–159: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1,  с. 43.
38  FO 421/297, 205–207: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1,  с. 17.
39  Цанков, Ал. Моето време. Мемоари. С., 2001, с. 228; Цанков, Ал. България в 

бурно време. Спомени. С., 1998, с. 142: Те се ненавиждаха, но се търпяха и дружбашките 

изстъпления пощадиха само комунистите.
40  Митев, Д. Превратът на 9 юни 1923 г., Англия и Македонският въпрос. – Исторически 

преглед, 1983, № 4, с. 18.
41  FO 371/4695, 73–80; Цар Борис ІІІ ..., Т. І, с. 24.
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рин офис за връзки между ВМРО и кемалистите са подплатени от сведения 
на тяхното разузнаване, което в секретни доклади потвърждава това и донася 
за срещи между двете структури42. Координацията на дейността на револю-
ционната организация с турски кемалистки офицери в Тракия, а донякъде и 
в Македония, е продиктувана от политическото развитие на събитията, като 
показва желанието на ВМРО да търси всякакви средства за подпомагане и 
решаване на своята кауза.

През лятото на 1921 г. от Константинопол до Форин офис пристигат 
тревожни вести за зачестили срещи между македонски и тракийски деятели 
от България, кемалисти и представители на Москва43. От София по същото 
време Артър Пийл алармира за тайни преговори между кемалистите и аген-
тите на Съветска Русия, от една страна, и българо-тракийските и македон-
ските комитети, от друга. Той смята, че те „са твърде важни, за да търпят 
каквото и да било отлагане с оглед вземането на ответни  мерки“44. Безпо-
койството на британския пълномощен министър е продиктувано от евентуал-
ното поражение на Гърция, която е във война с кемалистите и от ширещото 
се същевременно руско комунистическо проникване във всяка една страна на 
Балканите. Подозренията му са, че публикуваното комюнике от визитата на 
българския вътрешен министър Александър Димитров в Белград не предава 
цялата истина. Неговата мнителност предполага, че в Белград Никола Пашич 
и Ал. Димитров са договаряли как да реагират и поделят Гърция, ако тя загу-
би войната с кемалистка Турция. Форин офис не облича нито една балканска 
държава с пълно доверие, но Гърция е начело в симпатиите на Британската 
империя и всяко домогване към средиземноморската страна напряга внима-
нието на външния отдел. Цялата тази палитра от смесване на междудържавни 
проблеми и идеологически влияния активира Артър Пийл. Дежурното искане 
при конфликтни ситуации е ограничаване действията на македонските коми-
тети, за да се избегнат всякакви конфронтации и междусъседски провокации 
и дипломатът иска това от всички влиятелни политически кръгове в Бълга-
рия. За българските държавници контролът върху дейността на македонските 
формации е трудно постижим при наличието на неразрешения Македонски 
въпрос. Александър Цанков посочва моралната дилема, пред която се изпра-
вят българските политици – никое българско правителство „не би се решило 
на каквито и да било мерки срещу тия родолюбци, които жертваха живота 
си“45. Диалогът с революционната организация винаги е деликатен и прави-
телствата в България трудно ще съумеят да спазват наложената дистанция в 
отношенията. Този проблем със своите амплитуди е на дневен ред до самата 
забрана на организацията през 1934 г. Подобряването на външнополитиче-
ското положение на страната налага на Ал. Стамболийски да ограничи дей-

42  Митев, Д. Генерал Александър Протогеров във фокуса..., с. 161. (10 май 1922 г.)
43  FO 371/5811, 146–151: Rattigan to Curzon. Constantinople, 21.06.1921.
44  FO 371/5811, 96–114: Peel to Curzon. Sofi a, June 21 1921.
45  Цанков, Ал. България в бурно време..., с. 63.
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ността на ВМРО. За да разчупи изолацията на България, той подема идеята 
за сближаване с Белград. Възможността за създаване на Южнославянска фе-
дерация му е много близка46. 

Британските дипломати са наясно с идеите на земеделския водач, въ-
преки че той категорично ги отрича, което довежда единствено до спад в до-
верието към него47. Българският министър-председател се надява, че добри-
те отношения със съседна Сърбия ще доведат до промяна в отношението на 
официалните власти в Белград към българското малцинство във Вардарска 
Македония. За облекчаване положението на българите зад граница Стамбо-
лийски вижда два пътя за действие. Единият е за защита на малцинствата 
пред Обществото на народите чрез изпълнение на член 48 от Ньойския до-
говор, а другият – чрез сближаване с Белград48. Вторият политически ход, в 
съчетание с идеята за Балканска федерация, се оказва фатален за Ал. Стамбо-
лийски. Всяко едно приятелство със Сърбия непосредствено след Ньойския 
договор би срещнало голяма опозиция сред българското население и най-вече 
в редиците на ВМРО. Форин офис също не е привърженик на силно сближа-
ване между България и Сърбия заради евентуалното им сливане във федера-
ция, която би застрашила верния съюзник Гърция. Мнението на консервато-
ра Робърт Сесил е сходно с опасенията на Форин офис. Той споделя пред Г. 
Маджаров, че „просто не вижда как може да бъде разрешен Македонския 
въпрос“ и признава притесненията на управляващия британски кабинет, че 
„автономна Македония може да послужи като съединително звено за Бал-
канска федерация“49.  

ВМРО се оказва чужда на политически идеологии и ги смята за вред-
ни за националните и родолюбиви задачи, които имат да решават македон-
ските българи. Тя е особено внимателна към дейността на БЗНС и БКП. Към 
другите политически сили, които са в опозиция, ВМРО „проявява благо-
склонно отношение, готова е да им съдейства, бидейки убедена, че те са 
носители на бъдещата националноотговорна алтернатива на земеделското 
управление“50. ВМРО, макар да декларира, че не се меси във вътрешните ра-
боти на България, не устоява на изкушението, което ѝ предлагат политиче-
ските борби. Тя взема страната на опозицията и проявява готовност за съдей-
ствие на заговорническите сили, стига това да не се разгласява широко сред 
обществеността51.  Разрастването на революционната мрежа на ВМРО трево-
жи земеделското правителство и то предприема по-енергични мерки спрямо 

46  Seton-Watson, H. Eastern Europe between the Wars, 1918–1941. Cambridge, 1945, p. 
243.

47  FO 371/5800, 21–23: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 57: Бих обърнал внимание колко малко 

доверие заслужават изявленията на г-н Стамболийски.
48  Цанков, Ал. България в бурно време..., с. 143.
49  Балканският комитет в Лондон (1903–1946), С., 2003. Съст. Ив. Илчев, с. 127.
50  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 32.
51  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 127.
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организацията, като сменя граничните офицери, които „под формата на во-
енна лига и политически убеждения дават прибежище на четите и искат на 
всяка цена да компрометират правителството“52.   

  Съседните на България страни не изпълняват ангажиментите си по 
договорите, касаещи правата на българското малцинство в техните предели. 
Това води до задълбочаване на процеса на асимилация и денационализация 
на Вардарска и Егейска Македония и Западна Тракия. Според сключения 
в Севър нератифициран договор за покровителството на малцинствата, из-
селването на българите от Западна Тракия трябва да става доброволно. Тази 
доброволност е само дипломатически термин, който прикрива сериозни на-
рушения на правата на българското население в новите гръцки земи. Със за-
почналите през януари 1921 г. изселвания на българи гръцките власти следват 
отколешната си стратегическа цел – обезбългаряването на Егейска Македо-
ния и Западна Тракия. 

Информацията за тежкото положение на българското население в Гър-
ция ни най-малко не трогва управляващите кръгове в Лондон. С шифрована 
телеграма от 1 юли 1921 г. Димитър Станчов съобщава до Министерството 
на външните работи в София за несъгласието на английското правителство 
за провеждане на анкета върху гръцките злодеяния по българската граница53. 
Станчов иска от своите колеги в София да потърсят съдействието на Артър 
Пийл, който да помогне за уреждането на въпроса.  Българските дипломати 
осъзнават, че всяко едно решаване на въпросите със съседна Гърция може да 
стане реалност единствено с ангажимента на Форин офис. Ал. Стамболий-
ски декларира пред А. Пийл своето огромно доверие към Великобритания и 
желанието си България да намери в нейно лице протекция и гарант за мира. 
Опитният британски дипломат препредава на своите колеги в Лондон, че не 
е впечатлен от това и е убеден, че същите изявления Стамболийски прави и 
пред френския и италианския представители в България54. 

Поредица от навързани обстоятелства наливат масло в огъня и засил-
ват решителността на ВМРО за борба срещу денационализаторските власти. 
Мотивите за тази непримиримост са родени от: неглижирането на Македон-
ския въпрос от правителството, нерешаването на проблемите на бежанците 
от Македония, както и на българите, останали там, липсата на отстъпки от 
страна на Югославия по въпросите за училищата, езика и църквата и т. н. 

Дистанцията между земеделския водач и другите общественозначими 
фактори в България се задълбочава55. Връзките на македонските организа-

52  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие.., с. 18; Земеделско знаме, бр. 33, 21.05.1921 г. 
53  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 241, л. 32, 25.
54  FO 371/5811, 133–139: Peel to Curzon. Sofi a, June 29, 1921.
55  Най-новата война. – Мир, бр. 6180, 23.12.1920: Една от най-характерните черти 

на днешните управници на България е тяхната охота да се сражават на всички страни. Те 

изпитват сатанинско удоволствие да влезнат в стълкновение с всички класи и съсловия у 

нас.
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ции са по-силни с духовенството, отколкото с новата земеделска власт. Много 
от по-старите бежанци помнят времената, когато в лицето на Екзархията са 
виждали единствено представители на българската власт и този авторитет, 
изграден в годините, не може да бъде разклатен от амбициите на земеделците 
за обсебване на цялата власт в страната. Българската екзархия винаги е била 
институционален стожер на националната кауза и фактор в българското учеб-
но-просветно дело56. Водачите на Българския синод нямат желание да свикат 
вселенски събор „след като българите в Македония и Тракия нямат още 
правата за малцинства, обещани в договорите от Париж, и са все още под 
властта на сръбската и гръцката църкви“57. Правителството налага волята 
си и свиква така наречения „църковно-народен събор“, за да ревизира и осъ-
времени екзархийския устав58.  

През 1921 г. българският министър-председател, следвайки своя стре-
меж за сближаване с Югославия, заявява открито че „България не се интере-
сува от Македония“59. Правителството на Стамболийски предприема мерки 
да се обезглави ВМРО, като се арестуват водачите й, а останалите по-значими 
дейци бъдат интернирани60. Така правителството настройва срещу себе си 
организацията. Министърът на вътрешните работи Александър Димитров се 
заканва, че ще ликвидира ВМРО и сам повежда акция в Кюстендилско в пре-
следване на нейни дейци. Но по време на акцията (22 октомври 1921 г.) той е 
убит от чета на ВМРО. 

Амбицията на земеделския водач за промяна на политическата сис-
тема отива твърде далеч, като на прицел попадат старите опозиционни пар-
тии61. Ген. Беърд, британски военен аташе, споделя в свой рапорт, че „от-

56  Мир, бр. 5948, 13.03.1920.
57  FO 286/765, 1–4: Peel to Curzon. Sofi a, February 10, 1921: Стамболийски и членовете 

на земеделското правителсто обаче настояват такъв събор да се проведе и това не бива повече 

да се отлага. На това основание се стига до значителни противоречия между Светия Синод 
и правителството. Спорещите страни се съгласяват за провеждането на събор в църквата 
„Свети Седмочисленици”. Стамболийски настоява той да ръководи събора, но от Светия 
Синод твърдо отказват, поради факта, че само духовник може да стори това. Спорът става 
толкова остър, че Църквата разпорежда да се бойкотират събранията за избиране на делегати 
за църковния събор. Съветът на македонските емигрантски дружества обсъжда на свое 
заседание дали да изпрати делегати и достига до извода, че докато българите в Македония, 
Тракия и Добруджа не получат права на малцинства, съответно от Сърбия, Гърция и Румъния, 
не могат спокойно и законно да проведат своите събрания за избор на делегати и по този 
начин не може да се получи всенароден църковен събор.

58  Мир, бр. 6207, 07.02.1921.
59  Stephanove, C. Bulgaria’s solution of post-war problems, Current History. New York, 

34/5, 1931, p. 709. ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1634, л. 40.
60  На 06.09.1921 г. българското Обикновено XIX народно събрание гласува и приема 

Закон за четите.
61  Цанков, Ал. Моето време..., с. 127: Правителството на Стамболийски реши да 

унищожи съвършено опозиционните партии.
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ношенията между правителството и опозицията са крайно изострени ...и 
се разпространяват слухове за подготвян държавен преврат от страна на 
офицерската лига, но аз не им придавам никаква важност“62. Форин офис 
отчита, че има безспорен спад в обществената подкрепа за земеделската пар-
тия, но не счита обстановката в България да е тревожно дестабилизираща. 

Лондон се притеснява от всеки призив за открита конфронтация, особено ако 
тя е въоръжена и може да прерасне във война63. 

Форин офис следи дискусиите в Камарата на общините, касаещи 
външната политика на кралството. Лорд Хенри Кавендиш-Бентинк отправя 
запитване до втория секретар на Външното министерство доколко член 54 
от Ньойския договор, гарантиращ равни права и защита на българските мал-
цинства се спазва в гръцка и сръбска Македония и ако не се спазва, защо не 
се отнесе към Обществото на народите, както би следвало от член 57. Сесил 
Хармсуорт посочва, че „благородният  лорд“ грешно тълкува значението на 
член 54. Този член касае въпроса за малцинствата на територията на Бълга-
рия, докато въпросите за малцинствата в други държави са предмет на отдел-
ни договори със съответните страни64. Специалистите в британското външно 
министерство могат да намерят дипломатичен отговор, който е съобразен с 
водената политика за неутралитет и заглаждане на спорни теми.

Депутатът, полковник Валтер Гинес, „критикува водената от Лойд 
Джордж политика по Близкия Изток“65. Полковник Гинес е много активен 
и се интересува дали Лигата на народите взема мерки във вид на назначаване 
на комисия или прави други постъпки за покровителство „на меншествата 
в Тракия, Македония и Добруджа”66. Гинес подчертава факта, че 500 000 бе-
жанци са намерили убежище в България. Балфур отговаря, че няма комисия, 
но съществува специална секция на Главния секретариат в Женева, която се 
занимава с въпросите във връзка с тези функции на Лигата. Въпреки постоян-
ните запитвания, официалната власт винаги намира начини да отклони вни-
манието от проблемите, за да поддържа желаното спокойствие в Югоизточна 
Европа. Тази политика се преповтаря и в Обществото на народите. Между-
народната организация избягва да разглежда Македонския въпрос и отхвър-
ля многобройните петиции, изпращани от различни организации и отделни 

62  FO 371/7373, 150–159: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 70–73. 
63  FO 371/7375, p. 34: Erskine to Curzon. Sofi a, January 25, 1922: Подобен апел Ърскин 

вижда в статия на професор Никола Милев във вестник ”Македония”, окуражаваща 
македонците да следват примера на ирландците, които след ожесточени битки през вековете 
са успели трайно да получат своята автономност: Страната им днес е свободна. Ние също 

ще бъдем свободни, ако останем верни на нашите традиции за борба и ако вземем като 

наш пример живота на хората, които като ирландците никога не се отчаяли от силата на 

правото.
64  FO 371/7375, p. 40. Parliamentary question by Cavendish-Bentinck.
65  ЦДА, ф. 176К, оп. 32, а.е. 49, л. 1.
66  Пак там, л. 4.
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представители на българското население във Вардарска Македония. Местно-
то население, виждайки бездействието на европейските институции,  търси 
закрила от ВМРО и подкрепя дейността на организацията. 

При обсъждане на въпроса с българските бежанци от Егейска Македо-
ния Форин офис предпочита да води политика към финансово обезпечаване 
на същите, вместо да позволи тяхното възвръщане. Британският дипломати-
чески представител в Атина Франсис Линдли, въз основа на детайлен рапорт 
на полковник Корф, председател на смесената гръцко-българска емиграцион-
на комисия към Обществото на народите, предполага, че българското прави-
телство няма да оземли новопристигналите си сънародници, за да поддържа 
у тях „исканията им за Македония“67. Но властите в София години наред 
полагат усилия за трайното заселване на бежанците в свободната им Родина. 
Парламентът на България още през ноември 1920 г. приема „Закон за за-
селване на бежанците и обезпечаване на поминъка им“, но прилагането му 
върви трудно и незадоволително. Полковник Корф посочва впечатляващото 
число 100 000 „българоговорещи“ бежанци от гръцка Македония, живеещи в 
България, чието имущество е конфискувано от гръцките власти. Той отчита 
факта, че българската официална политика е в унисон със Севърския мирен 
договор, според който бежанците имат право да се върнат по родните места 
в Македония. По член 46 от Ньойския договор Гърция се е съгласила да за-
щитава правата на жителите на своя територия, които са различни по раса, 
език и религия. Гръцката държава иска да откаже връщането на тези хора и 
действията ѝ се свеждат до прилагане на член 12 от Конвенцията за взаимно 
и доброволно изселване, според който бежанците имат право на финансово 
овъзмездяване. Препоръката на Корф е бежанците да бъдат приети в Бълга-
рия, да свикнат с новото местопребиваване и да кандидатстват за финансово 
обезпечаване68. Секретарят на Форин офис – лорд Кързън, нарежда усилията, 
касаещи уреждане на взаимоотношенията между България и Гърция, да се 
насочат към фокусиране на вниманието към член 12 от Конвенцията за вза-
имно и доброволно изселване69. Уилям Ърскин от София също изказва своето 
съгласие по въпроса70. Вестникът „Morning Post“ призовава да се подпомог-
нат гръцкото и българското правителства да авансират пари, за да посрещнат 
нуждите по изселническата спогодба71. Макар и дипломатически подплатено, 
пристрастието на Великобритания към Гърция в конкретната полемика отно-
во проличава. Този знак добре е разчетен в съседна Гърция и управляващите 
органи необезпокоявани от никого засилват желаните процеси на изселване, 
като принципът на доброволност е само формален. 

67  FO 371/7377, p. 179: Lindley to Curzon. Athens, March 25, 1922.
68  FO 371/7377, 179–180: Lindley to Curzon. Athens, March 25, 1922. Enclosure, Colonel 

Corfe. 
69  FO 371/7377, p. 191: Curzon to Lord Hardinge (Paris). Foreign Offi  ce, April 12, 1922.
70  FO 371/7377, p. 197: Erskine to Curzon. Sofi a, May 3, 1922.
71  The Macedonian problem. – The Morning Post, 20.06.1922.
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По ирония на съдбата след малоазийската криза и турско-френския 
сепаративен мир Лойд Джордж се държи, сякаш не признава, че Гърция е 
сразена. При защитата на малцинствата той проявява загриженост спрямо 
гръцките и арменските, но не и за българските и турските72. Вестник „Daily 
Telegraph“ дава категоричен и недвусмислен отговор на въпроса защо Англия 
поддържа Гърция: „Съюзните държави при съставянето на Севърския до-
говор решиха да създадат на европейските брегове на Протоците една зона 
под техен непосредствен контрол“73. 

Британския жест се разчита и в съседна Вардарска Македония, офи-
циално наречена Южна Сърбия. През месец юни в Скопие се провежда голям 
процес, на който са обвинени 173 българи, в това число Петър Ацев, Арсо 
Йовев, Андрей Тодоров и други, като са подведени под отговорност, че разви-
ват антидържавна дейност74. Делото приключва с 5 смъртни присъди и много 
други, постановяващи различни срокове затвор75.

Председателят на съюза на македонските братства, Иван Каранджу-
лов, засилва легалните опити за решаване на проблема. На 9 февруари 1922 г. 
той посещава британската легация в София, където излага своята идея за съз-
даване на автономна Македония под протекцията на Великите сили. Предпо-
читанието е към Великобритания. Ърскин изслушва, но не поема ангажимен-
ти. Дипломатът използва визитата, за да помоли своя гост да „обезкуражи 
революционните елементи от започване на кампания с насилие“76.

ВМРО търси сближаване с английски политически дейци и „симпати-
ите на Великобритания“77. На 8 май 1922 г. в Рим се провежда среща между 
британското военно аташе в Италия генерал майор Дънкан и Ал. Протогеров. 
Членът в ЦК на ВМРО запознава своя събеседник с дейността на македон-
ския комитет, който „работи за независима Македония, като пояснява че съ-
щият вижда автономна Македония като част от българското царство“. 

72  Мир, бр. 6655, 12.08.1922.
73  The Daily Telegraph, 06.09.1922.
74  Мир, бр. 6610, 20.06.1922.
75  7 души са осъдени на 20 години затвор, 1 човек на 16 години, 50 души на 15 години, 5 

души на 12 години, 7 души на 10 години и 48 души на 1 година – Мир, бр. 6610, 20.06.1922.
76  FO 371/7375, p. 35–39: Erskine to Curzon. Sofi a, February 9, 1922.
77  Митев, Д. Генерал Александър Протогеров..., с. 170: Не трябва да забравяме да 

полагаме сериозни усилия за постигане на съгласие с Великобритания. Тези усилия не трябва 

да се правят чрез никакви чужди посредници, били те италианци или други, а директно, за 

което има два пътя, а именно чрез Лондон или чрез Цариград. Нашият посредник трябва при 

всички случаи да има доверието на английското правителство и да има известни контакти 

с него; FO 371/7375, 59–78: Протогеров пише на 28 март 1922 г. от Берлин до Ноел Бъкстон, 
че е разбрал от свои сподвижници в София за посещение на двама британски служители от 
посолството в Цариград до българската столица, където са търсили среща с някого от тримата 
ръководители на ВМРО. Протогеров изказва съжаление за пропуснатата възможност и дава 
сведения на Бъкстон как да бъде открит в Берлин за евентуална среща. – Публ. в Митев, Д. 
Генерал Александър Протогеров във фокуса…
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Настоящата дейност е насочена към „директно подпомагане на българите 
и македонците в сръбското кралство“. Протогеров смята, че в този си вид 
с 13 националности единствената възможна форма за съществуване на СХС 
кралство е пътят на федеративно устройство. Той счита, че когато условията 
за това назреят, македонските български елементи и комитетът ще са като 
ядро за устройване на автономна Македония. Протогеров търси подкрепата 
на Великобритания за този проект, като пояснява, че по този начин тя ще има 
в лицето на България добър стратегически и търговски партньор, като допъл-
ва, че Италия също би подкрепила едно такова начинание78. 

Контактите на ВМРО в Рим с представители на Италия и Англия се 
следят от българското правителство79. Отговорните кадри на ВМРО успяват 
да изплетат мрежа от свои представители в Европа и установява връзки с 
фашистка Италия, с Унгария, с Берлин, с албанците и с Хърватската селска 
партия на Степан Радич. Впечатляват стремежите им да изградят мащабен 
антиверсайски фронт в Югоизточна Европа, което не може да не тревожи 
всички „миротворци“, загрижени за опазване на статуквото. В Берлин Ал. 
Протогеров има разговори с комунистическите лидери от Москва Чичерин и 
Стоманяков. Активните дипломатически срещи на члена на ЦК на ВМРО це-
лят да популяризират Македонския въпрос, като се потърсят съмишленици, 
които да подпомогнат неговото решаване, а и самата революционна органи-
зация. Форин офис наблюдава действията на ВМРО и се опитва да предусети 
следващите нейни ходове80.

На 14 юни 1922 г. правителствата на Гърция, Румъния и Сърбо-Хър-
ватско-Словенското кралство отправят колективна нота до българското пра-
вителство. Протестът е  срещу нахлуванията на въоръжени чети от България 
на техни територии, като се предлага през месец юли да бъдат изслушани 
всички страни пред Обществото на народите81. Българското правителство по 

78  FO 371/7375, 45–47: Graham to Curzon. Rome, May 10, 1922. Enclosure, Major 
Duncan.

79  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2302, л. 236. 
80  Митев, Д. Генерал Александър Протогеров…, с. 174–175: FO 371/8563, 207–

214: 1. Македонските революционери трябва да насочат своето внимание по-специално 

към събитията в Анкара и Цариград, а Николов – представител на Протогеров в този 

град, трябва да се опита внимателно да изясни възможността за турско-македонското 

сътрудничество. 2. Такова сътрудничество трябва да се насочи към въпроса за 

парламентарните избори в Югославия, които са много важни за македонците. 3. България 

би могла да изпълнява ролята на пазител на Босфора и Дарданелите, но ще иска в замяна 

да притежава Тракия, включително Кавала, както и автономия на Македония. 4. Николов 

трябва да изясни отношението на Великобритания в тази връзка. 5. Подкрепата за 

населението на Македония и Тракия не е искрена, а чисто опортюнистична. 6. Мусолини 

има голямо желание да предизвика падането на Стамболийски и след това да образува 

румънско-унгарско-български блок срещу Югославия. 7. Възможността за италианско-

унгарско-хърватски блок вече не съществува. 
81  CAB 24/139, 41–45.
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всякакъв начин се стреми да се легитимира пред света като противник на 
проявите на ВМРО, и афишира действията си, че „доколкото му позволява 
крайно намалената му въоръжена сила, е взело всички мерки за да не се до-
пущат чети да минават границата“82. 

Революционната дейност продължава и в югозападните части на Бъл-
гария официалната власт е заменена с тази на Организацията. На 22 август 
1922 г.  ЦК на ВМРО решава да възобнови и преустрои организацията в Пи-
ринска Македония като „спомагателна на ВМРО“83. 

Набезите на ВМРО зачестяват и вследствие на това през юли 1922 г. 
трите съседни страни – Югославия, Гърция и Румъния отново предупреж-
дават България, че ако не се справи сама и не сложи ред в страната, те ще се 
намесят за въдворяване на спокойствието. България отново се изправя лице 
в лице с коалицията от Втората балканска война, известна още като Между-
съюзническа, от 1913 г. Ал. Стамболийски отговаря, като предлага съвместна 
гранична служба от югославяни и българи и своевременно представя оплак-
ване пред Обществото на народите да разследват ситуацията в Македония. 
Това предотвратява всяко обединено действие на трите съседни страни. Об-
ществото на народите препоръчва бъдещи разговори за създаване на съв-
местни погранични служби. Ал. Стамболийски се възползва от препоръката 
и през ноември 1922 г. посещава Белград. Там той обявява, че македонски-
те терористи са виновниците за злощастията на България, включително и за 
Втората балканска война84. 

Уилям Ърскин излага различните оценки в югославската преса относ-
но визитата на Стамболийски в Белград, където българският министър-пред-
седател описва „македонците като смесица от най-лошите черти на сърби, 
българи, гърци, турци и албанци“, и как това изказване среща възражения и 
предизвиква спорове в българската преса85. Земеделският официоз се опитва 
да смекчи и опровергае противопоставянето на своя водач с македонските 
българи86. 

82  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 297, л. 108: По повод публикация, представляваща дописка 
от Белград, във вестник „Морнинг пост” от 3 юли 1922 г. пълномощният министър на България 
в Лондон праща опровержение до редакцията на вестника: В свръзка с публикуваната 

в броя от 3–ти този месец кореспонденция от Белград, в която се казва че Българското 

Правителство фаворизирало четническото движение в Македония, Българската Легация 

е авторизирана да заяви, че Българското Правителство, което неуклоно се е старало 

да установи приятелски отношения с всичките си съседи, не само че не поддържа 

четничеството, а напротив, доколкото му позволява крайно намалената му въоръжена 

сила, е взело всички мерки, за да не се допущат чети да минават границата. 
83  ЦДА, ф. 1933К, оп. 3, а.е. 4, л. 2.
84  Crampton, R. J. Aleksandur Stamboliiski. Bulgaria. Haus Histories, London, 2009, p. 

109. 
85  FO 371/7375, p. 94: Erskine to Curzon. Sofi a. November 15, 1922; Тюлеков, Д. 

Обречено родолюбие..., с. 34.
86  Земеделско знаме, бр.. 29, г. 19, 18.11.1922 г.
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Стамболийски е готов да плати цената за сближаване с Югославия и 
оказва натиск върху ВМРО. Правителството изпраща в Петрички окръг дпъл-
нителни войскови отделения и чети на федералистите. Наличието на феде-
ралисти в Пиринския край е добър повод за разправа и с правителствените 
органи. Така се стига до известното нападение на Неврокоп на 16 октомври 
1922 г. от чети на ВМРО. Министърът на вътрешните работи Райко Даскалов 
заявява, че правителството поема хвърлената му ръкавица: „Докато не се 
справим с тях, не ще спрем войната, която те ни обявиха“87. 

В отговор на това организацията демонстративно окупира Кюстендил 
на 4 декември 1922 г88. На 5 декември българският министър-председател 
изпраща телеграма от Лозана до своите колеги в София, с която изразява въз-
мущение и показва нетърпимостта си относно действията на ВМРО89. Оран-
жевата гвардия напада седалищата на старите партии в София и редакциите 
на техните печатни органи, а „болниците са изпълнени с бити от нея лица“90. 
Старите буржоазни партии, които са свидетели на това противопоставяне, от-
правят своите знаци на симпатии към революционната организация91. Акции-
те на ВМРО благоприятстват зараждащата се антиземеделска опозиция, но и 
накърняват държавния суверенитет, което довежда до отрицателни последи-
ци за международния престиж на България92. На 6 декември правителството 
въвежда военно положение в Кюстендил и окръга. 

В редовния си годишен доклад за политическото и икономическото 
положение в България за 1922 г. Уилям Ърскин посочва Пиринския край като 
„автономно царство Македония“ и подчертава, че „българският суверени-
тет над областта е чисто номинален“. Интересна е разликата, която отбе-
лязва британският дипломат в отношението на македонската революционна 
организация към комунистите от двете страни на границата. Докато в Пирин-
ския дял всякаква комунистическа дейност е забранена, то в южна Сърбия 
дейността им не е възпрепятствана от ВМРО.  Ърскин прави достоверен из-
вод, че замисълът е да се разрушават опорите на сръбската власт във Вардар-
ска Македония. Във Форин офис дават добра оценка на доклада и посочват, 
че Стамболийски е извел България от изолация чрез политиката на омиротво-
ряване на региона и спадане на напрежението със Сърбо-Хърватско-Словен-
ското кралство93. 

87  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 136.
88  Мир, бр. 6748, 05.12.1922.
89  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1396, л. 135–136.
90  Swire, J. Bulgarian Conspiracy. London, 1939, p. 254.
91  Мир, бр. 6715, 24.10.1922. Уводна статия: Срещу нелегалната организация на 

Стамболийски, която е внесла уплаха в цяла България, там, в Неврокопско, се е изпречила 

друга една нелегална организация – на Алеко паша, и то с цел да запази законността и да 

направи невъзможни по-нататък всякакви изстъпления на властта.
92  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 27.
93  FO 371/8568, p. 122–142: Annual report on Bulgaria for 1922.
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Форин офис същевременно иска сближението между София и Белград 
да бъде контролирано и под егидата на Великобритания. Неангажирането им 
ще доведе до засилване на и без това мощното френско влияние в Югоизточна 
Европа. Създаването на голяма славянска държава, простираща се от Черно 
до Адриатическо море, според английската дипломация би означавало запла-
ха за Проливите и Гърция94. Димитър Митев аргументирано разкрива логи-
ката на „британския империализъм“ да поддържа „една умерена, но трайна 
сръбско-българска вражда, отколкото сближение между двете страни с 
антигръцка насоченост“95. 

Възможното сближаване между Югославия и България и подобрените 
отношения между двете страни на базата на овладяване на противоречията 
по Македонския въпрос е добре пресметнат ход от страна на Стамболийски, 
за да може да пренасочи своето внимание и сили към Тракия и изгубения 
излаз на Егейско море. Съвсем логично изглежда такова едно насочване на 
външната политика, още повече, че член 48 от Ньойския договор е предпос-
тавка за това.

Все пак правителствените действия на земеделския водач не остават 
без височайшо внимание. На конференцията в Генуа през 1922 г., британ-
ският министър-председател Лойд Джордж заявява, че цар Борис III и Стам-
болийски заслужават награда за своята правилна и помирителна политика. 
Подобно изказване се интерпретира в София като декламация, че българското 
правителство се радва на подкрепа96. Макар и изчаквателна спрямо земедел-
ския кабинет на Стамболийски, британската официална политика е доволна 
от положените усилия за утвърждаване на мира на Балканите и прави този 
поощрителен жест.

Ал. Протогеров, упълномощен от ВМРО, търси на големите междуна-
родни форуми като конференциите в Генуа и в Лозана полулегални контакти, 
за да връчи меморандуми до Великите сили, но те не получават отговор97. В 
Генуа, заедно с Наум Томалевски, задграничен представител на ВМРО, успя-
ват да проведат среща със съветския дипломат Кръстьо Раковски. От окт. 1922 
г., когато на власт в Италия идват фашистите на Бенито Мусолини, ВМРО ус-
тановява активни връзки и с тях. Те стават особено редовни през 1923 г. Ал. 
Протогеров посещава няколко пъти Рим и чрез доверени лица връчва мемо-
рандуми по Македонския въпрос на Мусолини. Италия подкрепя политиката 
на ВМРО за ревизия на границите на Сръбско-Хърватско-Словенското крал-
ство, защото и тя се надява да спечели от това Риека и други територии98. 

В началото на януари 1923 г. нова четническа интервенция в Сърбия 

94  Митев, Д. Превратът на 9 юни 1923 г. Англия и Македонският въпрос. – Исторически 
преглед, 1983, № 4, с. 19.

95  Митев, Д. Превратът на 9 юни..., с. 20.
96  FO 371/7373, 137–139; Цар Борис ІІІ ..., Т. 2, с. 69.
97  Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2. Льовен, 1965, с. 173. 
98  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 139.
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на комити, навлезли от България и от Албания изостря отношенията в ре-
гиона99. В отговор сръбското правителство вдига на крак сръбската армия и 
жандармерия във Вардарска Македония и блокира границата с България, като 
изпраща остра нота до българското правителство. По решение на сръбското 
командване Трета армия установява военно положение на изток от р. Вардар. 
Военни и жандармерийски части и контрачети блокират основните пътища, 
навлизат в селата и градовете, като арестуват, подлагат на тормоз и хвърлят в 
затвора множество мирни българи, обвинени че са комити или ятаци100.   

В същото време и в Западна Тракия обстановката не е по-различна.   На 
1 март 1923 г. българският делегат при Обществото на народите подава нота 
за принудителните изселвания и насилия над тракийските българи. Обще-
ството на народите решава да изгради своя анкетна комисия, която да разслед-
ва случващото се. Наблюденията ѝ потвърждават „изключително тежкото 
положение на българите“101. Но явно нещата остават само с констатирането 
на проблема. На 2 май 1923 г. в Камарата на общините Ноел Бъкстон повдига 
въпроса за страданията на българското население в Западна Тракия, а имен-
но, за депортиране на мнозина българи по гръцките острови102. Проблемът е 
пренасочен към Съвета на Обществото на народите, а това означава да не се 
търси реално решение. След примирието между Гърция и Турция огромните 
вълни малоазийски гърци са насочени към Егейска Македония, което при-

99  На 10 януари 1923 г. става сражение между четите на Г. Стоилов и Н. Златков и 
сръбски войски и жандарми. На 17 януари 1923 г. четата на Ив. Бърльо напада с. Кадрифаково, 
убити са 26 колонисти, 15 са ранени, 5 къщи са разрушени. При оттеглянето си четата оставя 
писмо предупреждение от Т. Александров до всички колонисти във Вардарска Македония 
да си отидат, откъдето са дошли, ако не искат да ги споделят ужасите, които са преживели 
техните сънародници в с. Кадрифаково. Копие от писмото е адресирано до сръбския крал, до 
Никола Пашич и до по-големи вестници в Белград.

100  Гоцев, Д. Възобновяване, цели и дейност на ВМРО (1919–1924 г.). – В: 
Националноосвободителното движение на македонските..., с. 106.                                                                   

101  Трайков, В. Съдбата на тракийските българи. Бежанските организации. – В: 
Националноосвободителното движение на македонските..., с. 74.

102  Балканският комитет в Лондон..., с. 141: Г-н Бъкстон отбелязва: Тъй като Гърция със 

съюзниците е за запазване правата на малцинствата, желателно е щото съвета на Лигата 

на народите да изучи въпроса на гръцката администрация в Западна Тракия, като въпроса 

се повдигне от английски представител. Но г-н Бъкстон получава следния отговор от страна 
на правителството: известно ни е, че гръцките военни власти са депортирали известен 

брой българи, турци и гърци от пограничните села върху основата, че депортираните 

лица били във връзка с български чети, които от няколко време са проявили своята дейност 

на границата, причинявайки затруднения на гръцките части в Тракия. Въпросът е вече 

поднесен на Съвета на Лигата от самото българско правителство и изучен подробно през 

време на последната сесия.
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нуждава местното българско население да дири убежище в България103.
Няколко месеца след това, през август 1923 г., полковник Корф след 

обиколка из Македония докладва за оплаквания на местното население от 
гръцката жандармерия104. Докладът посочва абсурдната ситуация, в която 
се намира местното население, като дава за пример арестуването на трима 
българи от село Серакиново, защото са дали хляб на въоръжените банди, 
при положение, че не могат да се защитят и да откажат, поради забраната от 
гръцките власти да притежават оръжие105. Корф и майор Сандерс се срещат 
с гръцкия генерал-губернатор на Македония, който предпочита да оземлява 
новопристигналите малоазийски гърци в български села, а не във влашки или 
албански106. Същият признава, „че настоящето е добра възможност да се 
получи отърваване от българите, които са останали в тази област и които 
винаги са били източник на проблеми за Гърция“107. 

Полковник Корф съветва гръцките власти да населят бившите турски 
села с имигранти и да се стремят да изградят приятелски отношения с „бълга-
ро-говорещите малцинства“. Той достига до извода, че местното население 
е уморено от националистични противопоставяния и когато ги предразполага 
да говорят в отсъствие на държавни служители, хората признават: „Ние ис-
каме добра администрация. Ние сме македонци, не гърци или българи. Дайте 
ни добър баща и ще бъдем добри деца… Искаме да ни оставят на мира“108. 
Свидетелствата на Корф очертават картина на умора сред населението от за-
ложените в мирните договори етнически и национални противопоставяния, 
чийто катализатор е само ВМРО. 

Форин офис вижда в тези настроения предпоставка за осъществя-
ване на своята политика за умиротворяване на конфликтите и стихване на 
Македонския въпрос. Слабостта на българското националноосвободително 

103  ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 694, л. 162; Стенографски дневници на ХІІ Обикновено 
народно събрание. В своя реч народният представител Димитър Николов цитира вестник 
„Елефтерос Типос” от 7 юни 1924 г.: Българите или славяногласните елини, пребиваващи 

в Гърция, не смятат да се изнасят. Но след малоазийската катастрофа вълната от 

бежанци наводни Македония и Западна Тракия... под спонтанно и тежко давление се 

променя ситуацията – сега искат да емигрират.
104  FO 371/8566, pp. 44–50: Notes on a tour made by the mixed commission on Greco-

Bulgarian emigration in Western and Central Macedonia. Colonel A. C. Corfe, August 20, 1923, 
p. 45: Едно от главните оплаквания на македонците е срещу гръцката жандармерия и по 

време на нашата обиколка видяхме много примери на арогантни и незадоволителни методи 

на жандармерията... Посетихме няколко села, където някои от жителите са в гръцки 

затвори без съд и присъда.
105  FO 371/8566, p. 46.
106  Barker, E. Macedonia…, p. 32: Съгласно споразумението от Лозана между Гърция 

и Турция, 638 000 гърци от Мала Азия са заселени в Егейска Македония, а в същото време 

348 000 турци я напускат.
107  FO 371/8566, p. 48.
108  FO 371/8566, p. 48. 
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движение в Македония се корени в липсата на обществена опора на ВМРО. 
Прекалената революционност, изразена в четничество и тероризъм не може 
да доведе нито до национално освобождение, нито до подобряване участта на 
намиращите се под чужда власт българи и постепенно населението се отдръп-
ва от борбата109. Ожесточената борба на ВМРО провокира контрадействия и 
силни репресии от официалната сръбска власт110. Сръбският министър-пред-
седател Н. Пашич увеличава натиска в Македония и на 1 февруари 1923 г. 
при посещение в Скопие  заявява: „Малцинствата трябва да се подчиняват 
на мнозинството, както това става при цивилизованите народи – англи-
чани, немци, датчани и пр. За това въведохме една конституция за всички 
народи!“111.

През март 1923 г. правителствата на България и Сръбско-Хърватско-
Словенското кралство подписват в Ниш спогодба, с която полагат основите 
на сътрудничеството срещу македонските дейци. Земеделското правителство 
прави тази значителна стъпка към осъществяване на политиката си за сближе-
ние с Югославия, от която очаква миролюбиво разрешаване на Македонския 
въпрос, подкрепа за териториален излаз на Егейско море и общо укрепване 
на международните позиции на България. Васил Василев посочва, че според 
Великобритания и Италия Нишката спогодба е безспорен успех на френската 
дипломация112. 

В средите на ВМРО Нишката спогодба е оценена като удар в гърба, 
който „развързва ръцете на Н. Пашич откъм България, откъдето той е оч-
аквал, изглежда, най-голямо противодействие за прилагане на своя опасен 
план за посърбизиране на Македония“113. В българското общество се пона-
сят различни слухове за допусната сериозна външнополитическа грешка, за 
жертване на националните интереси на българския народ, особено що се от-
нася до Македония114. 

Противно на четническите набези от България сръбската колонизация 
в Македония се засилва. До средата на април 1923 г. се заселват 4728 семей-
ства и им се раздават 41349 хектара земя115. Иван Алтънов, един от съвремен-
ниците на събитията, като описва посещението на Стамболийски в Букурещ 
и Белград, заключава: „В чрезмерното си желание да постигне голямата 
цел, Стамболийски отрече влиянието на този фактор (македонската еми-

109  Манчев, Кр. Националният въпрос на Балканите. С., 1999, с. 217.
110  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е.239, л. 115: Според разказ на студента от Тетово и Скопие 

Борис Андрейчин Стоянов четите, идващи от България, способстват косвено да се посърби 
по-скоро населението, под страх от репресии.

111  Мир, бр. 6798, 05.02.1923.
112  Василев, В. Още за Нишката спогодба от 1923 г. и нейните последици. – Векове, 

1990, № 3, 25–26.
113  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 35.
114  Мир, бр. 6874, 09.05.1923.
115  Мир, бр. 6858, 19.04.1923. Цит. по в. „Време”, 15.04.1923.
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грация) и като направи в Белград своите декларации по македонския въпрос, 
влезе в открита борба с Македонската емиграция. По тоя начин Стамбо-
лийски абдикира от дължимата защита на македонското население и по 
пътя на желаното споразумение с Югославия усвои напълно сръбската на-
ционална кауза“116. 

Друг съвременник, дипломатът Панчо Дорев, след като споменава за 
доброто настроение в отношенията между България и Югославия, допълва: 
„Ние само едно не може и няма да направим – да кажем, че в Македония 
няма българи и че не е нужно и полезно да им се дадат уговорените човешки, 
културни и политически права“117.

През март земеделското правителство разширява периметъра на въве-
деното военно положение извън Кюстендилски окръг, като обхваща Петрич-
ки окръг и Дупнишката околия. ВМРО се подготвя за активен отпор на прави-
телствените мерки в изпълнение на решенията от Ниш. За тази цел на 5 април 
1923 г. Т. Александров изпраща секретно окръжно до завеждащия Петрички 
окръг, околийските войводи и нелегалните групи на Спомагателната органи-
зация на ВМРО, с което нарежда на организациите в Пиринска Македония да 
избиват всички оранжевогвардейци или сръбски войници (които имат пра-
во съгласно с Нишкото споразумение да влизат в българска територия, за да 
преследват четите на ВМРО)118. На 10 април Т. Александров отправя послед-
но предупреждение до Ал. Стамболийски с копие до министри и известни 
общественици, редактори на вестници, депутати, председатели на дружби и 
др. 

След последното предупреждение БЗНС окончателно заема позиция, 
че главната опасност за правителството е ВМРО119. В английската преса из-
явлението на българския министър на вътрешните работи Христо Стоянов, 
деклариращо готовността на българското правителство незабавно да изпрати 
в концентрационни лагери всички македонци, нарушители на мира, е опреде-
лено като обявяване на война на ВМРО120.

 Въпреки наличието на много неприятели – македонската  органи-
зация, старите политически партии, църквата, армията, правителството на 
Стамболийски печели категорично изборите през април 1923 г. Земеделският 
съюз получава 212 места в парламента, БКП – 16, а новосъздаденият Консти-
туционен блок – едва 15. Явно старите демократични сили губят увереност 
от тези изборни резултати, което подтиква преминаването им към конспира-
тивна дейност и подготовка на преврата от 9 юни. За целта трябва да се спе-
челят ВМРО и социалдемократите. Организацията има няколкохилядна чет-

116  Алтънов, Ив. Източният въпрос и нова Турция с особен поглед към интересите на 
България. С., 1926, с. 335.

117  Дорев, П. Външна политика. Наши и световни проблеми. С., 1926, с. 29.
118  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 142, 158.
119  Пак там, 143–144.
120  The Times, April 30, 1923.
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ническа, добре въоръжена армия, която при ограничения от Ньойския дого-
вор числен състав на редовната българска армия представлява за онова време 
голяма сила. Така Конституционният блок признава правото на ВМРО да се 
разпорежда в Петрички окръг като част от своето настъпление против земе-
делското управление и като начало на обособяването на ВМРО като „държа-
ва в държавата“. ВМРО не може „да не гледа със симпатии на подетата 
борба от съзнателното гражданство в царството против престъпното зе-
меделско правителство, което работи не само за унищожаване на Македон-
ската организация, но и против интересите на свободна България“121. Чрез 
Военната лига се осъществява връзката с ВМРО – най-силната и подготвена 
структура сред недоволните от режима на Ал. Стамболийски. Македонската 
организация не може да прости на Стамболийски, че загърбва Македония. 
Въпреки че Ньойският договор налага въпросът да се отложи във времето, 
българските аспирации са живи и ВМРО е изразител на тези чувства. Проти-
вопоставянето на организацията със земеделците датира от първите дни на 
земеделското управление. През февруари 1923 г. Организацията се опитва да 
убие и самия министър-председател. Напрежението между правителството 
на Ал. Стамболийски и македонското освободително движение през проле-
тта на 1923 г. достига своята кулминация122. На свое заседание от 7 май 1923 
г. българското правителство обсъжда какви мерки да се предприемат срещу 
ВМРО, за да се внесе спокойствие в страната, а и да се покаже на Н. Пашич, 
че се изпълнява Нишката спогодба. Същият ден то издава постановление, ко-
ето предвижда да се арестуват всички лица, независимо дали са автономисти 
или федералисти, които работят нелегално на българска територия, заедно 
с техните ятаци и подкомитети в Петрички и в Кюстендилски окръг, в сто-
лицата и други населени места на царството123. Предвижда се арестуваните 
да бъдат разпределени в концентрационни лагери. Същевременно се спира 
и издаването на вестниците „Епоха”, „Слово” и „Независима Македония”, 
които най-остро критикуват политиката на правителството по Македонския 
въпрос, а на 8 май се осъществяват множество арести, като професор Никола 
Милев, ревностен защитник на ВМРО, успява да се укрие124. На 9 май Ърскин 
информира колегите си във Форин офис за предприетите мерки от страна на 
българското правителство125.

На 13 май 1923 г. в Хасково Ал. Стамболийски открито обвинява ВМРО, 
че вместо да се бори за прокламираната от нея автономия на Македония, води 
борба срещу българското правителство. Той заявява, че правителството ще се 

121  ЦДА, ф. 336, оп. 2, а.е. 2, л. 88.
122  Цанков, Ал. България в бурно време. Спомени. С., 1998, с. 169: ВМРО не осъди Ал. 

Стамболийски за неговото, да кажем „сърбофилство”, а защото Стамболийски поиска да 

я унищожи. 
123  Мир, бр. 6875, 10.05.1923; ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 4787, л. 1, 3–4.
124  The Times, May 9, 1923: FO 371/8562, p. 225.
125  FO 371/8562, pp. 212–213: Erskine to Curzon. Sofi a, May 9, 1923.
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справи успешно с „блокарите, автономистите и комунистите“126. До Уи-
лям Ърскин достигат сведения за готовността на сърбите да „окажат помощ 
на Стамболийски срещу ВМРО“127. 

Напрежението предопределя необратимостта на взетото решение за 
политическа промяна. Ърскин предполага, че Т. Александров ще предприеме 
политическо убийство или ще засили четническите действия128. 

Часове преди преврата Ърскин докладва за съобщение на българския 
вътрешен министър, в което се говори за планувани от ВМРО политически 
убийства на министър-председателя, военния и вътрешния министри, а също 
така и на някои водещи земеделци129. 

Земеделският водач предусеща надигането на съпротивителните сили, 
но ударът идва не от Организацията, чиито ръководители са „хора с полити-
чески разбирания“, които са наясно „че един преврат, извършен от тях, би 
имал извънредни и опасни последици за България“130. 

За Т. Александров е ясно, че за Организацията независима България е 
насъщна необходимост, защото самият този факт държи открит Македонския 
въпрос: „Изчезне ли България – добавя той, – отдалечава се извоюването 
свободата на Македония“131.

Организаторите и извършителите на деветоюнския преврат много до-
бре осъзнават деликатното положение, в което се намира България след Вер-
сайската система и само добрата подготовка, координирането на усилията и 
налагането на обща цел за просперитет на страната е гаранция за успех.  
 Външна дипломатическа опозиция на преврата не се оформя и това 
донякъде свидетелства за двойния стандарт към правителството на Стам-
болийски. Непосредствено след преврата СХС кралство заплашва, че ще се 
намеси с военни сили в защита на сваленото правителство. Това не става, 
благодарение на противопоставянето от страна на Англия и Италия132. 

Британският дипломатически представител в Белград Албън Йънг съ-
общава за безпокойството у сръбския заместник-министър на външните ра-
боти, който вижда ВМРО като основен участник в преврата133. 

ВМРО привежда четите в бойна готовност и ги разполага по западната 

126  Земеделско знаме, бр. 96, 13 май 1923. 
127  FO 371/8562, p. 179: Erskine to Curzon. 
128  FO 371/8562, pp. 229–230: Erskine to Curzon. Sofi a, May 21, 1923.
129  FO 371/8562, pp. 237–238: Erskine to Curzon. Sofi a, June 6, 1923; FO 371/8570, 20–22; 

Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 78.
130  Цанков, Ал. България в бурно време..., 1998, с. 166. 
131  Палешутски, К. Македонското освободително..., с. 173.
132  Куманов, М. Югославия и деветоюнският преврат през 1923 г. – Векове, 1973, № 5, 

42–47.
133  FO 371/8568, p. 180: Cypher telegram from Young to Foreign Offi  ce, Belgrade; June 10, 

1923.
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граница, за да помогнат при евентуално нападение от сръбска страна134. За 
всички е ясно, че ситуацията е взривоопасна и може да доведе до нова война 
на Балканите – нещо, което Великобритания най-малко желае135. 

Правителството на Н. Пашич е готово да предприеме нахлуване в Бъл-
гария, ако новото българско правителство застраши владеенето на Вардарска 
Македония от Сърбия. Сръбският външен министър Момчило Нинчич от-
крито заявява пред своя български колега Христо Калфов, че „Вардарска-
та долина за сърбите е по-важна, защото Адриатическо море е затворено 
море и бъдещето на Сърбо-Хърватско-Словенското кралство е към Егейско 
море“136. 

Костадин Палешутски посочва факта, че Сърбо-Хърватско-Словен-
ското кралство има подкрепата на Франция, защото с излаза на Егейско море 
се засилва Малката антанта. Ето защо управляващите кръгове във Франция 
са против искането за независима Македония. Противно на това Англия се 
отнася благосклонно към такова искане, като подкрепя морално ВМРО и ней-
ната борба – тя е против разширяване влиянието на Малката антанта137. 

ВМРО, чрез противопоставянето си на Белград за хегемония на Бал-
каните, индиректно е в унисон с провежданата от Лондон политика. Форин 
офис, разбира се, е  далеч от категорична морална или каквато и да е друга 
подкрепа на ВМРО. 

Македонският въпрос във Форин офис винаги е пречупван през при-
змата на интересите на империята в региона за запазване на мира и спокой-
ствието, подчинени на баланса, наложен във Версай. Но общественото мне-
ние в Лондон продължава да застъпва все повече идеята за автономия на Ма-
кедония138. 

Д. Митев изтъква решаващата роля на Лондон за успешния изход на 
преврата139. Благодарение на Италия и на Англия, които подкрепят новото 
правителство, Сърбо-Хърватско-Словенското кралство се въздържа от воен-
на авантюра по отношение на България. Тези две държави налагат на Малка-

134  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 41.
135  FO 371/8569, 160–162: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 2005, с. 75. 
136  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1634, л. 199; Палешутски, К. Македонското освободително..., 

1993, с. 170.
137  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 170.
138  Съюзниците или Лигата на Народите трябва да намерят начин да се намесят 

за доброто на всички заинтересовани. Идеята да се даде автономия на Македония под 

Югославия е единственото практическо разрешение на този заплетен въпрос. – Мир, бр. 
6874, 09.05.1923, препечатка от The Near East, 17.05.1923.   

139  Митев, Д. Превратът на 9 юни 1923 г., Англия и Македонският въпрос. – Исторически 
преглед, 1983, № 4, с. 32. 
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та антанта политика на изчакване140. 
По въпроса за връзката на ВМРО с преврата оценките варират, като 

повечето автори защитават тезата за участие на организацията в него141. Чеш-
кият посланик в Белград Ян Шеба е категоричен в своята оценка за преврата 
и в свой рапорт от 22 юни 1923 г. посочва ВМРО като основен подбудител и 
организатор142. Правителството на Цанков се опитва да скрие участието на 
македонските революционери: „Нарушение на Ньойския договор няма. Ма-
кедонската организация не е участвала и правителството няма връзки с 
нея“143. 

Деветоюнци отричат помощта, която ВМРО им оказва, за да се пред-
пази България от евентуално нападение от страна на съседите ѝ. Югославия 
търси повод и едно афиширане на македонската организация може да опра-
вдае сръбското желание за нахлуване на българска територия. Тодор Алек-
сандров в своя бележка посочва имена на членове на ВМРО, действали за 
осъществяване на преврата, като изрежда населените места и пунктовете, 
където Организацията е взела участие144. Убийствата на земеделски дейци 
от ВМРО продължават и след 9 юни, като на 26 август 1923 г. в Прага е убит 
най-големият сподвижник на Стамболийски Райко Даскалов145. 

Българският монарх избягва да бъде асоцииран под каквато и да е 
форма с подготовката и осъществяването на преврата146. Той подчертава, че 
е приел „свършения факт“, защото осъзнал, че по всякакъв друг начин би 
накърнил лоялността на армията и страната би била хвърлена в гражданска 
война147.

140  Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО..., с. 353; Райчевски, Ст. 
Българите в световните хроники, с. 447 (Публ. от „L’Humanité“, 16 юни 1923 г. и „The Times“, 
11.06.1923): Във външната политика най-тежък за мира на Балканите е бил Македонският 

въпрос. Той (Стамболийски – бел. моя, И.Д.) трябваше да премахне организацията на 

автономистите начело с Тодор Александров. Почти всички българи имат най-големи 

симпатии спрямо македонските планове. 
141  Василев, В. Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения. 

С., 1991; Добринов, Д. ВМРО и събитията в България през 1923 г. – Македонски преглед, 
1991, № 3. Билярски, Ц. Из архивното наследство на генерал Александър Протогеров. II. 
Из кореспонденцията на генерал Александър Протогеров с българските царе Фердинанд 
I и Борис III. – Македонски преглед, 2009, №1, 83–110; Билярски, Ц. БЗНС, Александър 
Стамболийски и ВМРО..., 349–350: ЦДА, ф. 1933К, оп. 3, а.е. 35, л. 1.

142  Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО..., с. 358. Публ. в 
Чехославашки извори за българската история, 204–208. 

143  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 170.
144  Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО..., 349–350; ЦДА, ф. 

1933К, оп. 3, а.е. 35, л. 1.
145  Manchester Guardian, November 15, 1923; 
146  FO 371/8570, 20–22: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 77–79.
147  FO 371/8569, 20–22: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 75.
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* * *
Първите следвоенни години са време за укрепване на България и въз-

становяване на доверието към нея в международен план. Представителите 
на Ликвидационния орган виждат ориентацията на българските правителства 
към политика на противопоставяне на изпълнението на някои от военните 
клаузи по Ньойския договор. Великобритания, водена от желание за запазва-
не на мира и спокойствието, съумява да парира опитите на Сърбия и Гърция 
да атакуват България. Опитите на земеделското правителство за осигуряване 
на български икономически излаз на Егейско море биват попарени от Форин 
офис в услуга на Гърция. ВМРО възстановява дейността си и става фактор в 
политиката на Югоизточна Европа. Правителството на Стамболийски отхвър-
ля всяка възможност да бъде въвлечено в дискусията по Македонския въпрос 
и подчинява своята политика на тази основа, като смята, че това е цената за 
извеждане на страната от изолация.  За Великобритания външната политика 
на България, в съчетание с париране на комунизма във вътрешнополитически 
план, е добре приета.

Самостоятелното управление на БЗНС изостря отношенията с опози-
ционните партии и влошава вътрешнополитическото положение в България. 
Политиката на правителството на БЗНС по Македонския въпрос влошава от-
ношенията с ВМРО и тя взема страната на опозицията.

Форин офис негласно одобрява преврата от 9 юни, който предотвратя-
ва  заплахата от българо-сръбско сближение и евентуални съвместни дейст-
вия срещу Гърция. След преврата ВМРО желае да се впише по-осезаемо във 
вътрешнополитическия живот на България и до забраната си през 1934 г. е 
неделим фактор от политическата сцена на страната. Особено упорити са во-
дачите на ВМРО при посредничеството за образуване на Демократическия 
сговор след 9 юни 1923 г. ВМРО полага усилия за консолидирането на Де-
мократическия сговор, надявайки се, че по този начин спомага в България 
да се установи правителство, което ще подпомага борбата на организацията 
за извоюване на национално-културни свободи за българите във Вардарска и 
Егейска Македония. 
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 Великобритания и конфликтите на Балканите           
(1923–1925)

Дипломатическото отношение на Лондон към правителството на дев-
етоюнци се оказва сложно и завоалирано. Премиерът Ал. Цанков посеща-
ва Уилям Ърскин, за да го успокои, че неговото правителство ще изпълнява 
всички задължения на България по мирните договори. Уверенията на минис-
тър-председателя, че превратът е спонтанно, вътрешно движение, независи-
мо от никоя „чужда сила или от македонците“, т.е. от ВМРО, са възприети 
недоверчиво. Във Форин офис са сигурни, че новото правителство ще разчи-
та на „автономистите от ВМРО и офицерите от армията – факт, който 
по тяхна преценка щял да доведе до неприятности в бъдеще“1. 

В доклада на Ърскин за събитията в България няма категорични сведе-
ния за ролята, която е играла революционната организация в заговора. Въпре-
ки това дипломатът изтъква редица симптоматични прояви, по които от само 
себе си се налага изводът, че този вътрешен неотговорен фактор е замесен в 
подготовката на събитията от 9 юни. Ърскин обръща специално внимание на 
факта, че още на 10 юни главните ръководители на революционната органи-
зация се появяват свободно по софийските улици. 

Вследствие на преврата от Петрички окръг започва изтегляне на из-
пратените от земеделското правителство военни части за контрол и преслед-
ване на дейците на спомагателната организация при ВМРО. На дипломати-
те в София не убягва обстоятелството, че всички предишни автономистки 
стремления изчезват, а „Тодор Александров и последователите му са отново 
добри българи“2. 

Очевидна е при това положение вредата за България, пояснява Албън 
Йънг, който предвижда и скорошните външнополитически усложнения, кои-
то ще се струпат върху страната. Той се оказва прав за реакцията на Белград3. 
Сръбските войски предприемат незабавно позициониране по източната си 
граница, готови да нахлуят в България. 

В историографията е известна инициативата на Албън Йънг, който 
разговаря подробно със сръбския министър на външните работи Момчило 
Нинчич и предотвратява изострянето на конфликта между двете балкански 
страни4. Форин офис потвърждава действията на своя представител, като това 
е поредно доказателство за желанието на Великобритания да не се нарушава 
постигнатият мир. На 16 юни 1923 г. Йънг, след инструкция от лорд Кързън, 
съобщава на югославското правителство, че Лондон оценява придвижването 

1  FO 371/8568, 172–178; Митев, Д. Превратът на 9 юни..., с. 21. 
2  FO 371/8569, 24–25; Митев, Д. Превратът на 9 юни..., с. 22.
3  FO 371/8568, p. 191: Cypher telegram from Young to Foreign Offi  ce, Belgrade; June 12, 

1923.
4  Митев, Д. Превратът на 9 юни..., 24–25.
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на югославски военни части към българската граница като неразумен ход5. 
На 11 юни Уилям Ърскин споделя за проведени неформални срещи със свои 
колеги и отбелязва, че френският дипломатически представител в София одо-
брява преврата. Сръбският посланик е готов да приеме промяната, доколкото 
новото правителство спазва мирните договори6. 

Чарлз Бентинк, служител на британската легация в Атина, известява 
за безпокойството сред гръцката общественост от събитията в България и по-
специално по въпроса за Македония. Неговите притеснения са разсеяни от 
българския дипломатически представител, който потвърждава мирните наме-
рения на новата българска власт. Проф. Ал. Цанков и полк. о.з. Хр. Калфов, 
които след 9 юни са съответно премиер и външен министър, защитават пред 
света единствено възможната позиция – признаване на международните анга-
жименти на страната и избягване на всякакви поводи, влошаващи и без това 
неблагоприятния статут на българската държава7. 

Представителят на ВМРО в Цариград, д-р Георги Николов, в писмо 
от 14.06.1923 г. до Мустафа Кемал, пише: „Сега България има национално 
правителство, съставено от способни хора с неопетнен характер, които 
принадлежат към всички политически партии, с изключение на комунисти и 
земеделци. Тази характерна черта ще се запази, каквито и промени да нас-
тъпят в бъдеще“8. От писмото личи задоволството на ВМРО от преврата и 
самочувствието на организацията заради приноса ѝ при определяне съдбини-
те на България. Форин офис в своите оценки през следващите години подчер-
тава определящото участие на ВМРО в заговора9. 

Чак на 15 юни 1923 г. от Лондон телеграфират на Ърскин, че напълно 
одобряват неговото поведение по време на първата му среща с Ал. Цанков, 
при това без да му дават никакви по-конкретни инструкции за отношенията 
му с новата власт. Ърскин определя деветоюнския кабинет като военна дик-
татура, подкрепяна от армията и офицерската лига. Той уточнява, че това са 
„най-шовинистично настроените сили в страната, при това с подчертани 
промакедонски чувства“. Британският дипломат допуска, че неговото  пра-
вителство или е „одобрило, или е приело мълчаливо извършения преврат“. 
Великобритания така и не признава официално правителството на проф. 
Цанков, но това си остава чисто протоколна формалност. Изследователят Д. 
Митев обосновано изтъква три основни причини за мълчаливото съгласие и 

5  FO 371/8568, 219–221; Митев, Д. Превратът на 9 юни..., с. 24. 
6  FO 371/8568, p. 187: Cypher telegram from Erskine to Foreign Offi  ce, Sofi a; June 11, 

1923.
7  FO 371/8568, p. 189: Cypher telegram from Bentinck to Foreign Offi  ce, Athens; June 9, 

1923; Митев, Д. Бяло море-изгубената мечта..., 249–250.
8  Митев, Д. Генерал Александър Протогеров..., с. 178: FO 371/8569, 179–183.
9  FO 286/916: Vice consul Kendall to Erskine. Bourgas, May 18, 1925: Македонците сега 

са част от правителството; FO 371/18370, 29– 30: John Balfour, Sofi a, May 1, 1934: ВМРО 

са били един от водещите фактори в преврата от 9 юни 1923 г.
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одобрение на Англия към преврата: 1. страхът от комунизма; 2. недопускане-
то на югославска агресия в унисон с политиката на умиротворение, приета 
след Версай, и 3. по-голямата зависимост на новото правителство с опции за 
въздействие върху него, най-вече по Македонския въпрос, като не се допусне 
неговото разрастване. 

 Цанковото правителство дава изявления, че ще зачита Нишкото спо-
разумение, но в същото време чети на македонската организация започват 
ново настъпление в Македония. Четническите нападения на ВМРО се засил-
ват откъм Албания, за да не се компрометира българското правителство10. 
Това съобразяване от страна на революционната организация трае само ня-
колко месеца и проявеното търпение към новото българско правителство се 
стопява.

Изпълнителната власт, заета с вътрешнополитическото си утвържда-
ване, пропуска да постави на Лозанската конференция въпроса за защита и 
отстояване правата на населението във Вардарска и Егейска Македония. Това 
довежда до разочарованието на ВМРО и на организираната бежанска общ-
ност в София и в страната. 

След докладвано съмнение от Белград относно лоялността на българ-
ската страна по изпълнение на Нишкото споразумение британската легация 
в Белград анализира действията на ВМРО през есента на 1923 г.11. На 14 сеп-
тември 1923 г. британската секретна разузнавателна служба (S.I.S.) изготвя 
документ от три страници, озаглавен: „Планове и насоки на македонските 
революционери“, който очертава отново независимост в поведението на орга-
низационната структура и предвижда възобновяване на въоръжените ѝ дейст-
вия12. 

Цанков заявява пред Ърскин, че е обещал на сръбския дипломатиче-
ски представител в София Милан Ракич до края на годината да няма нахлува-
ния на чети от българска страна в сръбска територия13. Чрез Ърскин Цанков 
отправя молба към британското правителство да използва своя авторитет и да 
убеди сръбското правителство да намали числеността на своята армия, раз-
положена по българската граница14. В шифрована телеграма от 18 септември 
Албън Йънг докладва от Белград за съсредоточаване на 50–хилядна сръбска 
армия в пограничните региони15. Поредната политическа криза от есента на 
1923 г. между балканските държави е разгледана в детайли от Д. Митев. Той 
предполага, че в Женева, на срещата на външните министри при сесията на 
Обществото на народите, лорд Сесил и лорд Кързън съумяват да убедят Мом-

10  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 171.
11  FO 371/8563, 12–13: Howl to Curzon, Belgrade, August 30, 1923.
12  FO 371/8563, 76–79: The Balkans. Plans and prospects of the Macedonian revolutionaries. 

Публ. в Митев, Д. Генерал Александър Протогеров..., с. 179.
13  FO 371/8563, 40– 42: Cypher telegram from Barber. Sofi a, September 13, 1923. 
14  FO 371/8563, p. 42.
15  FO 371/8563, p. 60: Cypher telegram from Young. Belgrade, September 18, 1923.
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чило Нинчич да не предприема прибързани и необмислени действия16.  
По време на преврата Българската комунистическа партия запазва не-

утралитет, но след последвалата критика от Москва във връзка с подготвяно-
то от нея въстание срещу правителството на Цанков, предлага на Социалис-
тическата и на Радикалната партия, както и на ВМРО, да окажат подкрепа. 
Всички поканени отказват участие, а македонската организация обещава не-
утралитет, при условие че въстаническите действия не се провеждат на тери-
торията на Петрички окръг. Уговорката се нарушава и от двете страни, като 
някои чети помагат на правителството в потушаването на въстанието. Според 
К. Палешутски в навечерието и по време на Септемврийските брожения те-
риторията на Вардарска Македония е опразнена от комитските чети, като те 
се съсредоточават в София и в Пиринския край, за да бъдат на разположение 
на правителството на Сговора17. При по-нови и задълбочени изследвания се 
установява, че комунистите първи нарушават договорката с ВМРО и я спаз-
ват само в четири от петте околии на Петрички окръг. Те решават да въстанат 
в Разложко, защото само тази околия не е погранична. Организацията свое-
временно реагира извън пределите на Петрички окръг, в съседните региони, 
където има влияние. Под формата на „родолюбиви граждани и селяни“ още в 
края на август и началото на септември 1923 г. тя подпомага властта при кон-
фискацията на оръжието на комунистите в Кюстендилско и Дупнишко, като 
участва и в преследване на „метежниците“18. 

По това време правителството на Мусолини започва усилено да из-
ползва ВМРО за натиск върху СХС кралство в спора между двете държави за 
Фиуме. ВМРО се ласкае от това отношение на Италия, поддържа постоянни 
връзки с нея и разчита тя да подкрепи едно въстание във Вардарска Македо-
ния19. 

Надеждите на Т. Александров за общ въстанически фронт с хървати, 
словенци и черногорци постепенно рухват. Затова заявява, че ако не може да 
се даде автономия на Македония, ВМРО ще приеме с радост поставянето ѝ 
под закрилата на някоя Велика сила, за предпочитане – Англия20. 

В Лондон не дават знак на съпричастност и неизменно се следва ут-
върденият външнополитически курс за мирно съжителство на народите. 

По време на септемврийските събития Македонският въпрос предиз-
виква още по-голям интерес сред западноевропейската общественост21. 

16  Митев, Д. Превратът на 9 юни..., с. 30.
17  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 178.
18  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 46–48.
19  Палешутски, К. Македонското освободително..., с. 178. Димитров, И. Българо-

италиански политически отношения 1922–1943. С., 1996, с. 30.
20  Палешутски, К. Македонското освободително..., с. 186. Вж. по-подробно БКП, 

Коминтернът и македонският въпрос (1917–1946). Т. 1. Т. 2. – Архивите говорят, кн. 4, 5. С., 
1998, 1999.

21  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 180. На 26.09.1923 г. 
„Daily Telegraph“ публикува интервю с Т. Александров.
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През септември 1923 г. ЦК на ВМРО публикува декларация, която из-
лиза на почти всички европейски езици и в която се набляга на независимия 
и самостоен характер на революционното движение22. 

В следвоенното време само ВМРО се утвърждава като самостоятелен 
антиревизионистичен фактор, смущаващ Версайския мир и европейската об-
щественост се впечатлява особено от нейните въоръжени прояви. Вестник 
„Observer“ на 21 окт. 1923 г. публикува статия под надслов „Завръщане от 
Балканите. Македония. Жалби против Гърция и Сърбия. Водачът Тодор 
Александров и неговите чети“, написана от бригаден генерал Кристофър Б. 
Томсън, по това време активист на британската Лейбъристка партия. Гене-
ралът е отличен познавач на Балканите, като по време на голямата война е 
британско военно аташе в Румъния. Военният специалист признава катего-
рично българския характер на населението в Македония и посочва огромното 
значение на десетките хиляди бежанци в пределите на България, които при-
зовават за решение на Македонския въпрос23. Това становище предизвиква 
бурна реакция в сръбското правителство и ген. Томпсън е помолен от Форин 
офис да опровергае своето изказване24. Неговото твърдение идва в момент, в 
който текат разговори за подобряване на отношенията между Сърбо-Хърват-
ско-Словенското кралство и България и не съвпадат с официалната британска 
позиция за умиротворяване. 

Сърбия е наясно с огромното морално влияние и опозиционно зна-
чение на ВМРО във Вардарска Македония, поради което сръбският минис-
тър-председател Н. Пашич настоява българското правителство да започне да 
прилага Нишката спогодба. Натискът се увеличава по време на заседанията 
на смесената сръбско-българска комисия в София през месеците октомври и 
ноември 1923 г. Калфов обещава България да прилага Нишкото споразуме-
ние, но в Белград не са удовлетворени. Там не признават, че във Вардарска 

22  Вж. по-подробно за декларацията на ЦК на ВМРО Палешутски, К. Македонският 
въпрос в буржоазна Югославия 1918–1941. С., 141–142; Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 
с. 45.

23  ЦДА, ф. 1933К, оп. 3, а.е. 4, л. 1–5: Да кажеш на някой българин, че Македонският 

въпрос прилича на ирландския, значи да го обидиш: той смята, че неговият въпрос е далеч 

по-критичен и заплетен. И действително е така, ако това може да бъде успокояващо. Този 

въпрос засяга не само България – той засяга пряко още 3 държави, а косвено и цяла Европа... 
Тодор Александров е най-известният герой на Македония. Българин по рождение, син на 

учител в Източна Македония, той се включва в революционното движение още съвсем 

млад... Неговият идеал е независима Македония... Ако балканските страни постигнат 

мирно разбирателство без намесата на Великите сили, ще бъде добре. Но ако не успеят, ще 

трябва да помним, че правителствата на Западна Европа и САЩ са виновни за сегашното 

положение и техните представители подписаха договор, въпреки че последният не беше 

признат в 1913 г., когато беше считан, и то основателно, че е прекалено отмъстителен 

спрямо българите... Македония е тлеещ огън, който може да се възпламени.
24  Митев, Д. Англия, македонският въпрос и българо-югославските отношения през 

1924 г. – Исторически преглед, 1993, № 3, с. 26.
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Македония живее българско малцинство25. Лондон предпочита да не забеляз-
ва това незачитане и погазване на човешките права, ширещо се в Македония. 
Призивите на страниците на списание „The Near East“, в които се настоява 
британското правителство да излезе смело и открито да призове балканските 
народи към споразумение (отчита се, че работата трябва да започне от мал-
цинствата), правят впечатление единствено на българската общественост, съ-
буждайки напразни надежди26. 

В реч на министър-председателя Цанков от 23 декември 1923 г., произ-
несена в Народното събрание, става ясно, че България ще търси решение на 
малцинствените проблеми по мирен път и няма намерение да води авантю-
ристична военна политика за Македония27. Ърскин потвърждава тази позиция 
на българското правителство, като посочва известно разведряване в сръбско-
българските отношения28. Българският външен министър Калфов призовава 
за разум при воденето на външната политика на България и този прагматизъм 
се посреща добре от западноевропейските сили29. Великобритания е загри-
жена приоритетно за своите доминиони и интереси в други точки на света, 
но не изоставя от своето полезрение и Югоизточна Европа. Английската и 
френската дипломации водят неофициална борба за влияние в региона, но 
обединяват усилия, когато това касае запазването на мира30. 

Британският министър-председател Болдуин управлява по-малко от 
година и през януари 1924 г. на негово място идва Джеймс Рамзи Макдоналд 
(първото лейбъристко правителство), който се задържа на власт до ноември 
месец, същата година, когато отново бива заменен от предшественика си 
Стенли Болдуин. Краткотрайното първо лейбъристко правителство на прак-
тика не съумява да приложи своите виждания по Македонския въпрос, пора-
ди предначертаната британска външна политика на мирните конференции. На 
24 януари новият министър-председател Макдоналд, Ноел Бъкстон и генерал 

25  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 179.
26  Мир, бр. 7012, 24.10.1923: The Near East, 18.10.1923.
27  Стенографски дневници на XXI ОНС, I ред. сесия, XIII засед., 23 декември 1923 г., 

с. 242.
28  FO 371/8563, p. 157: Erskine to Curzon, Sofi a, November 28, 1923.
29  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 356, л. 7: В писмо от 21 ноември 1923 г. пълномощният 

министър в Лондон Димитър Станчов споделя до министъра на външните работи и 
изповеданията: Днес само едно обстоятелство съединява Англия, Италия, Франция, Белгия 

и Малката Антанта – и то е опасението от ново възстановяване на монархически режим 

на нова милитаристическа автокрация в Германия и от нова война в Европа.
30  ЦДА, ф. 1685К, оп. 1, а.е. 33, л. 33–36, 40–41; ф. 1933К, оп. 2, а.е. 46, л. 1–11; 

Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО..., 218–220; ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 
1396, л. 422–441. Доклади от Наум Томалевски до ЦК на ВМРО: Англичаните желаят една 

югославска конфедерация, за да държат нещо, което да притиска Италия... Страхуват 

се да не би македонското движение отново да запали Балканите и света. Англичаните 

не са много доволни от днешното българско правителство, защото го смятат много 

сърбофилско. 
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Томсън заявяват открито, че са за автономия на Македония и признаване на 
нейния български характер31. Димитър Станчов пише до колегите си в София 
за топлия прием на министър-председателя Рамзи Макдоналд, който заявява: 
„Вие имате добри приятели в кабинета като Ноел Бъкстон, Томсън, Тра-
велиян, Лорд Пармур и др. – и аз ще бъда всякога на ваше разположение“32. 
Британският министър-председател е стар приятел на братя Бъкстон, което 
осигурява добра комуникация и с българския представител в Лондон Дими-
тър Станчов.33 
 Като средство за излизане от изолацията България търси подкрепа в 
лицето на официалната британска политика чрез директни дипломатически 
срещи и чрез свои приятели в граждански и научни организации. Наред с не-
престанната дейност на Балканския комитет в Лондон в помощ на България 
и Балканите, през януари 1924 г. в Лондон се провежда митинг-конференция 
на Асоциацията за Близкия и Среден Изток (Near and Middle East Association) 
на тема „България и Македонският въпрос“34. Генерал Томсън заявява, че на-
селението на Македония е преобладаващо българско и изразява убеждението 
си, че когато и да е югославското правителство ще бъде принудено да даде 
автономия на областта. Британската обществена и научна мисъл си задава все 
по-често въпроса дали съществува „македонско съзнание, вън от сръбското 
и българското“35. Лорд Едуард Глейчън, председател на Дружеството за Близ-
кия и Средния изток, изпраща на 7.02.1924 г. до Форин офис меморандум, в 
който се подлага на остра критика установеният от гръцките и сръбските вла-
сти насилнически, денационализаторски режим в Македония и се настоява 
за поставянето на Македонския въпрос пред Обществото на народите. На 29 
февруари подобен меморандум изпраща и Ноел Бъкстон. Той предлага да се 
направят енергични постъпки пред югославското правителство да спазва до-
говора за малцинствата и да се предизвика международна анкета под егидата 
на ОН за установяване на положението във Вардарска и Егейска Македония36. 
Будната британска общественост смята, че въпросът може да бъде решен и да 

31  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 187.
32  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 385, л. 7, 28 януари 1924 г. 
33  Мюър, Н. Димитър Станчов. Патриот и космополит (1864–1940). С., 1991, с. 224: 

След 37-годишна дипломатическа кариера Д. Станчов се пенсионира на 12 август 1924 г. В 
България приятели и редовни гости му стават британските представители Ърскин, Уотърлоу 
и Рендъл; ЦДА, ф. 143К, оп. 1, а.е. 4, л. 5: Вестник „АБВ” в броя си от 30.08.1924 цитира 
„Обзървър” (17.08.1924), в който по повод заминаването на Станчов излиза статия, озаглавена 
„37 години в служба на отечеството“. Изданието риторично поставя въпроса „Кой друг?“

34  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 385, л. 11. 26 януари 1924 г. Лорд Глейчън води беседа. 
Председателства Лорд Излингтон. Говорят още Надежда Станчова, генерал Томсън, лейди 
Гроган и др.

35  Мир, бр. 7122, 11.03.1924: The Near East, 06.02.1924.                               
36  Василев, В. Великобритания и Македонският въпрос (1924–1929г.). – Исторически 

преглед, 1984, № 1, с. 22: FO 371/9659, р. 54, 78–81, 174–176; Near East (31.01.1924).
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се извоюва автономия на Македония, докато британската политическа власт 
е предпазлива и внимателна и не желае да предизвиква допълнителни услож-
нения.

Българското политическо напрежение и разединението, породено от 
преврата и комунистическото въстание (с участието и на ВМРО в тези съби-
тия), създават невралгична външнополитическа обстановка37. К. Палешутски 
отчита голям натиск от края на 1923 и началото на 1924 г. от страна на Вели-
кобритания върху Цанков, обвинявайки го, че толерира изпращането на чети 
в Македония38. Предявяваните изисквания за спиране на четническото дви-
жение са повече дипломатическа формалност, отколкото реална заплаха. На 
запад от България съседите са много чувствителни към всякаква подкрепа за 
българското население, останало извън пределите на страната. Пред англий-
ския посланик в Белград Албън Йънг Момчило Нинчич изразява решимостта 
на своето правителство да се справи с македонската революционна органи-
зация дори и чрез въоръжено нахлуване на българска територия. Той реаги-
ра остро против каквито и да било разговори за автономия на Македония и 
заявява, че „по-скоро Сърбия би прибягнала до война“, отколкото да отрече 
сръбския характер на Македония39. 

Британското внимание към балканските държави е продиктувано от 
успокоението в отношенията между Италия и Сръбско-Хърватско-Словен-
ското кралство от януари 1924 г. 

Белград, след като елиминира заплахата от Рим, концентрира своя ин-
терес на юг и показва желание да се справи с набезите откъм източната си 
граница40. Според сръбския шеф на легацията в Гърция Йован Дучич между 
Македонската организация (централата ѝ се намира в центъра на София, в 
хотел „Берлин”) и правителството има близко и демонстративно сътрудни-
чество. Сръбският дипломат „смята, че се действа за предстоящо готвено 
нападение в Македония и щом правителството на Цанков не разтуря неле-
галната организация, Югославия сама ще отиде да разбие тези твърдини. 
Споразумението с Италия развързва ръцете на Югославия и дава голяма 
свобода на действие спрямо България“. Дучич заявява категорично, че „ни-
кое югославско правителство няма да разреши отварянето на български 

37  Цанков, Ал. Моето време..., с. 306–308. Цанков споделя за напрежението от първите 
месеци на 1924 г. и за големият конфликт между правителството и ВМРО. Македонците... 

търпени от нас, помислиха, че е време да отпочнат революционната работа... По това 

време, въпреки всички предупреждения, организацията бе активна, събираше пари, като 

размяташе данъци. Горноджумайският, Пиринският и Банският край бяха нещо като тяхна 

територия... Сръбското разузнаване беше бдително и зорко следеше тяхното раздвижване... 

то искаше да открие някакви връзки между правителството и организацията.
38  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 187.
39  Василев, В. Великобритания и Македонският въпрос..., с. 23: FO 371/9663, 16–18.
40  Мир, бр. 7089, 31.01.1924: The Near East, 24.01.1924.                               
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училища и връщането на българските църкви в Македония“41. Югославското 
правителство се опасява от евентуални действия на България, разчитаща на 
подкрепата на Англия, с цел придобиване на автономни права за населението 
във Вардарска Македония. 

В отговор до българското дипломатическо представителство в Атина, 
с копия до Белград, следват депеша от София (20 февруари 1924 г.) и две те-
леграми (20 и 22 февруари 1924 г.), подписани от външния министър Христо 
Калфов. Официалната кореспонденция е  издържана в миролюбив и дипло-
матичен тон и внася така потребното успокоение42. По същото време сръб-
ският дипломат в Париж Мирослав Спалайкович заявява, че България крои 
нещо срещу южна Сърбия, което Богдан Морфов, български дипломатически 
представител във Франция, се налага да опровергае43. 

Антибългарската пропаганда на Белград се развива в повечето евро-
пейски столици, с цел да се оправдае евентуален конфликт и нахлуване на 
българска територия от сръбска страна. Напрежението е подпомогнато от още 
един фактор – комунистическата и земеделската емиграция, която „сръбски-
те власти не престават да подслоняват“ с цел при „скорошно усложняване 
на отношенията на България със Сърбия“ да я използват. Ърскин определя 
политиката на българското правителство като „напълно погрешна“, поради 
отказа да даде амнистия, за да се „заличи спомена от безмилостния начин, 
по който въстанието от септември миналата година бе потушено“ и да 
се спре сформирането на нови чети от комунисти и земеделци в близост до 
границата. 

Британският дипломат се надява, че българското правителство „ос-
ъзнава опасността от сръбска интервенция и именно затова се полагат 
такива усилия за обуздаването на македонските агитатори“44. На 22 фев-
руари 1924 г. Ърскин уведомява българското правителство, че Англия „гледа 
с дълбоко безпокойство и неодобрение на проявяваната сега дейност от Т. 
Александров“ и че тя не е в състояние да защити България при евентуално 
нахлуване на сръбски войски. 

Калфов уверява Ърскин, че правителството е готово да вземе енергич-
ни мерки, за да се запази мирът на Балканите. Българската власт предприема 

41  ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 424, л. 7–12. Иван Данчев, секретар на Българската легация 
в Атина, в докладна записка от 5.02.1924 г. до българския пълномощен министър в Гърция 
разказва подробно как в офиса на директора на политическия отдел, г-н Рафаел, срещнал 
сръбския шеф на тамошната легация Йован Дучич и го попитал директно: къде отиваме ние, 

българите, с външната политика?
42  ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 424, л. 42–43.
43  Мир, бр. 7110, 25.02.1924.                                 
44  FO 371/9665, 20–22: Цар Борис ІІІ..., Т. 1, с. 85: Няма съмнение, че отказът на 

правителството да обяви широка амнистия, която да позволи на по-голямата част от 

комунистическата и земеделската емиграция да се завърне у дома, поражда изключително 

опасна обстановка.
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точно на 3 март арести на част от македонските дейци, за да покаже на СХС 
кралство и на Великите сили, че то не смята да подкрепи евентуална акция на 
ВМРО във Вардарска Македония45. 

Въпреки намерението за показност, арестите са насочени към вто-
ростепенни и третостепенни личности от македонското движение. По това 
време водачите на организацията Т. Александров и Ал. Протогеров са в Со-
фия, но не са арестувани. На 10 март Ърскин докладва за кризата в сръбско-
българските отношения, като посочва, че сръбският пълномощен министър в 
София Милан Ракич „е убеден, че акцията на българското правителство е 
просто хвърляне на прах в очите на чуждестранните правителства“46. 

Цар Борис III споделя пред Ърскин притеснението си, че Сърбия е 
готова за агресивно поведение спрямо България и чрез едно нахлуване в 
страната смята да преодолее вътрешнополитическите проблеми на правител-
ството на министър-председателя Н. Пашич. За целта е нужна подкрепата на 
Франция и Великобритания. Докато първата е по-благосклонна към Белград, 
Лондон не изменя на своята политика за сдържаност на Балканите. 

За България не са тайна интересите на силните западноевропейски 
държави към региона. Българското правителство знае накъде да насочи външ-
нополитическите си усилия. Една неофициална мисия на бъдещите министри 
във второто сговористко правителство Ан. Ляпчев и А. Буров в Париж и Лон-
дон съдейства за охлаждане на сръбските агресивни помисли през пролетта 
на 1924 г.47 

Цанков пише в своите спомени, че през пролетта на 1924 г. югослав-
ското правителство, чрез своя представител в София М. Ракич, предупреж-
дава българското правителство да ограничи ВМРО. Цанков, придружен от 
външния си министър Калфов, се среща с Т. Александров и Ал. Протогеров 
и им съобщава официалното решение на Министерски съвет, че те трябва 
за известно време да напуснат България. Цанков се опитва да им разясни, 
че „македонският въпрос трябва да се постави вече на други начала“, като 
„сега македонците трябва да спечелят симпатиите на европейското об-
ществено мнение“48. 

На 17 май 1924 г. при обсъждане на бюджета на външното министер-
ство се повдига неизменно и въпросът за Македония и влиянието му вър-
ху отношенията на България със СХС кралство, като се пледира за модерно 
адекватно третиране на малцинствата – даване на „най-широки права и по 

45  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 188; Гребенаров, Ал. 
Тайни структури на македонските българи, 1919 – 1941, С., 1998, с. 247.

46  FO 371/9660, 91–97; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 86–89.
47  Василев, В. Майският манифест на ЦК на ВМРО от 1924 г. – обстановка, преговори 

и последици. – Исторически преглед, № 5, 1980, 41–42; Митев, Д. Англия, Македонският 
въпрос и българо-югославските отношения през 1924 г. – Исторически преглед, 1993, № 3, 
17–34;  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 57.

48  Цанков, Ал. Моето време..., 309–310.
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тоя начин да парализират и най-малките партикуляристични стремежи 
отсам границата...“49.

ВМРО, макар и сочена като приятел на официалната българска власт, 
трудно намира средства и подкрепа в София, поради което активира своите 
опити за международно сътрудничество и финансиране. Българското прави-
телство е загрижено от информацията за сближаване между македонските ре-
волюционни дейци и световния комунистически елит и споделя своето при-
теснение с британския представител в София. Ърскин, отчитайки скорошния 
изблик на враждебност към България от страна на Сърбия, намира за нужно 
да изтъкне пред цар Борис III, че мерките за контрол на македонската органи-
зация, които българското правителство взима, са незначителни.  Британският 
дипломат прави постъпки пред българския монарх, „който от своя страна 
има значително влияние върху г-н Калфов“, да насочи вниманието му към 
проблема50. В последвалия коментар  Форин офис засвидетелства одобрение 
на действията на своя служител в София. Великобритания е последователна 
в провеждането на своята антикомунистическа политика и се стреми да огра-
ничи влиянието на Съветска Русия в Югоизточна Европа. 

За Съветска Русия е ясно, че държави като Югославия са създадени 
изкуствено от съглашенската дипломация и борбата на потиснатите наро-
ди може да бъде усвоена в името на световния комунистически ред. Петият 
конгрес на Коминтерна (17.06.1924–08.07.1924 г.) отделя голямо внимание 
на Македонския въпрос51. Коминтернът не крие своята цел – откъсването 
на Хърватско, Словения и Македония от тялото на югославската държава и 
образуване на независими републики от тези области, които да се обединят 
заедно с останалите балкански страни в една федеративна балканска репу-
блика. Комунистическа пропаганда и агитация чрез брошури, манифести и 

49  На трибуната на Народното събрание Стоян Данев заявява: Без да намалявам 

съдбоносното значение на македонския въпрос за нас, смея да кажа, че той не е толкова 

източник, колкото последица на нашите недоразумения... Нам се подхвърля от време на 

време, че за нас въпросът за Македония бил въпрос териториален. За отстранение на всяка 

заблуда, трябва по тоя повод да се изтъкне изрично, че днес за днес никой свестен българин не 

застава на това становище... Българският народ, който от край време е считал Македония 

за българска област, който от възраждането, т.е. от едно почти столетие, е делил 

братски с македонците скърби и радости, не може да изневери на себе си и да стои съвсем 

безучастен спрямо нейната съдба... Да, сърбите би трябвало да скъпят за българските 

меншества, да се отнасят към тях като към големи деца, да им обезпечат най-широки 

права и по тоя начин да парализират и най-малките партикуляристични стремежи отсам 

границата... Македонският въпрос като съблече етническият си отенък – става решим. – 
Мир, бр. 7176, 17.05.1924.

50  FO 371/9663, 36–45; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 90–91: На 4 май 1924 г. Ърскин докладва 
за обстановката: Министърът на Външните работи наскоро ме информира, че се чувства 

загрижен от сведенията, които е получил относно предложението за преговори, направено 

на македонските революционери от комунистите.
51  Палешутски, К. Югославската комунистическа..., 133–142.
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резолюции изразява подкрепата си към застъпниците за решаване на Маке-
донския въпрос, с цел „да привлече масите на своя страна“52. 

В поверителен доклад Ърскин пише за сведенията, които имат бъл-
гарският монарх и правителството за нелегален внос на съветско оръжие, а и 
„доказателства за подривната пропаганда, извършвана от агенти на Мос-
ква, както и техните интриги с част от македонците. Съветското прави-
телство цели да предизвика локални метежи, с надеждата, че поради об-
щото недоволство те ще се разраснат във всеобщ голям пожар из цялата 
страна“53. В своите спомени за оформянето на македонизма като доктрина 
Цанков отдава водеща роля на Коминтерна54.

 На срещите във Виена ВМРО е представлявана от Петър Чаулев, член 
на нейния  Централен комитет и Димитър Влахов, бивш окръжен управител 
и царски дипломат. На 29 април Чаулев и Протогеров подписват изявление 
за бъдещата политика на ВМРО, в което ясно се посочва, че ще разчитат на 
СССР, „която днес показва, че е единствената държава, която се бори за 
освобождението на подтиснатите народи“ и ще установят връзки с кому-
нистическите партии на всички балкански държави. Едно от условията (не на 
съветски държавни дейци, а на коминтерновски ръководители) за финансово 
подпомагане е връщането на федералистите във ВМРО. Това от гледната точ-
ка на Москва е разбираемо, защото този тип участници в освободителното 
движение са техни близки идейни привърженици, т. е. много подходящи за 
замисления бъдещ сценарий. 

На 30 април се подписва протокол за обединението на ВМРО с фе-
дералистките групировки и издаването на общ орган „La Federation Balka-
nique“. Когато разговорите приключват, Протогеров и Александров присти-
гат във Виена да одобрят протоколите и предложените публични деклара-
ции. Най-вероятно Александров усеща назряващата заплаха от желанието 
на Коминтерна да подчини ВМРО и упълномощава Протогеров да подпише 
документите, а самият той на 1 май 1924 г. заминава за Лондон, за да се по-
съветва със съветския посланик, българина Кръстьо Раковски55. Тази среща 

52  ЦДА, ф. 1, оп. 3, а.е. 11, с. 82; Палешутски, К. Югославската комунистическа..., с. 
142.

53  FO 371/10665, 64–65: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 95.
54 Цанков, Ал. Моето време..., с. 311: Болшевишка Русия беше първата и единствената 

държава, която възприе и поддържаше идеята за автономна Македония. На това 

становище бяха и нашите комунисти. ... Мнозина, особено между деятелите в самата 

Македония, предпочитаха комунистическа автономна Македония пред денационализирана 

сръбска Македония. Идеята намери отзвук и в средите на емиграцията в България, и в 

средите на самата ВМРО. Явиха се различия в разбиранията между самите първи хора, 

раздвоението и разцеплението бе налице и то стана.
55  The Times, 19.07.1924; The Near East, 24.07.1924; Мир, бр. 7234, 29.07.1924; The 

Times, 1.08.1924. 
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е аксиоматична, защото по-късно е отречена от ВМРО56. Тодор Александров 
е придружен от проф. Любомир Милетич, с когото се надяват в британската 
столица да проведат среща с представители на лейбъристкото правителство 
за разрешаването на Македонския въпрос57. 

На 6 май се подписва „Манифест към македонския народ“, който при 
публикуването си в първия брой на „La Federation Balkanique“ на 15 юли 
1924 г. предизвиква много вълнения в България. На 1 август Протогеров и 
Александров се отказват от своите подписи и заявяват, че Чаулев и Влахов 
подписват и преговарят, без да имат права за това. В следващия брой от 15 
август Влахов и Чаулев на свой ред обвиняват Александров и Протогеров и 
така пораженията са повече от първоначално целеният ефект. „Разривът е 
пълен“, споделя Кирил Пърличев, член на задграничното представителство 
на ВМРО58. 

За съвременниците на мистериозното организационно комунизиране 
е разбираемо новото тактическо проявление на ВМРО. Т. Александров едва 
ли има намерение да изпълнява Майския манифест, но цели с него да прикове 
вниманието на Париж и Лондон спрямо Македония и ВМРО. Средството е 
– заплаха от разрастването на комунизма и съответно на влиянието на Съвет-
ския съюз в Югоизточна Европа. В този дух е изказването на анонимен маке-
донски деятел, най-вероятно самият Тодор Александров: „Вярвайте, че ние 
македонците сме много по-умни, отколкото ни мислят болшевиките. Ние 
никога няма да станем техни маши“59. 

На 5 юни, след завръщането си в България, Т. Александров осъзнава 
последствията за ВМРО от Виенските преговори и праща съобщение до Вла-
хов да не публикува Манифеста. ВМРО намира за „неудобно в днешния мо-
мент публикуването на манифеста по чисто тактически съображения“60.

Равносметката е, че ако болшевиките по свои съображения разгласят 
споразумението си с ВМРО, организацията ще изгуби симпатизантите си в 
целия свят и ще си навлече омразата на Англия, Франция, Италия и др. Щом 
ВМРО стане болшевишка, тя загубва ореола си на общонародна61. 

Ръководните организационни дейци осъзнават, че шумната разгласа 
за борба срещу правителството в съгласие с комунистите би смутило обще-
ството и би довело до нежелани стълкновения и дестабилизация на страната. 

56  Митев, Д. Англия, Македонският въпрос и..., с. 32.
57  Мичев, Д. Коминтернът, БКП и националноосвободителното движение. Майският 

манифест 1924 г. – В: Националноосвободителното движение на македонските..., с. 115.                                                                  
58  Пърличев, К. 36 години във ВМРО. С., 1999, с. 128.
59  Мир, бр. 7236, 31.07.1924.
60  ЦДА, ф. 396К, оп. 2, а.е. 12, л. 8. През лятото на 1925 г., на своя конференция в 

Москва, комунистите отчитат публикуването на майския манифест за грешка, с която се 
прекъсва очакваното олевяване на ВМРО. Вж. по-подробно Билярски, Ц. БЗНС, Александър 
Стамболийски и ВМРО..., 532–560.

61  Палешутски, К. Македонското освободително..., 1993, с. 213.
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Това не е тяхната цял, тъй като традиционно в развитието на македонското 
движение България е единственият надежден тил и опора в борбата за права 
и свободи на македонските българи. В резултат на тези съображения органи-
зацията излиза с декларация, в която заявява: „ВМРО не може да служи на 
никоя държава и на никоя партия“62. 

Въпреки усилията за потулване на Майския манифест, идейната и ор-
ганизационна криза във ВМРО става достояние на обществеността в Бъл-
гария и Европа. В българския и чуждестранния печат ВМРО се опитва да 
прокара тезата, че Майският манифест е „дело на екзалтирани комунисти“, 
като отрича автентичността му. Със сигурност полемиката около събитията 
дава повод за преоценка у водача на революционната организация, като личи 
желанието му за преминаване към легални средства за уреждане на Македон-
ския въпрос63.

Организационното напрежение и разделението в македонското движе-
ние се задълбочават и на 31 август 1924 г., на път за конгрес на Серски ре-
волюционен окръг, Т. Александров е убит в местността Равна бука над село 
Сугарево, Мелнишко. 

Има много версии за убийството на водещия член в ЦК на ВМРО. 
Смъртоносното отстраняване в някаква степен е провокирано от самия Т. 
Александров, който попада в капан, заложен от различни страни. Но едно е 
сигурно – това мистериозно убийство има отрицателни последици и очертава 
нов етап в развитието на Организацията64. 

62  Мир, 7240, 05.08.1924.
63  The Near East, July 10, 1924; The Times, September 16, 1924 пише за нощна среща с 

Тодор Александров, на която са станали видни бъдещите намерения на македонския водач за 
разпускане на революционните чети и за защита на малцинствата чрез амнистия и свобода на 
изборите, а също и за функционирането на македонска законна политическа партия в рамките 
на СХС кралство; Мир, бр. 7283, 25.09.1924: Става ясно, че Т. Александров е възнамерявал да 

сложи оръжието; Мир, бр. 7286, 29.09.1924: Меморандумът на Македонската организация 

пред Обществото на народите е в пълно съгласие със завета на Тодор Александров. Вж. 
още Василев, В. Майският манифест на ЦК на ВМРО от 1924 г. – обстановка, преговори и 
последици. – Исторически преглед, 1980, № 5, 39–63.

64  В своя анализ за изтеклата година Ал. Савов пише: Един единствен Тодор 

Александров извика всеобща скръб. Повалиха го тези, които не желаеха да има мир на 

Балканите. Тези, които говорят за мир между народите, а сеят омраза и ожесточения 

между своите родни братя. – Мир, бр. 7262, 31.12.1924. Българската официална преса и тази 
на ВМРО по това време обвиняват комунистите и федералистите. Влахов и Суайър твърдят, 
че Военният щаб стои зад убийството поради загуба на доверието си в Тодор Александров, 
въпреки дистанцирането му от Майския манифест. Според Влахов инструментът за 
изпълнението е Александър Протогеров, а според Суайър – Иван Михайлов. – Vlakhov, D. 
Das Mazedonische Drama – La Federation Balkanique, V, No. 96–97, August 1, 1928; Swire, 
J. Bulgarian Conspiracy. London, 1939, p. 187; Палешутски подкрепя тезата на Д. Влахов за 
Военния щаб. – Палешутски, К. Македонският въпрос в Буржоазна Югославия 1918–1941. 
С., 1983, с. 168.



Илко Дренков

80

Според Форин офис членове на преследваната БКП стоят зад атента-
та, провокирани от неизпълнението на виенските договорки65. 

След ликвидирането на Т. Александров Ив. Михайлов с най-верни-
те си сподвижници организира т. нар. Горноджумайски събития. На 12 септ. 
1924 г. в Г. Джумая (дн. Благоевград) са убити водещи представители на фор-
миращата се организационна опозиция. Вместо помирение с цел изглаждане 
противоречията между ВМРО и Илинденската организация, последвалите 
неочаквани убийства поставят началото на негативна промяна в облика на 
македонското освободително движение. Още тогава за премиера Цанков е 
ясно, че Виенската спогодба е причина за разделението във ВМРО и двете 
фракции започват братоубийствена война66. 

Д. Тюлеков изтъква, че след тези събития „за съжаление в публичното 
съзнание на  българската общественост темата Македония все по-често за-
почва да се свързва с кървавите братоубийства и граждански междуособи-
ци, а не толкова с положението на сънародниците в Югославия и Гърция“67. 
Подкрепата от страна на военния министър генерал Вълков, оказана на Ив. 
Михайлов при събитията в Горна Джумая от септември 1924 г., свидетелства 
красноречиво за сътрудничество между ВМРО и правителството. А. Прото-
геров е естественият заместник на Т. Александров, който следва неговите ми-
ролюбиви идеи, но сред редиците на ВМРО единодушно се приема идеята за 
поемане на лидерския пост от по-младия Иван Михайлов. Запасният генерал 
е за амнистия и възвръщане на македонската емиграция по места, както и за 
създаване на македонска политическа партия, като по този начин дава знак 
за вече поетия курс към легализация на ВМРО68. Протогеров помага да бъде 
изключен Чаулев като трети член на ВМРО и същият е застрелян в Милано 
на 23 декември 1924 г. 

След смъртта на Т. Александров ВМРО става доста отмъстителна и 
чувствителна към федералисти и комунисти, особено към онези, които са 
дейно и пряко свързани по някакъв начин с македонското освободително 
движение. За Форин офис междуособиците в македонската организация оч-
ертават „кампанията на взаимно изтребление, избухнала между лидерите 
на воюващите помежду си македонски фракции“ и по този начин се осуе-

65  FO 371/10668, 96–99: Foreign Offi  ce Memorandum, Situation in Bulgaria. April 9, 
1925.

66  Цанков, Ал. Моето време..., с. 310; Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации..., 
168–169.  

67  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 66.
68  Иван Михайлов успява да се справи с инакомислещите във ВМРО с помощта на 

военните, които обсаждат Горна Джумая. Той нарежда да се ликвидират Георги Атанасов, 
Алеко Василев, Арсени Йовков и други членове, като оставя временно (за период от 4 години) 
Александър Протогеров, за да бъдат заедно в ЦК на ВМРО до лятото на 1928 г., когато издава 
смъртна присъда и на него. – Мир, бр. 7335, 29.11.1924.
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тяват плановете на Москва за комунистическо въстание69. С цената на много 
политически репресии А. Цанков съумява до края на своя мандат да удържи 
на безспирните напъни за комунистическа революция в България, като дава 
на Протогеров „правото да разполага с войските в Петричко и да унищожи 
всички левичари“70. 

Антикомунизмът се очертава като типичния идеен облик на ВМРО 
след 31 август 1924 г. и априлския атентат в църквата „Света Неделя” от 1925 
г.71 Михайлов добива облик на ревностен антикомунист, който „поема неглас-
но главното командване на националистите срещу комунистите и сразява 
противниците си федералисти“72. Този курс е в унисон с политиката на пра-
вителството на Цанков срещу комунистите. 

На 1 ноември 1924 г. министър на външните работи на Великобрита-
ния става Остин Чембърлейн, който посвещава своя престой във Форин офис 
на възпирането на комунизма и заздравяването на мира. Уилям Ърскин док-
ладва на Форин офис за готовност на ВМРО да помогне на българския ми-
нистър-председател при възникване на евентуално комунистическо въстание. 
В изготвения от Чарлз Бейтмън, специалист във Форин офис, меморандум 
относно ситуацията в България се посочва засилване на радикалните кому-
нистически елементи на територията на България, които дори са успели да 
проникнат във ВМРО, в резултат на което е последвало убийството на Тодор 
Александров, определен като антикомунист. Някои дейци на Коминтерна, 
които отблизо следят обстановката на Балканите, настояват ВМРО да бъде 
ликвидирана напълно и изграждането на новата македонска организация да 
започне съвсем отначало. „Вплитането“ на комунистическата идеология и ко-
минтерновска практика в освободителното движение на македонските бълга-
ри се оказва не особено успешно и с трайна фатална предопределеност73. 

Българското правителство полага усилия да добие международен ав-
торитет и да размие неприятния облик, придобит след преврата и най-вече 
след суровата разправа с комунистите от зимата на 1923–1924 г.74

69  FO 371/10665, 64–65: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 95. 
70  Билярски, Ц. БЗНС, Александър Стамболийски и ВМРО..., с. 536.
71  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 99.
72  Цанков, Ал. Моето време..., с. 313.
73  FO 371/10667, p. 200: Erskine to Chamberlain, Sofi a, March 11, 1925; Радев, С. 

История и личности. С., 2011, с. 26–27. Съст. Ц. Билярски; FO 371/10668, 96–99: Foreign 
Offi  ce Memorandum, Situation in Bulgaria. April 9, 1925; Палешутски, К. Югославската..., с. 
193; Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации.., с. 169.

74  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 382, л. 12: С дата 27 октомври 1924 г. Панчо Хаджимишев 
съобщава за проекта да се издаде един специален брой на вестник „The Times“, посветен 
на България и за предстоящото пътуване на административния директор на вестника г-н 
Хопкинсон до София на 10.11.1924 г; ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 382, л. 126–127: На 6 февруари 
1925 г. Хопкинсон изпраща броя с публикациите за България на Хаджимишев (вестник 
„Таймс” от 31 януари 1925 г.), който не пропуска да благодари за това на 8 февруари 1925 г.
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Новият български дипломатически представител в Лондон Панчо 
Хаджимишев е дипломат със сериозен стаж, натрупан в Париж, Рим, Хага 
и Лондон. С назначаването си през есента на 1924 г. той се заема с нелеката 
задача да изгради доверие между София и Лондон75. Роден в град Велес, Ма-
кедония, Хаджимишев не може да загърби проблемите на сънародниците си 
и разяснява пред различни британски дипломати „истинското положение на 
трънливия въпрос  – Македония“76.

След Първата световна война Македонският въпрос съпътства интен-
зивно междусъседските отношения на България, Гърция и Югославия. Нали-
чието на три държавни субекта, в чиято международно призната територия 
се намират три части от една и съща област, еднакво обвързани от общия 
проблем, прави неговото решаване още по-трудно и сложно. 

Под давление на Белград Форин офис поддържа дежурна и формална 
политика в София с цел запазване на баланса, но когато става въпрос за Атина, 
дипломацията става по-активна. Интересен е фактът, че договорът в Севър от 
10 август 1920 г., подписан с Гърция, споменава наличието на пет национал-
ни малцинства: „българско, турско, албанско, влашко и еврейско“77. 

В същия дух е подписаната на 27  ноември 1919 г. заедно с Ньойския 
договор специална „Конвенция между България и Гърция относно свобода-
та за емиграция на малцинствата“, известна като „Конвенция за доброволна 
размяна на население“. 

Поражението на Гърция от войските на Мустафа Кемал през септември 
1922 г. довежда до Лозанския договор, уреждащ гръцко-турските отношения, 
който реално денонсира договора от Севър. По силата на съпътстващ специ-
ален договор над 1 200 000 гърци от Мала Азия, Източна Тракия и Кавказ се 

75  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 385, л. 1. Хаджимишев пише в есента на 1924 г. от Лондон 
до София: аз продължавам да държа Форин Офис, Щатсекретариата и Парламентаристи-

политици в течение на всички мерки, които се вземат от страна на Правителството за 

строгото запазване на порядъка и мира по границата... чувах по някой път да ми се говори, 

че щяло да бъде по-целесъобразно – по-износно един вид да се създаде кооперация между 

Югославия и България по отношение на действителната или фиктивна опасност, идваща? 

От Македония!... Обаче след като им изложа истинското положение на трънливия въпрос, 

те си изменят мнението и казват – бъдете предпазливи, не влизайте в Малката Антанта, 

но не я шокирайте – бъдете осторожни и при това добре разположени спрямо Турция – 

имайте доверие във Великобритания, – доближете се до Италия... Имайте пълна вяра в 

Обществото на Народите и в Май, Юни месец представете в Женева вашите оплаквания 

за неизпълнение клаузата по малцинствата!   
76  ЦДА, ф. 381К, оп. 3, а.е. 385, л. 2: Моето предложение за постоянно 

представителство на Лигата в Македония и там дето има малцинства – се хареса на 

генерал Фридерик Маурис.
77  FO 371/12086, 61–64: Memorandum. Graeco-Bulgarian Minorities in Macedonia. Oliver 

Harvey, Foreign Offi  ce, March 1, 1927. 
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преселват в Гърция78. Гръцкото правителство концентрира цялата бежанска 
вълна в регионите, населявани от българи, като по този начин намира ефи-
касно средство за асимилация. В писмо на Бентинк до маркиз Кързън, изпра-
тено от Атина на 6 юли 1923 г. е приложен рапорт от полковник Корф, който 
докладва: „Днес има в България няколко стотици хиляди българо-говорещи 
македонци, които изоставиха своите домове в Източна и Южна Македония 
и своята работа в Солун, когато тези земи бяха анексирани от Гърция, като 
последствие от голямата война... Създателите на следвоенните договори, 
които имаха всички факти налице, не решиха присъединяване на цяла Маке-
дония към България, нито проявиха мъдрост да установят автономна ма-
кедонска държава. Българо-македонците, които формират голяма част от 
населението на Македония, едва ли ще приемат нещо друго, и със сигурност 
не приемат настоящото положение на Македония“79. Форин офис е наясно, 
че бежанците, прокудени от своите родни огнища, мислят за завръщане и 
стават реална опасност не само за нарушаване на границата, но и за мира и 
спокойствието в региона. Лондон осъзнава че ще трябва да търси варианти за 
финансови компенсации на тези бежанци. 

Четничеството и терористичните акции, макар и да са реакция на де-
национализаторската политика и асимилация спрямо българското население 
в съседните държави, са водещо основание и повод в съседните столици за 
антибългарски обвинения80. На 26 юли 1924 г. под претекст, че подпомага 
нелегалната ВМРО, гръцките власти арестуват група българи от с. Търлис, 
Драмско и разстрелват 19 от тях. Тази драстична акция предизвиква нега-
тивен за гръцкото правителство международен отзвук. С активното посред-
ничество на английския професор Жилбърт Мърей, специалист по малцин-
ствените проблеми, на 29 септември 1924 г. външният министър на България 
Христо Калфов и представителят на гръцкото правителство към Обществото 
на народите Никола Политис подписват „Протокол за покровителство на 
малцинствата в Гърция и в България“. Като гарант за неговото спазване под 
протокола слага подписа си лично Генералният секретар на Обществото на 
народите Ерик Дръмонд. В документа изрично се подчертава обектът за за-
щита – „българското  малцинство в Гърция“, което има огромно значение 
за българската национална кауза в Македония и Тракия81. Гърция приема да 
сключи договора за взаимно покровителстване на малцинствата, защото се 
нуждае от отпускане на заем за своите бежанци82. Обществото на народите 
назначава двама свои представители в смесената гръцко-българска комисия 

78  Василев, В. Провалът на протокола Калфов–Политис и претенциите на Белград за 
„сръбско” национално малцинство в Егейска Македония. – Македонски преглед, 2004, № 1, 
7–28, с. 10.

79  FO 371/8562, 151–153: Bentinck to Curzon. Athens, July 6, 1923. FO 286/841.
80  Манчев, Кр. Националният въпрос..., с. 225.
81  Василев, В. Провалът на протокола Калфов–Политис..., с. 11.
82  Марков, Г. „Балканизацията”..., с. 315.
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за доброволно изселване – полковник А. С. Корф и майор Марсел Рувер. Два-
мата получават големи пълномощия относно спазването на протокола и са 
задължени да изпращат на всеки шест месеца отчети до Обществото на наро-
дите за работата си по изпълнението му83. 

Протоколът Калфов–Политис предизвиква недоволство в Белград и в 
знак на неодобрение СХС кралство денонсира през ноември 1924 г. съюзния 
договор с Гърция от 19 май 1913 г.84. На 24 декември 1924 г. българското 
народно събрание ратифицира протокола Калфов–Политис, но на 3 февру-
ари 1925 г. гръцкият парламент отказва да стори това. Гръцкото правител-
ство получава милионите лири стерлинги  и съобразявайки се с позицията 
на Белград, парламентът не ратифицира протокола Калфов–Политис85. На 14 
март същата година Съветът на Обществото на народите приема отхвърляне-
то на протокола, засвидетелствайки факта, че Гърция има повече симпатии от 
България сред големите сили. Великобритания взима страната на Гърция и 
лично Остин Чембърлейн на заседанието в Женева в своя рапорт, съгласуван 
с гръцка страна, призовава „Съветът да освободи Гърция от нейните задъл-
жения от протокола“86. Във вестник „Мир“ се отбелязва и една друга тен-
денция от доклада на Чембърлейн – „да се назовава българското население 
в Гърция с името славянски меншества“87. Остин Чембърлейн бърза да се 
разграничи от своя лейбъристки предшественик и да подчертае, че неговото 
правителство не се чувства обвързано със стъпките на лейбъристкия каби-
нет88. Съветът на Обществото на народите се задоволява с едно формално за-
питване до гръцкото правителство за отношението му към въпроса за правата 
на националните малцинства и с „моралното осъждане“ на Гърция по повод 
денонсирането на протокола от 29. 09. 1924 г.89.

Българското правителство се примирява с факта, но в реална обста-
новка на пренебрегване и следвоенна изолация няма много други възмож-
ности за действие90. С окръжно до легациите в чужбина от 30 март 1925 г. 
българският външен министър Калфов информира своите представители за 

83  Генов, Г. П. Правното положение на малцинствата с особен оглед на българските 
малцинства в съседните държави. С., 1929, с. 176–177; Сборник от международни актове и 
договори. С., 1948, 580–581.

84  FO 371/12086, p. 61; Василев, В. Провалът на протокола Калфов–Политис..., с. 12. 
85  Марков, Г. „Балканизацията”..., с. 316.
86  Finney, P. B. An Evil for All Concerned…, p. 547.
87  Мир, бр. 7421, 17.03.1925.
88  Василев, В. Великобритания и Македонският въпрос..., с. 24. 
89  Василев, В. Великобритания и Македонският въпрос..., с. 25. 
90  К. Д. Списаревски заключава в своя водеща публикация „Партиите и външната 

политика“: Успехът на външната ни политика от сега нататък ще зависи от промените, 

които има да настъпят в редовете на държавите-победителки, от непрестанното 

сблъскване на интереси, които ги засягат, от нашата добра воля и на последно място – от 

дипломатическия такт на българските управници. – Мир, бр. 7430, 27.03.1925.
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дипломатическия неуспех, като заявява че ще продължава да търси легал-
ни форми за подпомагане на сънародниците зад граница91. В този дух е и 
предприетата обиколка из някои европейски столици от българска диплома-
тическа делегация92. В Лондон Калфов и Панчо Хаджимишев се срещат със 
специалиста по Югоизточна Европа Роналд Макнийл и поставят въпроса за 
съдействие от страна на Великобритания за отпускане на заем за България, 
необходим за обезпечаване на бежанците от Добруджа и Македония93. На 4 
юни, след завръщането си от обиколката из европейски столици, Калфов се 
отчита пред Народното събрание, като българските депутати остават с убеж-
дението за осъществено успешно дипломатическо представяне на България, 
тъй като е узаконено и признато нейното морално право да се застъпва за 
интересите на отечественото малцинство в Гърция94.

Лондон следи обстановката във Вардарска Македония. Доклад от края 
на юни 1925 г. на британския вицеконсул Футман в Скопие свидетелства за 
политическата българофилска ориентация на местните хора и смята, че ако 
им се даде възможност, те ще покажат че са „добри българи или добри маке-
донци“. След като отчита слабостите на сръбската администрация и показва 
своя оптимизъм за подобрение и сърбизация на областта, той завършва с из-
речението: „Не трябва да се забравя, че преди четиридесет години Ниш бе 
по-малко сръбски, отколкото е Щип днес“95. 

91  ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 211, л. 59: Съветът на Обществото на народите 

действително не можеше да наложи на Гърция отхвърления от нея протокол, но 

той не се задоволи с едно просто порицание на Гърция за тази ѝ постъпка, а заяви, че 

е морално задължен да бди за приложението на правата на малцинствата. Той се 

задължи да разреши въпроса, като при това призна на България правото да се интересува 

за положението на българските малцинства в Гърция. Ние считаме следователно, че 

въпросът за покровителството на българското малцинство в Гърция остава открит. При 

това положение българското правителство няма да остане да настоява пред Обществото 

на народите за разрешението на въпроса, така че признатите от договорите права на 

малцинствата да се приложат в действителност.
92  Мир, бр.7480, 01.06.1925.
93  FO 371/10670, p. 18: Memorandum by Ronald McNeill, Foreign Offi  ce, May 19, 1925.
94  FO 371/10670, p. 150: Erskine to Chamberlain, Sofi a, June 10, 1925.
95  FO 371/10793, 100–104: Footman to Kennard, June 30, 1925: По-голямата част от 

жителите на Южна Сърбия са православни християни, етнологично малко по-близо до 

българите, отколкото до сърбите. До сръбското завоевание те се наричат   и се смятат 

за българи. По-голямата част от тях са селяни, които нямат силен политически уклон, но 

интелигенцията е получила образованието си в българските училища, създадени тук още в 

турско и поради този факт българо-македонското движение получава най-много местна 

подкрепа. Следващата по големина група са албански мюсюлмани, чието числено значение 

обикновено се подценява. Аз трябва да кажа, че те формират 80% от населението, което 

живее на запад от линията, очертана от полукръг, прекаран през Пео, Кос, Митровица, 

Прищина, Скопие, Брод и Охрид. Това ще предизвика затруднения в определянето на 

западната граница за независима Македония, ако такава необходимост някога възникне.
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Форин офис е наясно с българския етнически характер на населението 
в източната част на Вардарска Македония и с примера за сърбизирания вече 
Ниш дава обосновка какво следва да се случи – усвояване на територии и 
утвърждаване на граници. 

Британската дипломация залага на времето да излекува напрежението 
в отношенията между балканските страни и да стопи малцинствените про-
блеми. Приобщаването на малцинствата е работеща формула и съюзнически 
дипломатически изказ, който прикрива протичането на многообразния, но ре-
ално силово протичащ  асимилационен процес. 

Очакваните надежди за по-добри взаимоотношения и за подобряване 
положението на българите в Гърция биват скоро попарени. 

На 25 юни 1925 г., след военен преврат, в Гърция на власт идва прави-
телството на генерал Теодорос Пангалос. 

Стига се до изостряне на междусъседските отношения и до известния 
Петрички инцидент от 19 октомври 1925 г.96 

Британският дипломатически представител в Атина телеграфира на 
21 октомври и съобщава че на 19 октомври са убити трима гръцки военни 
служители97. На другия ден отново телеграфира и предава официалното изя-
вление на гръцкото правителство, което отправя към българската страна мно-
жество искания98. 

Британският дипломатически представител в София Ралф Стивънсън 
съобщава за проведена среща с Калфов, от когото разбира, че гърците са на-
влезли на българска територия на фронт от 30 километра, с дълбочина 10 
километра на места. 

Българският външен министър поръчва на представителя в Лондон 
Хаджимишев да иска съдействие от Великобритания за спиране на гръцката 
инвазия99. 

Отговорникът по Югоизточна Европа Майлс Лампсън изготвя нота, с 
която безпристрастно запознава своите колеги със събитията в югозападна-

96  Вж. по-подробно сп. „Македонски преглед“, 2015, № 4.
97  FO 371/10672, p. 2: Cypher telegram from Cheetham to Foreign Offi  ce. Athens, October 

21, 1925. 
98  FO 371/10672, p. 4: Cypher telegram from Cheetham to Foreign Offi  ce. Athens, October 

22, 1925: 1. България да изкаже съжаление; 2. Да проведе показен процес с наказания за 
виновниците за инцидента; 3. Да изплати 2 000 000 френски франка обезщетение. В същата 
телеграма се посочва, че гръцкият представител в София е разбрал за противоположни 
сведения относно инцидента от българска страна, включително стрелба от гръцка страна по 
издигнат бял флаг. 

99  FO 371/10672, 9–10: Cypher telegram from Stevenson to Foreign Offi  ce. Sofi a, October 
22, 1925.
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та точка на България100. Остин Чембърлейн дава добра оценка на анализа на 
Лампсън. 

Преценявайки ситуацията, Лондон съумява да наложи сдържаност и 
хладнокръвие като тактика за решаване на проблема, тъй като се опасява от 
разрастването му и не иска отново да се повтори ситуацията с Гръцко-турска-
та война. Всеки един конфликт на Балканите е лавиноопасен и при стълкно-
вение в Македония между България и Гърция лесно може да увлече и СХС 
кралство101. 

В секретно писмо Ърскин докладва, че българският външен министър 
Калфов е отправил покана към правителството на СХС кралство за съвместна 
офанзива срещу Гърция, целяща Солун, Кавала и Дедеагач, но същата била 
отклонена102. 

Форин офис видимо е доволен от търпението и разума, проявени от 
българските политически водачи. На 25 октомври Стивънсън докладва, че 
гръцките бомбардировки продължават, като местното население и българска-
та армия трудно се въздържат да не отговорят на удара103. 

На 28 октомври Ралф Стивънсън подробно докладва за развитието на 
проблема и от документа е видно, че Великобритания е за изтегляне на гръц-

100  FO 371/10672, p. 44. Note by Miles Lampson. October 23, 1925; FO 286/916 (C 
13537/13309/7): Българският министър в Лондон позвъни този следобед и следвайки 

инструкциите на своето правителство, ми прочете серия от телеграми от София. Те 

обясняват усилията, които българското правителство полага, за да реши спора чрез 

приятелско уреждане с гръцкото правителство, на което три пъти е предложило съвместно 

разследване на инцидента... Понеже няма отговор от гърците, българското правителство 

е задължено да подаде оплакване до Обществото на народите, позовавайки се на член 

10 и 11 от правилника му. Остави ми копие от телеграмата, изпратена от неговото 

правителство до сър Ерик Дръмонд... Той ме запозна със следните факти. Гръцките войски 

са навлезли на фронт от 20 километра ширина и 8 километра дълбочина. Българското 

правителство е издало заповед да не се оказва съпротива на нападателите. Това също се 

подчертава категорично в телеграмата до сър Ерик Дръмонд... Българското правителство 

е предложило на британската, френската и италианската легации в София съглашенската 

ликвидационна комисия да отиде на място и да се увери във фактите сама. 
101  FO 371/10672, p. 22: Cypher telegram from Kennard to Foreign Offi  ce. Belgrade, October 

23, 1925; 
102  FO 371/10673, 47–50, p. 49: Erskine to Chamberlain. Sofi a, November 17, 1925. 
103  FO 371/10672, p. 33: Cypher telegram from Stevenson to Foreign Offi  ce. Sofi a, October 

25, 1925.
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ките войски и мирно приключване на инцидента104. Гръцката агресия няма 
как да срещне подкрепата на Лондон105. ВМРО е наясно с международната 
позиция спрямо конфликта, затова се въздържа от провокативни действия. 
Форин офис не желае Организацията да вземе превес при решаването на 

104  FO 371/10673, p. 5: Stevenson to Chamberlain. Sofi a, October 28, 1925: Относно гръко-

българския инцидент от 19 октомври на Демир капия и последвалото гръцко нахлуване на 

българска територия... истината е някъде по средата на двете версии, но е грешка, че е 

въвлечена ВМРО; но българското правителство бързо взима превес и декларира готовност 

за съвместно разследване. Г-н Росети е предал три телеграмни запитвания от страна на 

българското правителство на 21 октомври и като недоумява защо няма отговор от страна на 

неговото правителство, изказа задоволство, че българското правителство е нетърпеливо да 

намери мирно решение. Говорих със секретаря на българското министерство. Навлизането 

на Пангалос в Марно поле на дълбочина 4 км е факт. Аз изразих необходимостта от 

избягване на всякакъв конфликт и настоятелно посъветвах да не се оказва съпротива на 

гръцкото нахлуване. Той ме увери, че такива заповеди са дадени. Вечерта на 22-ри посетих 

външния министър по негова молба. Българите са изпратили оплакване до Обществото на 

народите, но това не им връзва ръцете да предприемат действия и да изтласкат гърците 

обратно на тяхна територия, и никой в света няма да ги упрекне за това. Той отказа да се 

съгласи с мене, че това няма да е мъдро действие. Опасността от ситуацията, създадена 

от гръцкото нахлуване, е очевидна. Петрич е център на македонския иредентизъм; 

контролът в целия окръг е бил дълго време в ръцете на ВМРО и още повече поради факта, 

че много бежанци от гръцка Македония са се установили тука. Техните чувства спрямо 

гърците са неприятелски и може добре да си представим ефекта върху тях от това 

да видят отново тези, които са причинили тяхната миграция, да застрашават новите 

им домове в България. ... също така научих от сръбската легация, че членове на ВМРО 

се концентрират в района на конфликта и очакват заповеди. Макар че източникът не е 

сигурен, изглежда това действие на четите да е твърде естествено. Ето защо смятам, 

че политиката на несъпротивление на българското правителство трябва да се поддържа 

и г-н Калфов ме увери в това. На 23 октомври натискът на гръцките части намалява, но 

остава спорадичен огън и опитът на 300 гърци да нахлуят в Петрич е спрян от местна 

милиция и от комитаджии. Следващите дни бомбардировките на гърците продължават... 

Отношението на правителството е правилно. То естествено се възползва от нападението 

на своя територия, за да разпространи своята антигръцка пропаганда. Забелязах една 

интересна подробност, като следствие от инцидента – никой ни най-малко не упрекна 

македонците като виновници за него, а и за други затруднения, в които въвличат България. 

Статия във вестник “Neue Freie Presse” изказва мнение, че Великобритания стои зад 

гръцката агресия в България. „Политика” в Белград пише, че Великобритания е въоръжила 

две гръцки дивизии, концентрирани в Македония (Егейска), които са в готовност да нахлуят 

в Мосул, Турция.
105  Майлс Лампсън още на 23 октомври съобщава на гръцкия дипломатически 

представител в Лондон Калкаманос да спрат офанзивата и да изчакат Обществото на народите 
да разгледа случая и да отсъди;  неговото изказване още същия ден е одобрено от Остин 
Чембърлейн: FO 371/10672, p. 35: Note by Miles Lampson, Foreign Offi  ce. October 23, 1925.
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конфликта106. Лондон, доволен от факта, че българското правителство играе 
водеща роля и не разрешава инцидентът да се разрасне, дава много висока 
оценка на Ралф Стивънсън за поведението му по време на кризата107. 

Въпросът за ролята на ВМРО при осуетяване на по-нататъшното гръц-
ко нахлуване, и най-вече за действията му, спиращи вражеските войски да 
навлязат в Петрич, е разглеждан от редица автори.108 Граничният инцидент 
е най-сериозният след Първата световна война и събужда страховете за нова 
война на Балканите. Обществото на народите се намесва и още на първото 
си заседание на 26 октомври заповядва на Гърция да се изтегли обратно109. 
Международната организация свиква също и комисия под ръководството на 
британския дипломат Хорас Румболд110. Комисията препоръчва конвенция-
та, подписана през 1919 г. между България и Гърция за взаимна доброволна 
размяна на население, да бъде изпълнена възможно най-скоро. Гърците също 
така трябва да заплатят на България 16 000 британски лири компенсация. 
Комисията Румболд има огромно значение за България. Страната е третирана 
като равноправна и за първи път след Версайската система се чувства излиза-
не от изолацията. Още в следващия месец ноември са определени санкциите. 
Бързината, с която Обществото на народите реагира, е повод разрешаването 
на този инцидент да се сочи от много изследователи като връх в работата на 
международната организация111. Лорд Едуард Грей се изказва в Манчестър: 
„Ако днес не съществуваше Обществото на народите, Гърция и България 

106  Кенард препредава информация от сръбското аташе в София за 10 000 комитаджии, 
биещи се срещу гръцките войски: FO 371/10672, p. 55: Cypher telegram from Kennard to Foreign 
Offi  ce. Belgrade, October 25, 1925. Читам съобщава за голяма концентрация на комитаджии 
в Петричко и настоява българското правителство да ги държи под контрол:  FO 371/10672, 
p. 107: Cypher telegram from Cheetham to Foreign Offi  ce. Athens, October 28, 1925. Стивънсън 
отбелязва, че благодарение на съвместните усилия на армия и комитаджии Петрич не е 
превзет: FO 371/10672, p. 109: Cypher telegram from Stevenson to Foreign Offi  ce. Sofi a, October 
28, 1925.

107  FO 371/10673, p. 4: Господин Стивънсън заслужава признание за своето хладнокръвие 

и точна оценка по време на кризата, и вече е получил одобрителна телеграма.
108  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 146–148; Crampton, R. J. Aleksandur 

Stamboliiski. Bulgaria. Haus Histories, London, 2009, p. 129. Цанков описва събитието и говори 
за доброволчески чети под ръководството на ВМРО в книгата си „България в бурно време“, 
с. 225. 

109  FO 371/10672, 68–69: Minutes of the First Meeting of 36th (Extraordinary) Session of 
Council of League of Nations at Paris, 6 p.m. 26.10.1925; FO 371/10672, 74–97: Second meeting; 
FO 371/10672, 110–123: Third meeting. 

110  ЦДА, ф. 396, оп. 2, а.е. 3, л. 95–100.
111  Вж. по-подробно J. Baros, The Greek-Bulgarian incident of 1925: The League of nations 

and the Great Powers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 108, No. 4 (Aug. 27, 
1964), 354–385: http://www.jstor.org/stable/985913; Попов, Н. Петричкият инцидент от 1925 
година и съпротивата на местното население. – Македонски преглед, 1996, № 1;  Данаилова, 
К. Петричкият инцидент и ОН – 1925. Пловдив, 2011.
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щяха да се намират във война“112. Петричкият инцидент е част от Македон-
ския въпрос и всеки познавач на региона, както пише британският диплома-
тически представител в Белград Кенард, знае, че в дъното на всеки местен 
проблем стои Македония113. Повлиян от събитията, Кенард предлага Обще-
ството на народите да разшири периметъра на дискусията за инцидента в Де-
мир Капия и да се занимае с разглеждане на Македонския въпрос, но среща 
отпор в отговора от Лондон114. Следва официален меморандум, първи по рода 
си от страна на Форин офис относно Македонския въпрос115. Няколко дни 
по-късно британското външно министерство издава и меморандум относно 
българския излаз на Егейско море, където, за разлика от меморандума по Ма-
кедонския въпрос, се допуска отнасянето му към Обществото на народите116. 

* * *
През първата половина от 20-те години на ХХ век външната политика 

на Форин офис в Югоизточна Европа цели обективност при разрешаването 
на конкретни конфликтни постановки, в основата на които стои незадоволи-
телно решеният на Парижката мирна конференция Македонски въпрос. След 
краха на Гърция във войната с Турция Великобритания активира дипломати-
ческите си усилия в Югоизточна Европа, като се опитва да бъде сдържана, без 
фаворизиране на отделни държавни субекти. Лондон се интересува от отно-
шенията на българското правителство с югославското и от взаимовръзката му 
с ВМРО. С активното си участие в преврата от 9 юни 1923 г. ВМРО фокусира 
вниманието на Комунистическия интернационал. При Иван Михайлов орга-
низацията изоставя четническия си принцип на действие и преминава към 
конспиративна и терористична дейност. Финансовите потребности и липсата 
на модерни въоръжени средства тикат бившите македоно-одрински дейци в 
прегръдката на Коминтерна през зимата на 1923–24 година. Независимо от 
мотивите, този външен опит за комунизиране на националноосвободително-
то движение се оказва неуспешен и с отрицателни бъдещи последици.

Запазването на мира и утвърждаването на наложеното статукво се оч-
ертават като  водещи задачи в британската външна политика след Първата 
световна война. Неотменим неин дълг е изграждането на антисъветска бари-
ера и недопускането на коминтерновско вмешателство. 

112  Мир, бр. 7623, 20.11.1925.
113  FO 371/10667, 205–209. Kennard to Lampson, October 30, 1925.
114  FO 371/10667, 210–214. Bateman to Kennard, November 7, 1925.
115  FO 371/10667, 216–219: The Macedonian Question and Komitaji Activity, memorandum 

by the Central Department of Foreign Offi  ce, 26 November 1925; Василев, В. Великобритания и 
Македонския въпрос..., 25–27.

116  FO 371/10673, p. 173: Memorandum regarding the Question of Bulgarian outlet to Eagan 
Sea. Foreign Offi  ce, December 1, 1925.
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Успокояване на региона чрез икономическа и 
политическа стабилност (1926–1929)

Александър Цанков до края на своето управление не успява да наме-
ри верния тон за комуникация с Лондон. След атентатите на 14 и 16 април 
1925 г. българското правителство, опасявайки се от нови размирици, взема 
решение да мобилизира 10 000 души от запаса на армията. Според клаузите 
на Ньойския мирен договор България няма право да мобилизира нито един 
войник без изричното съгласие на съюзниците. Българските дипломатически 
представители уведомяват съответните чуждестранни правителства, от кои-
то търсят защита и морална подкрепа за този акт. Министърът на външните 
работи Христо Калфов отива до Париж и Лондон, за да получи лично съгла-
сието на Великите сили. 

Специалистът по Югоизточна Европа във Форин офис Чарлз Хаурд-
смит, след като анализира политическата обстановка, на 4 май 1925 г. под-
писва резолюция да се избегне посещението на българския външен министър 
Калфов в Лондон1. Причината Форин офис да не иска да посрещне Калфов 
като официален гост е неодобрението на репресивните действия на българ-
ското правителство „срещу политическите им противници“2. 

Българският парламент гласува специален Закон за защита на държа-
вата на 4  януари 1924 г., а на 16 март 1925 г. го допълва с нови членове, с по-
строги наказания, един от които според Уилям Ърскин „изглежда е доста-
тъчно обширен, за да включи всеки, който критикува правителството или 
администрацията“3. Приетият закон е в унисон с наказателните действия на 
ВМРО срещу комунисти и федералисти в Петрички окръг4. 

Във Форин офис са наясно, че след комунистическите атентати от ап-
рил 1925 г. българското правителство има основание да иска увеличение на 
числеността на жандармерията, милицията и пограничната войска, и поста-
вят за обсъждане въпроса в Камарата на общините. Остин Чембърлейн откло-
нява темата към набиране на доброволци под наблюдението на Ликвидаци-
онния орган в България, като по този начин се съобразява със своя съюзник 
Гърция5. 

Майлс Лампсън смята, че в Лондон са поставени пред свършен факт 
от започналата обиколка на българския външен министър, тъй като той е тръг-

1  FO 371/10669, p. 67: Memo by Charles Howard Smith. May 4, 1925.
2  FO 371/10671, 29–32: Memo by Charles Howard Smith. April 22, 1925. 
3  FO 371/10665, 149–150: Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 100.
4  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 115–116.
5  FO 371/10668, pp. 10–13, 44–47; FO 371/10669, p. 50: Chamberlain to Erskine. Foreign 

Offi  ce, May 4, 1925; FO 371/10668, 144–146: Chamberlain to Cheetham, Foreign Offi  ce, April 
27, 1925. Enclosure record of conversation between Greek charge d’aff airs Leon Melas with Miles 
Lampson held on April 23rd; FO 371/10669, p. 36: Question asked in the House of Commons, April 
29, 1925.
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нал, без да съгласува своите визити с Великите сили. Неговото предложение е 
Калфов да отседне в Берн и да изчака потвърждение за прием6. В писмо от 16 
май 1925 г., подписано от Хаурдсмит, адресирано до българския дипломати-
чески представител в Лондон, Форин офис потвърждава готовност за среща с 
българския външен министър7. 

Чарлз Бейтмън съставя документ, подготвящ Форин офис за предсто-
ящата среща с българския външен министър Калфов, където съветва на иска-
нето за увеличаване числеността на армията да се отговори негативно и да се 
поставят конкретни условия на българската страна – политическа амнистия, 
свободни избори, смяна на правителството и създаване на ново с участие на 
представители на либерални буржоазни партии и умерени земеделци8. Бъл-
гарското правителство трябва да засвидетелства и неприятелското си отно-
шение към ВМРО. За изготвяне на документа Бейтмън ползва и преповтаря 
предупрежденията и напътствията, изказани от лорд Кързън при срещата му 
с българския министър на външните работи Калфов от есента на 1923 г.9 

На 18 май се провежда срещата между външните министри на Бълга-
рия и Великобритания в Лондон. Остин Чембърлейн споделя, че в „непрекъс-
нат поток от реч на прекрасен френски език“ министър Калфов пресъздава 
обстановката в България и опасностите, които се очертават от машинациите 
на Третия интернационал, вмешателствата от Съветска Русия и болшевиките 
във Виена, а също така и желанието на Сърбия за надмощие в региона10. 

Въпреки изложените аргументи Чембърлейн е непоколебим и държи 
допълнително въоръжените 10 000 души да бъдат разпуснати на предвари-
телно определената дата – 31 май 1925 г. България спазва ограничението и 
разпуска целия състав на свиканата милиция11. 

Дискусията във Форин офис около визитата на министър Хр. Калфов 
показва силно неодобрение спрямо авторитарните действия на българското 
правителство. Тя  недвусмислено говори за желанието на Лондон да види 
по-спокойна обстановка в България, с нормални политически органи на уп-
равление12. 

В своите спомени Цанков определя позицията на британския дипло-
матически представител в София като негативна към българското искане за 

6  FO 371/10669, p. 134: Note by Miles W. Lampson, Foreign Offi  ce, May 8, 1925.
7  FO 371/10669, p. 170: Letter from Howard Smith. London, May 16, 1925.
8  FO 371/10669, 192–205: Memorandum by Bateman: Visit of Monsieur Kalfov to 

London. 
9  FO 371/10669, p. 205: Curzon to Barber (Sofi a). Foreign Offi  ce, October 11, 1923.
10  FO 371/10670, p. 7: Chamberlain to Erskine. Foreign Offi  ce, May 18, 1925.
11  FO 371/10670, p. 80; p. 115: Disbandment of militia recently enrolled by Bulgarian 

Government; 165–166: Military control in Bulgaria. 
12  FO 371/10666, 60–62; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 108–109. 
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мобилизация13. Премиерът показва самочувствие на политик и държавник, 
който взима решения, без да се съобразява с Великите сили14. Управленчески-
ят характер има своята цена. При продължителните преговори за уреждане на 
Бежанския заем през 1925 г. в Лондон заявяват, че такъв ще бъде отпуснат, ако 
Цанков се оттегли от премиерския пост. Така на 4 януари 1926 г. се стига до 
ново правителство, начело с Андрей Ляпчев15. 

Тази смяна можем да смятаме и като момент на активиране на полити-
ката на Великобритания в България, целяща укрепване на английското вли-
яние. Политическата промяна не е единственото условие на финансистите в 
Лондон. Те налагат заемът да облагодетелства само български граждани, т.е. 
такива, които са се отказали от своето гражданство в Югославия и Гърция. 
Тези условия показват желанието за изпълнение на основната политическа 
идея на Великобритания, целяща запазване на мира на Балканите и постига-
нето на стабилност чрез утвърждаване на статуквото. 

Белград полага усилия да не допусне реализирането на заема, като ес-
тествено разчита за това на мощния си покровител Париж16. Но Лондон след 
Локарно (1925 г.) се стреми да води далеч по-гъвкава политика спрямо побе-
дените държави17. 

Целта на провежданата от Форин офис линия на умиротворяване на 
Европа е да се създадат условия, в които британската дипломация да си въз-
върне положението на главен арбитър в световната политика. Междувремен-
но Лондон се старае да не допусне никакви териториални отстъпки на побе-
дените и бди да се запазят Версайските договори18.

13  Цанков, Ал. България в бурно време..., с. 221: От чуждите посланици само един 

правеше изключение и се съпротивляваше и противопоставяше на нашето искане. Това 

беше г-н Ърскин. Той ме посети наскоро след атентата, за да ми иска някои обяснения, и 

същевременно манифестираше своите враждебни чувства спрямо правителството. Според 

тоя господин нямало нужда от мобилизация. Това щяло да бъде посрещнато враждебно от 

нашите съседи и от английското правителство, което ще се противопостави. Според г-н 

Ърскин силата, т. е. войската, с която разполагаме, била достатъчна.
14  Цанков, Ал. България в бурно време, с. 221: Цанков заявява на Ърскин: Одобри 

не одобри вашето правителство, ние ще мобилизираме, заповедта е дадена... Не съм 

разположен да приемам съветите на господин посланика.
15  Косев, Д. Външната политика на България при управлението на Андрей Ляпчев 

1926–1931. С., 1995, 148–151; Crampton, R. J. Aleksandur Stamboliiski..., p. 128.
16  Митев, Д. Великобритания и разпускането на съглашенския военноконтролен орган 

в България през 1927 година. – Военноисторически сборник, 1985, № 5, с. 150. 
17  На конференцията в Локарно (град в Швейцария) участват Германия, Франция, 

Великобритания, Белгия, Полша и Чехословакия. Подписаният протокол е за гаранция на 
западните граници и на практика Германия признава Версайската система. Отделно Германия 
подписва арбитражни договори с Чехословакия и Полша, които се отказват от военна промяна 
на границите. Франция, съответно в договори с тези две страни, им гарантира подкрепа в 
случай на агресия. Следва приемането на Германия в Обществото на народите през 1926 г. 

18  Митев, Д. Великобритания и разпускането..., с.153.
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Правителството на Андрей Ляпчев трябва да преодолее изолациониз-
ма на предходното. Правителствената смяна става по демократичен и циви-
лизован начин, като за първи път в българския политически живот „едно и 
също болшинство дава две правителства едно след друго“19. 

Кореспондентът на вестник „The Times“ нарича новия кабинет умерен, 
но изтъква като недостатък липсата на земеделски представители в него20. Ър-
скин отбелязва за Ляпчев,  че „не трябва да се забравя, че е македонец, който 
едва ли ще предприеме драстични мерки срещу Македонската организация“. 
Той определя министъра на външните работи Атанас Буров като „разумен и 
умерен в своите възгледи“ човек. Британският дипломат не пропуска да спо-
мене и приноса на депутатите от Петрички окръг, избрани със съдействието 
на ВМРО, които, гласувайки за смяната на Цанков, съдействат на новия каби-
нет21. ВМРО загубва доверие в Цанков и снема подкрепата си за него в края 
на 1925 г.22 Новото правителство дава надежди за по-добра комуникация с 
Великите сили и съседните страни. Пета поредна пролет Ърскин е в България 
и оценява вътрешнополитическата обстановка като най-добра, помрачена от 
малки нападения, дело на „фашистки елементи над земеделски дейци“23. 

Консервативното правителство на Стенли Болдуин се опитва да тласне 
страните от Югоизточна Европа към своята сфера на влияние. Един пакт на 
стабилност и сигурност, повтарящ рамката от Локарно, е желаният от Лондон 
резултат за гарантиране на мира в Югоизточна Европа24. Всички балкански 
страни разчитат това послание и разбират, че по мирен начин трябва да тър-
сят решение на своите спорове. Правителството на Демократическия сговор 
започва дипломатически разговори за извеждането на България като равноп-
равен член на европейската политическа сцена25. Основна задача на „българ-
ската външна политика е да осигури свободното, независимото съществу-

19  Мир, бр. 7660, 05.01.1925.
20  The Times, 18.01.1926.
21  FO 371/11216: p.140: Erskine to Chamberlain. Sofi a, January 6, 1926; Михайлов, Ив. 

Спомени. Т. 2. Льовен,  1965, 302–303: ...главната задача на тая самостоятелна група бе да 

припомня пред българския Парламент, а чрез него и пред световното обществено мнение за 

нерешения македонски въпрос, за погазените права на българското население в Македония 

под сръбска и гръцка власт – признати и по договори. ВМРО легализира отношенията си с 
емигрантските и съюзни братства в София. От 1927 г. започва да функционира македонска 
парламентарна група в Народното събрание, създадена с благословията на Иван Михайлов и 
Демократическия сговор. Тя съществува до разтурянето на ВМРО през пролетта на 1934 г. 

22  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 101–102.
23  FO 371/11216, p.174: Erskine to Chamberlain. Sofi a, April 15, 1926.
24  FO 371/12856, p. 88: Memorandum respecting the Adaptability of the Locarno System 

to Central and Eastern Europe. Prepared by Howard Smith, Foreign Offi  ce, February 15, 1928; 
Василев, В. Българо-британските отношения при второто правителство на Демократическия 
сговор (1926–1931). – В: Юбилеен сборник в чест на Димитър Косев. С., БАН, 1985, с. 368–
369.

25  Мир, бр. 7738, 13.04.1925.
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ване на държавата“26. Когато се разглежда българо-сръбското сближаване, 
винаги на сцената изпъква Македонският въпрос с всичките му заплетено-
сти и слаби страни27. Дипломацията между България и Гърция по Македон-
ския въпрос постепенно утихва след влизането в сила на Конвенцията за до-
броволна и взаимна емиграция и най-вече след подписването на спогодбата 
Моллов-Кафандарис през 1927 г. Македонският въпрос остава par exellence 
тема, която преобладава в разговорите между Белград и София. Форин офис 
се стреми да демонстрира безпристрастност към проблема и гледа на всеки 
балкански пакт за сигурност като конструиран от повече държавни субекти. 
Изпратеният апел до Белград от жителите на Монастир (Битоля) е отчетен в 
Лондон като знак за сближаване на България и СХС кралство. Гражданите на 
Битоля провеждат и демонстрация срещу лошото третиране на славянското 
население във Флорина (Лерин)28. 

За Форин офис появилата се антигръцка пропаганда в Белград не е от 
полза за спокойствието в региона, поради което обсъжда начини да я туши-
ра29. След подписването на българо-гръцкия протокол Калфов–Политис СХС 
кралство повдига въпроса за наличието на сръбско малцинство в Гърция. 
През пролетта на 1926 г. сръбската пропаганда срещу Гърция се засилва и 
Лондон оценява ситуацията като рискова, защото евентуалното признаване от 
гръцка страна на славянското население като сръбско малцинство ще доведе 
до реакция от новото българско правителство30. 

Подобен сценарий не се вписва в британските интереси, още повече в 
момент, когато българското правителство дава обещаващи знаци за стабилна 
миролюбива политика. Представителите на Форин офис в Атина и Белград 
успокояват напрежението, като налагат отбягването на конфронтиращи теми. 
Британският пълномощен министър в Белград Хауард Кенард анализира на-
стоящото състояние на малцинствата в Сръбска Македония в няколко после-
дователни писма. Той отчита, че е много трудно да дадеш название на населе-
нието в Македония. Базирайки се на доклади на своя консул в Скопие Родни 
Галъп, Кенард отбелязва че жителите на Южна Сърбия предпочитат да се 
наричат с неутралното македонци31. Населението желае преди всичко да при-
добие политическо и икономическо спокойствие. Във Вардарска Македония 
е в ход процес на ерозия в националното съзнание. Там се развива латентен 

26  Дорев, П. Външна политика..., с. 5; Демократически сговор, бр. 745, 13.04.1926 г.
27  Мир, бр. 7677, 28.01.1925.
28  FO 371/11217, 106–108. Erskine to Chamberlain. Sofi a, December 31, 1925.  
29  FO 371/11337, 9–12: Cheetham to Chamberlain. Athens, January 21, 1926. 
30  FO 371/11337, 24–25: Memorandum on Serbian “Minorities” in Greek Macedonia. C. H. 

Bateman. Foreign Offi  ce, March 3, 1926.
31  FO 371/11405, 91–95: Kennard to Chamberlain. Belgrade, April 21, 1926. Situation 

in Serbian Macedonia. Enclosure by R.A. Gallop, April 19; FO 371/11337, 31–34: Kennard to 
Howard Smith. Belgrade, April 28, 1926. Enclosure, R.A. Gallop, April 23; FO 371/11405, 129–
130: Kennard to Chamberlain. Belgrade, May 26, 1926. 
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македонизъм, който осигурява почва при други исторически обстоятелства за 
бъдещо етническо обособяване32. Процесът до голяма степен е естествен и се 
възприема от местното население като основа за извоюване на малцинствени 
права. Разбира се, латентното македонизиране е прикрита форма на съпро-
тива срещу налаганото тотално сърбизиране и асимилиране. Не е случайно, 
че Кенард е придружен от сръбски официални лица в своята обиколка из Ма-
кедония и това не позволява осъществяване на откровен диалог с местното 
население33. 

Противоречията между балканските държави обединяват усилията на  
Великобритания и Франция около идеята за оформяне на балкански съюз. 
През април 1926 г. Хауард Кенард докладва от Белград, че сръбският пред-
ставител в София Милан Ракич е получил инструкции да предложи на бъл-
гарското правителство арбитражен договор, подобен на този между Австрия 
и Чехословакия. В него допълнително се включат две нови клаузи: за взаимно 
въздържане от пропаганда и за забрана на всякакви организации, които биха 
нарушили добрите отношения между двете страни34. Чарлз Хауърдсмит, слу-
жител във Форин офис, дава оценка на новината: „Това е велика стъпка и г-н 
Нинчич удържа на думата... Дали българското правителство ще се съгласи 
на клаузата за структурите“ (има се предвид ВМРО – бел. моя, И. Д.)35. 
Британският анализатор е скептичен относно ефективността на арбитража 
при разрешаването на въпроса с ВМРО. Форин офис одобрява инициативата 
на сръбското правителство за сближение с България, като същевременно не 
се намесва категорично, за разлика от Франция, която полага усилия да при-
влече и Италия36. 

В Белград възлагат големи надежди на арбитражния договор с Бъл-
гария и гледат на него като на първа стъпка към Балкански пакт. Подобни 
ходове се предприемат и с Гърция, за да се стигне до тристранен договор за 
ненападение37. 

Познавайки отблизо българската позиция, Ърскин и Ракич се съмня-
ват, че българското правителство ще се осмели да приеме условието за забра-
на на организации, нарушаващи доброто съседство38. 

32  Според Михаил Груев латентния македонизъм в зависимост от обстоятелствата 
девоюлира обратно към български национализъм или пък еволюира към осъзнато усещане 
за различие от бившия етнос майка. – Насилие, Политика и Памет. С., 2011, с. 47. Съст. М. 
Груев, В. Тепавичаров, П. Василева-Груева, В. Коцева-Попова, М. Костадинова. 

33  Косев, Д. Външната политика на България..., с. 159.
34  FO 371/11217, 109–110. Cypher telegram from Kennard to Foreign Offi  ce. Belgrade, 

April 23, 1926.
35  FO 371/11217, p. 109. Note by C. Howard Smith. Foreign Offi  ce, April 24, 1926.
36  FO 371/11217, p. 112. Kennard to Chamberlain. Belgrade, April 23, 1926.
37  FO 371/11217, p. 115. Cypher telegram from Erskine to Foreign Offi  ce. Sofi a, April 27, 

1926.  
38  FO 371/11217, 117–119. Erskine to Chamberlain. Sofi a, April 27, 1926.  
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България в крайна сметка отхвърля подписването на арбитражен до-
говор в този му вид, както и заменянето му с декларация. Сръбският външен 
министър Момчило Нинчич се оплаква на Ерик Дръмонд в Женева от твър-
достта на България и настоява подписването да е условие за отпускане на 
Бежанския заем. 

Ляпчев търси съдействие от Ърскин, като заявява, че разчита на под-
крепа от британското правителство и продължава да взима мерки срещу 
ВМРО, които практически ще обезсилят организацията в рамките на три го-
дини, но „една декларация само би влошила обстановката“39. 

През месец юни 1926 г. Атанас Буров предприема пътуване до Белград, 
като цели да смекчи взаимната твърдост в отношенията и да покаже на све-
та, че политиката на българското правителство се стреми към добро съсед-
ство40. 

Дипломатическите усилия в София са продиктувани от необходимост-
та на България да получи Бежански заем. Това е отчетено в централния отдел 
на Форин офис още през месец април. Съставен е подробен анализ върху бъл-
гарския бежански заем. Предложено е неговото отпускане, като по този начин 
се цели намаляване „страданието на бежанците и съответно подкрепата 
за ВМРО“41. 

Сговористкото правителство си поставя амбициозни задачи, целящи 
благоденствието на България, но за да води добра финансова и инвестицион-
на политика, му трябват свежи пари. Репарациите трябва да бъдат облекчени, 
като се потърсят добри и благоприятни условия за заеми. Цялата първа по-
ловина на 1926 г. протича в търсене на одобрение от Великите сили за заема, 
така необходим на България за възстановяването на нейната икономика. През 
месец юни преговорите приключват благоприятно и както отбелязва на пър-
ва страница вестник „Мир“,  „радостта на България е голяма“42. Списание 
„The Near East“ определя Бежанския заем като втори положителен знак към 
България от Обществото на народите след уреждането на гръцкия пограни-
чен инцидент от есента на 1925 г.43

Българското правителство следва съвета на Великобритания да реша-
ва въпросите според тяхната важност и се съсредоточава върху благоприят-
ното уреждане на проблема със заема, който ще позволи настаняване на бежа-
нците, а същевременно и укрепване на позициите му. Това е начин да засили 

39  FO 371/11217, p. 131. Cypher telegram from Erskine to Foreign Offi  ce. Sofi a, June 1, 
1926.  

40  FO 371/11217, p. 143. Erskine to Chamberlain. July 1, 1926.  
41  FO 371/11217, p. 165. Notes by Bateman on the proposed Refugee Loan for Bulgaria. 

April 23, 1926.  
42  Мир, бр. 7788, 16.06.1925.
43  The Near East, June 24, 1926. През 1926 г. с гаранция от Обществото на народите 

България получава от английски и американски банки 2,4 млн. британски лири и 4,5 млн. 
долара.  
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своята миролюбива политика, както и постепенно да подобри отношенията 
си със своите съседи44. 

На 31 май 1927 г. Ликвидационният орган в България приключва дей-
ността си и това е знак за политическото израстване на държавата в междуна-
роден план45. Преговорите за отпускането на заема извеждат България от из-
олацията, в която страната изпада след края на Първата световна война. Този 
международен акт повишава чувствителността на съседите Румъния, Гърция 
и СХС кралство, които не желаят да видят икономически силна България46. 
На 11 август 1926 г. те връчват колективна нота на българското правителство, 
в която настояват да се вземат мерки срещу нахлуванията на чети и срещу 
съществуващата нелегална революционна организация47. Повод за това дава 
престрелка между чета на ВМРО и сръбските власти на 28 юли 1926 г. край 
Крива Паланка, североизточно от Скопие, Вардарска Македония. Белград 
отправя открити заплахи към България и впоследствие успява да привлече 
Атина и Букурещ за съвместен демарш в София. Ърскин съветва българския 
монарх да се даде примирителен отговор на колективната нота и повтаря 
съвета, даден на Буров, да не се повдига пред Обществото на народите без 
повод въпросът за малцинствата48. Българският министър на войната издава 
циркулярна заповед до граничните войски и гарнизоните в пограничните ра-
йони, изискваща добросъвестно и енергично да изпълняват задълженията си 
и да не допускат на каквато и да е било цена преминаването на границите от 
отделни лица или групи49. 

В действителност Ляпчев не може да превъзмогне своите симпатии 
и постига споразумение с Иван Михайлов в началото на месец септември 
1926 г. за „ненадигане шум с акции“50. Българското правителство в рамките 
на две седмици отговаря със своя нота, в която признава наличието на рево-
люционна организация, но категорично не поема цялата вина. Атанас Буров, 
като автор на отговора, изрично посочва, че причините за съществуващите 
проблеми са вън от пределите на България, където българските малцинства 

44  Балканският комитет в Лондон..., с. 145. Информация от пълномощния министър 
на България в Лондон до министър-председателя, Андрей Ляпчев, за разговора му с Ноел 
Бъкстон и Бен Райли. 22 май, 1926.

45  Митев, Д. Великобритания и разпускането..., с. 152.
46  Защо бягат нашите съседи от лицето на Обществото на народите. – Мир, бр. 7844, 

23.08.1926; Косев, Д. Външната политика на България..., с. 27.
47  Колективния меморандум на нашите съседи. – Мир, бр. 7846, 25.08.1926.
48  FO 371/11222, 122–124; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 113–114. 
49  FO 371/11222, 174–175; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, 115–116. В коментар към предприетите 

от българска страна мерки Форин офис заключава: Важното е, че Ляпчев е обявил война на 

ВМРО.
50  Тюлеков, Д. Вътрешната македонска революционна организация между убийствата 

на Тодор Александров и Александър Протогеров. – В: Националноосвободителното движение 
на македонските..., с. 164.
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са малтретирани и подложени на репресии. Нотата завършва в plus ultra дух, 
като заявява, че ако правителствата на трите съседни държави не се убедят в 
уверенията на българското правителство, то е готово да „подложи на изпит 
пред Обществото на народите всички въпроси“51. Отговорът на българското 
правителство показва желанието на България да бъде пълноправен субект в 
междудържавните отношения и да отстоява, доколкото може, правата на бъл-
гарското население зад граница. Обръщението към Обществото на народите 
придава на българската нота реалистичен и донякъде ултимативен характер. 
Ърскин отбелязва добрия отзвук в софийския печат по повод „духа на българ-
ския отговор“52. В заключение Форин офис дава добра оценка за разумните 
усилия на правителството и царя. 

За България бежанската тема е неотделима част от националния въ-
прос53. Придобиването на Бежанския заем, освен международно признаване 
на проблема, е и възможност за икономическо укрепване на страната54. Бежа-
нци от Егейска и Вардарска Македония, редовни данъкоплатци и жители на 
650 български села биват трайно оземлени55. Създадената Дирекция по нас-
таняването на бежанците успява да се справи с проблема и 28 249 семейства 
получават средно по 36 дка земя, както и жилища, добитък, семена за посев. 
Получените средства веднага започват да се използват по предназначение и 
това проличава от първия доклад на комисаря на Обществото на народите за 
настаняване на българските бежанци за периода 15 септември – 15 ноември 
1926 г.56.

Повечето анализатори говорят за благоприятно отношение на Андрей 
Ляпчев към македонските дейци, отчитайки неговия произход57. Служители-
те във Форин офис разбират, че в периода на това управление най-много може 
да се разчита на думите и решителността на българския външен министър 
Буров58. За целия междувоенен период Буров се очертава като политик, който 
буди доверие и възхищение както в България, така и извън пределите на стра-

51  Мир, бр. 7917, 22.11.1926. Вж. също по темата бр. 7933, 08.12.1926.
52  FO 371/11222, 174–175; Цар Борис ІІІ ..., Т. 1, с. 116.
53  Мир, бр. 7923, 26.11.1926.
54  FO 371/18371; FO 371/12082.
55  Crampton, R. J. A Concise History of Bulgaria. London, 2010, p. 155.
56  FO 286/952; Мир, бр. 7932, 07.12.1926; Вж. по-подробно Димитров, Г. В. Настаняване 

и оземляване на българските бежанци 1919–1939. Благоевград, 1985, 69–113
57  FO 371/11216, p.140: Erskine to Chamberlain. Sofi a, January 6, 1926; Тюлеков, Д. 

Вътрешната македонска революционна организация между убийствата на Тодор Александров 
и Александър Протогеров. – В: Националноосвободителното движение на македонските..., 
с. 164; Пърличев, К. 36 години..., с. 304: Буров в разговор с Й. Мирчев и Г. Кулишев в 
началото на юни 1930 г. изказва учудване, че Ляпчев не предприема мерки срещу ВМРО 
поради угрозата, която създава революционната организация за България. Българският 
външен министър не проявява страх и заявява, че би предал Иван Михайлов на сръбските 
власти. Пърличев отбелязва, че българският съд е достатъчен. 

58  FO 371/14315, p. 25.
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ната. Неговата последователност и прозорливост, в съчетание с политическа 
воля и икономически талант, са в полза за финансовото стабилизиране на 
България. Ърскин отбелязва далновидността и замаха на А. Буров в желание-
то му да укрепи страната и да ограничи дейността на ВМРО59. 

Както Форин офис, така и българското правителство отчитат умора 
сред населението от авторитарната власт на революционната организация 
през втората половина на 20-те години60. Изпращането на прославения гене-
рал Георги Тодоров за управител на Петрички окръг и неговата конструктив-
на политика в региона възстановяват доверието сред местното население към 
централната власт. Това е адекватен акт, първият от многото, с които българ-
ското правителство показва желание да поеме нещата в свои ръце навсякъде 
в пределите на държавата, още повече, осъзнавайки, че „по-голяма част от 
населението в окръга (Петрички окръг – бел. моя, И. Д.) е уморено от тира-
нията и действията на революционните лидери и ще се уповават на подкре-
пата на правителството, ако се уверят в неговите действия“61. 

За Форин офис подобряването на административното и икономиче-
ското положение на бежанците е в основата на прекъсването на връзката на 
ВМРО с населението, затова е заинтересован от начина, по който се изпъл-
нява „Гръцко-българската спогодба за доброволна и взаимна размяна на 
емигранти“62. В издадения през пролетта на 1927 г. меморандум Форин офис 
препоръчва удължаване на срока на действие на гръцко-българската комисия 
за доброволно изселване, за да остане по-малка група българофонно насе-
ление в Гърция63. Комисията продължава да работи, като в есенния рапорт е 
прикрепен и докладът на полковник Корф, който подчертава огромното поли-

59  FO 286/952: Erskine to Chamberlain: На мой въпрос относно мерките, които 

взима българското правителство срещу Македонската организация, г-н Буров ми обясни 

поверително, че изпращат генерал Тодоров за управител на Петрич номинално, но в 

действителност като управител с неограничена власт, чиято мисия е да възстанови 

авторитета на българското правителство в българска Македония и постепенно да стопира 

активността на ВМРО. Господин Буров не обясни подробно как ще стане това и аз разбрах, 

че нещата изцяло ще бъдат оставени в ръцете на генерал Тодоров. По време на войната 

той е бил главнокомандващ на българската армия, мъж с голям такт и възможности, 

много популярен както сред армията, така и сред населението на Петрички окръг. 

Значителни средства са изпратени там и генералът ще има власт да изисква оставки на 

всеки един от администрацията, когото счита за негоден и като цяло ще има най-голяма 

административна власт.
60  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 120–121.
61  FO 286/952: Erskine to Chamberlain.
62  FO 286/952: Memorandum of Foreign Offi  ce, by Oliver Harvey. November 22, 1926: 

Когато емигрантите не само получат оценки на своите имоти, но и реални пари за тяхната 

стойност, може новата етнографска ситуация в Македония да се счита за стабилна и 

принципно подхранващата почва за ВМРО ще изчезне.
63  FO 371/12086, 61–64: Memorandum of Foreign Offi  ce, by Oliver Harvey. March 1, 

1927. 
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тическо значение на регулярността на плащанията за овъзмездяване на бежа-
нците от Егейска Македония64. Финансовите плащания за напуснали родните 
си места българи от Гърция е юридически похват и практическо средство, 
целящо премахването на очаквани бъдещи оплаквания от страна на малцин-
ствената общност. Към момента Форин офис е доволен от управлението на 
правителството на Ляпчев, затова продължава да го поддържа65. 

На свой конгрес,  проведен от 19 до 22 февруари 1927 в София, Съюз-
ът на македонските братства, който действа под давление на ВМРО, излиза 
с декларация към българската общественост и Великите сили, в която обви-
нява българското правителство, че не дава нужната подкрепа за македонска-
та борба66. Ърскин получава съответната декларация, на която не отговаря, 
а препраща всички документи към Лондон. Македонските организации са 
последователни в упрека към правителството. На 19 юни 1927 г. се провежда 
тайна среща между Ляпчев и Ив. Михайлов, на която българският премиер се 
опитва да намери разбиране за водената от него политика и да намали напре-
жението от действията на четите67. 

През юли 1927 г., по повод изслушване на тронното слово в Народно-
то събрание, вече формираната независима Македонска парламентарна група 
подчертава, че международните институции за защита на малцинствата не са 
направили нищо до момента, за да защитят правата на българите под чужда 
власт. Тогава е предложено допълнение към отговора на тронната реч, отна-
сящо се до съдбата на българските малцинства. Групата отрича Македония да 
е пречка за сближаването между България и Югославия, подчертавайки, че 
всъщност отношението на Белград към въпросите за репарациите, наборната 
армия и бежанския заем са достатъчни бариери. Евентуалното споразумение 
между София и Белград пък ще увеличи остротата на Македонския проблем. 
Буров не се поддава на манипулации и категорично заявява в речта си, че 
правителството ще води последователна и разумна външна политика, като 
ще търси права за малцинствата по мирен път и чрез Съвета на Обществото 
на народите68. Допълнението към отговора на тронното слово, предложено от 

64  FO 371/12086, 180–181: Erskine to Chamberlain. Sofi a, November 25, 1927: Към този 
период българското правителство трябва да изплати на гръцки бежанци 1 070 000 долара в 
брой и облигации на стойност 11 милиона долара. Гърция съответно трябва да изплати 2 015 
000 долара в брой и 20 милиона долара в облигации. 

65  FO 371/12092, 207–215; Цар Борис III..., Т. 1, с. 119. Коментар от Хаурдсмит, 8 
юли 1927: Вярно е, че ние помогнахме българите отново да стъпят на краката си, като 

прокарахме Бежанския заем, въпреки съпротивата на съседните страни и може би Сърбия, 

Гърция и Румъния ще решат, че става дума за някакви скрити машинации. ... българите се 

държат изключително добре напоследък. Плащат дълговете си и имат добро правителство, 

което е разумно да поддържаме.
66  FO 371/12089, p. 96: Erskine to Chamberlain. Sofi a, March 5, 1927.
67  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 157.
68  FO 371/12083, p. 55: Erskine to Chamberlain. Sofi a, July 18, 1927.
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македонската парламентарна група, не е прието от правителственото мнозин-
ство69. 

Революционните дейци не само чрез парламентарната си група търсят 
нови, легални способи, за да укрепят позициите си в Пиринска Македония 
и да насочат усилия във външнополитически план. Наум Томалевски, член 
на задграничното представителство на ВМРО, е натоварен със задачата да 
утвърди външната политика на организацията и да търси съмишленици сред 
големите сили. Иван Михайлов обсъжда в свое писмо с Александър Протоге-
ров възможността и целесъобразността да се установи в Лондон английско-
български комитет, който да запознае британската общественост с мисията 
на Организацията70. ВМРО смята да вложи повече енергия в пропагандиране-
то на своята кауза в Англия, разчитайки на стремежа на британската външна 
политика да балансира френското желание за доминиране в региона71. 

Подборът на покровители и съюзници сред Великите сили е внима-
телен. Отчита се обстоятелството, че италианската политика на Балканите 
не противоречи на британската. По тази причина водачите на организацията 
смятат да насочат своите външнополитически усилия и към двете сили. 

Форин офис следи политиката на Италия в региона. Ърскин провежда 
разговор с Пиячентини на 16 май 1927 г. Италианският дипломат споделя 
наблюдението си за доброто отношение сред българската общественост към 
Италия и Великобритания, които са възприемани като радетели за премах-
ването на Ликвидационния орган и за отпадане на забраната за свикване на 
наборна българска войска, докато Франция е против. Пиячентини отчита и 
промяна на курса в политиката на Белград към България, което се изразява 
с назначаването на панслависта Люба Нешич за посланик в София. Нешич в 
разговор с Ърскин споделя, че докато представял доброжелателната политика 
от страна на СХС кралство към България, бил прекъснат от Буров с твърде-
нието, че се е „наслушал на подобни изказвания“. Според българския външен 
министър съществуват все още спънки, за да се осъществи декларираното 
сближаване. Той изброява няколкото чувствителни теми: Македонския въ-
прос, връщането на трите погранични окръзи на България, антибългарското 
отношение в белградската преса и поддръжката на военния контрол от сръб-
ска страна. За Македония Буров пояснява, че не става въпрос за автономия, 
а само за признаване на българско малцинство и даване на съответните пра-
ва – църкви, училища и местна власт. В заключение на своя анализ Ърскин 
посочва, че българският външен министър не иска да печели от конфликта 

69 Тюлеков, Д. Македонската парламентарна група 1927–1934 г. – В: 
Националноосвободителното..., с. 265.

70  ЦДА, ф. 1909, оп. 2, а.е. 407, л. 13.   
71  Иван Михайлов в обектива..., с. 35. ЦДА, ф. 1685к, оп.1, а.е. 33, л. 19–20. След 

среща с Кун Хедервари, унгарски политически и държавен деец, Томалевски предава в свой 
рапорт наблюденията на европейски общественици, че: Англия не желае да закрепи силна 

югославска държава в Балканите и не желае да нарасне френското влияние там.
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между Рим и Белград, но със сигурност усеща съществуващото напрежение 
между двете държави и това му позволява да предприеме поведение на твърд 
и независим тон спрямо сръбското правителство72.

През есента на 1927 г. Наум Томалевски се среща с Чарлс Грей, пра-
теник на лейбъристите във Вардарска и Егейска Македония, който посещава 
Скопие, Куманово, Щип, Кочани, Велес, Солун, Воден, Паланка, след кое-
то влиза в България през Гюешево. След обиколката си Чарлс Грей споделя: 
„Общото ми впечатление е, че Македония се управлява с насилие непрекъс-
нато. Няма политически свободи за несърбите и усилено се работи за дена-
ционализация на населението“73. 

Британският журналист проявява интерес към идеята за автономия на 
Македония и иска да получи разяснение доколко е положителна тази тенден-
ция и дали не е плод на ултранационалистични схващания, дирижирани от 
София. Томалевски разяснява на своя събеседник, че борбата им е искрена. 
Федералистите според Чарлс Грей са истински  автономисти, но допускат 
грешка, като работят със сърби или с лица от Москва. Интересна новина е 
заявлението на Грей, че лейбъристите, заедно с либералите, скоро ще са на 
власт и програмата им предвижда плебисцит за автономия на Македония74. 

Наум Томалевски заминава за Лондон със задачата да проведе срещи с 
британски политици и държавници, от които да търси съдействие за решава-
не на Македонския въпрос. Четири дни чака да бъде приет от Орм Сарджънт. 
Служителят на Форин офис се допитва до подсекретаря Тирел и до секретаря 
на външното министерство Остин Чембърлейн за целесъобразността от про-
веждането на подобна среща. От британска страна се опасяват едно такова 
деяние да не се изтълкува като насърчаване на революционната дейност, по-
ради което срещата не се осъществява. Във Форин офис не считат за необхо-
димо да разговарят  с дееца на ВМРО, още повече след като анализират, че 
„движението губи почва не само в Македония, но и в България“75. 

Терористичният облик на ВМРО постепенно води до разрив с населе-
нието и по естествен начин подкрепата за нея намалява. Радикализирането на 
организацията проличава твърде силно през есента на 1927 г. 

Сръбският представител в София е недоволен от своеволията ѝ. След 
срещата си с Ляпчев на 26 септември 1927 г. Нешич проявява известно разби-
ране и търпимост към българското правителство в стремежа му да ограничи 
македонската организация. Той споделя пред британския представител за из-
цяло изгубените симпатии към ВМРО сред населението на Сръбска Македо-
ния, „което не иска нищо друго, освен да бъде оставено на мира“76. 

72  FO 371/12085, 41–47: Erskine to Chamberlain. Sofi a, May 18, 1927.
73  Иван Михайлов в обектива..., с. 70; ЦДА, ф. 1685К, оп.1, а.е. 33, л. 21–23.
74  Пак там, с. 72; ЦДА, ф. 1685К, оп.1, а.е. 33, л. 21–23.
75  FO 371/12089, p. 152: The Times, August 29, 1927.
76  FO 371/12090, 105–108: Erskine to Chamberlain. Sofi a, September 27, 1927.
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Новото българско правителство желае и заявява при всяка възможност, 
че ще провежда миролюбива и спокойна външна политика като равноправен 
държавен субект. След частно посещение на цар Борис III през лятото на 1927 
г. в английската столица и проведени дискретни срещи с общественици, по-
литици и финансисти, Форин офис отчита желанието на българския цар да 
получи нов заем, жизненоважен за България77. Българските държавни мъже 
при всяка дипломатическа среща заявят своите искания за икономическа по-
мощ, но най-вече за актуалното по това време връщане на наборната военна 
служба78. Консервативното правителство в Лондон е чувствително, когато се 
повдига дискусия за военно засилване на бивш противник, докато британска-
та преса е далеч по-благосклонна и отбелязва, че наборната армия в България 
ще е фактор за стабилност79. В началото на октомври 1927 г. в Женева на 
редовна сесия на Обществото на народите Атанас Буров провежда редица 
срещи, които подпомагат България да получи Стабилизационен заем80. 

ВМРО губи почва сред българските бежанци след изпълнението на 
Бежанския заем и един нов финансов транш за България е възможно допъл-
нително да изолира революционната организация. Антиверсайската въоръ-
жена структура предприема крайни действия и на 6 октомври 1927 г. извърш-
ва една от най-дръзките си акции в Македония под сръбска власт. Убит е 
сръбският генерал Михайло Ковачевич81. 

В отговор сръбските власти затварят границата с България и на Бал-
каните се разразява поредната политическа криза, в основата на която стои 
Македонският въпрос.82 Този отчаян революционен ход не се посреща добре 
в Лондон в момент, когато Буров води успешна външна политика на Бълга-
рия.83 Търпението на българското правителство към ВМРО е на привършване 
и външният министър заявява пред втория секретар на британската легация 
в София Ралф Стивънсън, че ако се случи още веднъж нещо подобно, „бъл-
гарското правителство ще предприеме действия срещу самите водачи на 
ВМРО без предупреждение“84. 

На 8 октомври Лондон и Париж възлагат на своите представители в 
София да направят остър демарш пред Буров. Френският представител осъ-
ществява среща веднага, а Ърскин успява да стори това два дни по-късно, 

77  FO 371/12093, 201–205: Цар Борис III..., Т. 1, с. 128–129.  
78  FO 371/12085, p. 173: Erskine to Chamberlain. Sofi a, September 6, 1927.
79  The Times, 17.01.1928.
80  Косев, Д. Външната политика на България..., с. 69.
81  FO 371/12090, p. 214: Kennard to Chamberlain. Belgrade, October 13, 1927. След 

убийството на генерал Ковачевич сръбските власти разбират за подготвени терористични 
тройки от Иван Михайлов за провеждане на множество убийства на сръбски официални 
политически лица. 

82  FO 371/12092, 8–14: Erskine to Chamberlain. Sofi a, November 10, 1927. 
83  Косев, Д. Външната политика на България..., с. 158.
84  FO 371/12090, p. 131: Stevenson to Chamberlain. Sofi a, October 6, 1927.
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като потвърждава информацията за предстоящия дебат в Народното събрание 
за въвеждане на военно положение в Петрички и Кюстендилски окръг, който 
трябва да започне на 15 октомври85. 

Сръбският пълномощен министър в Лондон Джордже Джурич посе-
щава на 11 октомври 1927 г. Форин офис, където пред подсекретаря на външ-
ните работи Уилям Тирел изказва задоволство от предприетия ход на бъл-
гарското правителство за засилване на контрола в пограничните региони86. 
За разбирателството между двете балкански държави допринася единодей-
ствието между „британско-френската политика и търпимостта и мъд-
ростта на Маринкович, и решителността и твърдостта на българското 
правителство“87. 

На следваща среща с Буров британският представител подчертава, че 
в София биха могли публично да осъдят атентата от Щип още преди открива-
нето на парламентарния дебат88. На 20 октомври, след споровете в Народното 
събрание около утвърждаването на правителственото решение и издадения 
царски указ за обявяване на военно положение, депутатите от македонска-
та парламентарна група отказват одобрението му89. Сръбските власти губят 
търпение и изказват съмнения в искреността на Ляпчев да поведе очакваната 
война срещу ВМРО, и поради тази причина издигат глас срещу предстоящия 
Стабилизационен заем90. На 22 октомври Орм Сарджънт нарежда Кенард в 
Белград да предаде на сръбския външен министър Маринкович, че Форин 
офис знае за връзките на ВМРО с Италия и че не смята заемите за България 
да подпомагат революционната организация по какъвто и да е начин91. Речта 
на Ляпчев по време на дебатите за гласуване на указа за въвеждане на военно 
положение е премерена. Той се стреми да задоволи едновременно Белград 
и македонската емиграция в България92. Българският министър-председател 
обвинява ВМРО, но и се оправдава, че не може да подложи на блокада Пе-
тричко и Кюстендилско, тъй като там живее многобройно мирно население93. 
Сръбският пълномощен министър в Лондон Джордже Джурич намира речта 
на българския министър-председател за незадоволителна и след негова нота 
от Лондон нареждат на Ърскин да втвърди тона пред Буров94. Същевремен-
но Форин офис информира британския пълномощен министър в Белград Х. 

85  FO 371/12090, p. 185: Erskine to Chamberlain. Sofi a, October 11, 1927.
86  FO 371/12090, 151–152: Memo by Tyrell. Foreign Offi  ce, October 11, 1927.
87  FO 371/12090, p. 161: Chamberlain to the Marques of Crewe (Paris). October 11, 1927.
88  FO 371/12090, p. 196: Erskine to Chamberlain. Sofi a, October 13, 1927.
89  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 179.
90  FO 371/12090, p. 221: Memo by Howard Smith. Foreign Offi  ce, October 20, 1927.
91  FO 371/12090, p. 221: Memo by Sargent. Foreign Offi  ce, October 20, 1927.
92  FO 371/12091, p. 6: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, October 21, 1927.
93  FO 371/12091, p. 68: Erskine to Chamberlain. Sofi a, October 20, 1927.
94  FO 371/12091, 19–21: Memo by Howard Smith. October 21, 1927; FO 371/12091, p. 8: 

Cypher telegram to Erskine (Sofi a). October 23, 1927.
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Кенард, че може да уведоми СХС правителство за направения инструктаж на 
Ърскин, като му напомня да не пропусне да изиска от Маринкович да прояви 
търпение и да се въздържа от действия, които биха затруднили мирния про-
цес95. 

Кенард предава за ширещата се в Белград информация, че Италия е в 
основата на антисръбските убийства и призовава Форин офис да се намеси и 
разведри обстановката, преди да стане твърде късно96. Британският дипломат 
в Белград счита, че антииталианската пропаганда в сръбската преса е твър-
де опасна и определя сръбско-италианските отношения като по-обтегнати от 
сръбско-българските97. Британските служби са наясно, че в Албания има на-
лични чети на ВМРО с лидер Христов (Георги Попхристов – бел. моя, И.Д.), 
които са подпомагани от Италия и предвиждат при евентуален сръбско-ита-
лиански конфликт главният театър на действията да е в Македония98.  За 
Форин офис не е тайна, че най-много средства ВМРО акумулира от италиан-
ското правителство99. 

Ърскин информира централата, че неговият френски колега в София е 
инструктиран от своето правителство да окаже натиск на българското прави-
телство за ограничаване на дейността на организацията. В тази връзка Форин 
офис пише до Париж с цел да синхронизират политическия си тон спрямо 
София и да ползват един и същ език100. 

Българското правителство демонстрира спокойствие, без да променя 
решителния курс, като се стреми да не избързва и да не предприема необ-
мислени действия101. Буров заявява на Ърскин, че ако предложеният указ за 
въвеждане на военно положение в Петричко и Кюстендилско не бъде приет, 
ще напусне правителството102. 

Британската преса обрисува растящото напрежение на Балканите и 
информира за двойно нападение на българската граница откъм сръбска стра-
на, дело на поддържани от Белград български земеделци-емигранти103. 

Народното събрание на България след дълги дебати приема указа за 
пограничните Кюстендилски и Петрички окръзи. Форин офис показва своето 
удовлетворение от този акт104. 

95  FO 371/12091, p. 11: Cypher telegram to Kennard (Belgrade). October 23, 1927.
96  FO 371/12091, 23–27: Kennard to Sargent. Belgrade, October 20, 1927.
97  FO 371/12091, p. 45: Kennard to Chamberlain. Belgrade, October 15, 1927; FO 371/12091, 

p. 53: Kennard to Chamberlain. Belgrade, October 17, 1927.
98  FO 371/12091, 28–32: Foreign Offi  ce to Kennard. October 24, 1927.
99  FO 371/12856, p. 70: Kennard to Chamberlain. Belgrade, March 20, 1928.
100  FO 371/12091, p. 13: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, October 22, 1927; FO 

371/12091, p. 15: telegram to Lord Crewe (Paris). October 24, 1927.
101  FO 371/12091, 74–75: Memo by Tyrrel. Foreign Offi  ce, October 24, 1927.
102  FO 371/12091, 98–100: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, October 26, 1927.
103  The Times, 26.10.1927.
104  FO 371/12091, p. 129: Erskine to Chamberlain. Sofi a, October 26, 1927.



Великобритания и македонският въпрос (1919–1949)

107

Иван Михайлов по-късно определя това като безсилие от страна на 
българското правителство и насочва критиката си към Атанас Буров, цити-
райки опозиционни изказвания и публикации105. От предлагането на указа на 
7 октомври до неговото парламентарно утвърждаване на 26 октомври върху 
Ляпчев и Буров се оказва натиск от Белград, Париж и Лондон106.

Форин офис съгласува действията си с Франция и подозирайки Ита-
лия като възможен катализатор за нарушаване на мира в Югоизточна Европа, 
търси дипломатически средства да спре развитието на такъв сценарий107. 

Бейтмън и Хаурдсмит препоръчват чрез британския министър Греъм 
в Рим да се предложи на Мусолини, в интерес на мира, да се присъедини към 
британско-френския призив, отправен към българското правителство. На 27 
октомври идеята се обсъжда и одобрява от Орм Сарджънт, Уилям Тирел и 
Остин Чембърлейн. Този път италианската позиция подкрепя предложението 
на Лондон в полза на взаимния интерес за баланс на силите108. 

Прекомерната намеса на Италия и подкрепата ѝ за ВМРО застрашават 
британската политика за поддържане на статуквото в Югоизточна Европа. 
Евентуалното италианско проникване на Балканите може да започне от Ал-
бания през Македония. Много наблюдатели тиражират легендата, че Иван 
Михайлов е човекът, който знае началната дата на следващата европейска 
война109. 

Ърскин потвърждава успокоителната новина, че италианският дипло-
мат в София е получил надлежните инструкции, но предполага, че тонът на 
италианското обръщение към Буров ще е доста приятелски110. 

В условия на динамични дипломатически кореспонденции и срещи 
Форин офис съумява да следва основната си цел в Югоизточна Европа за 
запазване и укрепване на крехкия мир. 

На 5 ноември 1927 г., след като британските служби от Женева съоб-
щават за среща на българския професор по политикономия Георги Тодоров 
Данаилов с Ерик Дръмонд, 

Форин офис изпраща шифрована телеграма до Ърскин да разбере дали 
българското правителство подготвя да внесе Македонския въпрос за разглеж-
дане в Обществото на народите111. 

105  Михайлов, Ив. Спомени. Т. 4. Индианаполис,  1973, 352–355. 
106  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., с. 159. 
107  FO 371/12092, 140–141: Memo by Sargent. December 1, 1927; FO 371/12092, 142–143: 

Foreign Offi  ce to Erskine (Sofi a). На 1 декември 1927 г. Джукич иска съдействие от Форин 
офис за придобиване на повече информация за Джовани Бадачи (италиански специален агент 
на мисия в София – бел. моя, И.Д.) и централата дава съответните нареждания на Ърскин.

108  FO 371/12091, p. 83: Memo by Howard Smith. October 26, 1927. Димитров, И. 
Българо-италиански..., 92–95.

109  Daily Express, 07.11.1927.
110  FO 371/12092, p. 47: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, November 14, 1927.
111  FO 371/12091, 193–194: Cypher telegram to Erskine. November 8, 1927.
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Буров успокоява Ърскин и го уверява, че проф. Данаилов е действал, 
без да е упълномощен от българска страна112. 

В отговор на убийството на ген. Ковачевич сръбските власти убиват 
бащата и брата на Иван Михайлов113. По този повод българският пълномо-
щен министър в Лондон Хаджимишев посещава Форин офис на 8 ноември 
и се среща с Орм Сарджънт. Българският дипломат повдига въпроса за ло-
шото администриране на сръбска Македония, но британският служител от-
бива въпроса, като подчертава, че това няма връзка с подетата инициатива 
от българското правителство за обезоръжаване на населението в Петричко и 
Кюстендилско114. 

Ноел Бъкстон отправя парламентарно питане към секретаря на външ-
ните работи защо не се инициира намеса на Обществото на народите в Маке-
дония. Специалистът по Югоизточна Европа във Форин офис Чарлз Бейтмън 
подготвя отговор, в който подчертава, че няма нужда от намеса и допълва, че 
Бъкстон визира „Македония, която не съществува“115. 

В подкрепа на британската политическа традиция за ненамеса в края 
на месец ноември 1927 г. Бейтмън пише подробен меморандум „Български 
малцинства на Балканите“, където още веднъж подчертава ненужността от 
ангажиране на Обществото на народите в Македония116. 

Британският вицеконсул в Скопие Футман описва обстановката в 
Южна Сърбия през месец ноември и отчита, че Македонският проблем лежи 
на албано-сръбската граница повече, отколкото на българо-сръбската, като 
този факт почива върху подкрепата на Италия към ВМРО117. 

Футман докладва за съдействието на италианците при организиране 
на среща и договаряне на сътрудничество между ВМРО (Наумов – бел. моя, 
И. Д.) и албанския водач Ахмед бег118. 

Връзките на италианското правителство с македонската организация 
са силни, за разлика от отношенията с българското правителство, заключава 
Ърскин119. 

112  FO 371/12091, p. 224: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, November 10, 1927; 
FO 371/12092, 8–14: Цар Борис III..., Т. 1, с. 133: българското правителство ще направи 

най-голямата глупост, ако изпрати подобно обръщение. Това неминуемо ще създаде 

впечатлението, че то се опитва да избегне своите отговорности, които включват и 

задължението да контролира дейността на македонската организация.
113  Михайлов, Ив. Спомени. Т. 2. Льовен, 1965, с. 711.
114  FO 371/12092, p. 19: Memo by Sargent. November 9, 1927.
115  FO 371/12092, 57–58: Parliamentary Question by Noel Buxton. Answer by Bateman, 

approved by Howard Smith, Sargent, Tyrell and Chamberlain. November 10, 1927.
116  FO 371/12092, 195–201: Memorandum by Bateman. November 28, 1927.
117  FO 371/12092, 97–104: Memorandum by vice consul D. J. Footman. Skopje, November 

21, 1927.
118  FO 371/12092, 184–186: Memorandum by vice consul D. J. Footman. Skopje, December 

16, 1927.
119  FO 371/12092, 160–161: Cypher telegram from Erskine. Sofi a, December 15, 1927.
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През месец декември в Скопие се провежда съдебен процес срещу сту-
денти, обвинени в противодържавна дейност120. Студентите, които са аресту-
вани през май и юни 1927 г., са създатели и членове на  ММТРО (Македон-
ска младежка тайна революционна организация)121. Сръбската страна твърди, 
че студентите са подведени под съдебна отговорност не заради притежаване 
на българска литература, а за намерени в тези книги документи, свързани с 
военно разузнаване122. Македонският студентски съюз във Виена, чиито чле-
нове са студенти от Вардарска Македония, изпраща на 25 септември 1927 
г. писмо до Остин Чембърлейн. Отправената молба е за съдействие спрямо 
колегите им в Скопие, Любляна, Белград и Загреб, подложени на полицейски 
своеволия и тормоз123. Следващо писмо на Македонския студентски съюз от 
15 октомври фокусира апела върху „нечовешките условия, на които са под-
ложени в Македония“124. 

Създадената през 1922 г. в САЩ Македонска патриотична организа-
ция (МПО) изготвя и разпространява декларация, в която открито обвиня-
ва Обществото на народите в безразличие към съдбата на Македония, като 
осъжда насилственото изпълнение на конвенцията за доброволна размяна 
на емигранти, провеждано от гръцка страна125. Въпреки положените усилия, 
международните апели не постигат желания ефект. Обществото на народите 
намира свой дежурен отговор, че писалите съответната петиция са революци-
онери и не живеят на посочената територия126. В допълнение, сръбското пра-
вителство непрекъснато тиражира тезата, че „никакво българско малцинство 
като етнос, език или религия не съществува в Македония“127.

Форин офис уведомява на 12 декември Ърскин „за безпокойството 
на Белград по повод неспособността на българското правителство да огра-
ничи действията на ВМРО“. Британският дипломат има и „сигнали, които 
показват, че българското правителство не е предприело всички възможни 
мерки срещу ВМРО“. Тази информация той обсъжда с цар Борис III, който 
„щял да предупреди своите министри“. Напомнянията от английска страна 

120  FO 371/12092, 162–170: Kennard to Chamberlain. Belgrade, December 19, 1927. 
Memorandum by D. J. Footman. Skopje, December 15, 1927; Косев, Д. Външната политика на 
България..., с. 85.

121  Гюзелев, Д. Жертвите на Скопския студентски процес. Скопие, 1942; Вж. по-
подробно Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. С., 
1992. 

122  FO 371/12092, 31–47: Letter from Eric Colban. Belgrade, November 4, 1927.
123  FO 371/12089, p. 154. 
124  FO 371/12089, p. 165.
125  FO 371/12089, 167–168: A Declaration of the Sixth Annual Convention of the Macedonian 

Political Organizations of the U.S.A. and Canada held at Akron, Ohio, from 11th to 14th of September 
1927. 

126  FO 371/12089, p. 137: Bulgarian Minority in Greece. Geneve, June 14, 1927.
127  FO 371/12092, p. 29: Eric Drummond to Alexander Cadogan. Geneve, November 11, 

1927.
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са системни и настоятелни128. На 15 декември 1927 г. Ърскин отправя неофи-
циално предупреждение към българското правителство, че ако не бъдат взети 
мерки срещу революционната организация, отпускането на стабилизационен 
заем „ще срещне силно противодействие“ в Съвета на Обществото на на-
родите. Същото послание е отправено в Лондон към българския министър 
Хаджимишев на 27 януари 1928 г. от Орм Сарджънт129. Като следствие сгово-
ристкият кабинет арестува и интернира във вътрешността на страната дейци 
на ВМРО, населяващи пограничните региони130. Лондон оказва натиск чрез 
възстановителния заем, отчитайки значението му за оставането на власт на 
Ляпчев131. 

Въпреки постоянното напрежение в региона, българското правител-
ство следва предприетия курс, като запазва спокойствие. В началото на 1928 
г. то търси подкрепа от британското правителство да се застъпи пред Белград 
за отваряне на границата с България132. В тази връзка на 11 януари Хаджими-
шев посещава Форин офис, за да заяви молба за съдействие. В последвалия 
анализ Хаурдсмит предлага да не се оказва натиск върху Маринкович и зая-
вява, че когато самият той е доволен от действията на българското правител-
ство срещу ВМРО, „сам ще направи необходимото“133. Първият секретар на 
британската легация в София Чарлз Дод в подробно писмо се опитва да пре-
създаде деликатността на ситуацията, като оправдава липсата на драстични 
мерки от страна на българското правителство с опасността от  стълкновения, 
нестабилност и разрастване на Македонския проблем134. 

На 13 януари 1928 г. ВМРО ликвидира сръбския жупан в Скопие Ве-
лимир Прелич. Това предизвиква нова антибългарска кампания в СХС крал-
ство. На 16 януари Остин Чембърлейн в писмо до Дод заявява, че не приема 
политиката на бездействие от страна на Буров спрямо ВМРО и допълва, че 
няма да подпомогне българското правителство в демарша му пред Белград за 
отваряне на границата135. В същия дух е и писмото на Сарджънт до Хаджи-
мишев136. Вестник „The Times“ отбелязва положителната намеса на британ-
ската дипломация в Белград и София, която цели намаляване на напрежени-
ето между двете столици чрез ограничаване преминаването на терористични 
чети през границата137. На 26 януари Дод предлага нестандартно решение – 

128  FO 371/12092, 171–177: Цар Борис III..., Т. 1, 138–139.
129  FO 371/12856, p. 114.
130  ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 542, л. 4, 58–59; Македония, бр. 392, 1.02.1928; Свобода или 

смърт, бр. 65, 20.02.1928; Гребенаров, Ал. Легални и тайни организации.., с. 193.
131  FO 371/12855, p. 130: Цар Борис III..., Т. 1, с. 140. 
132  FO 371/12855, p. 164: Dodd to Chamberlain. Sofi a, January 5, 1928.
133  FO 371/12855, 167–169.
134  FO 371/12855, 185–192: Dodd to Chamberlain. Sofi a, January 12, 1928.
135  FO 371/12855, p. 175: Chamberlain to Dodd. January 16, 1928.
136  FO 371/12855, 178–181.
137  The Times, 28.01.1928.
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да се постави условие пред българското правителство, след съгласуване със 
сръбското, за повдигане на въпроса за положението в Южна Сърбия след 
шест месеца, през които да няма каквито и да било изстъпления от страна на 
ВМРО138. В последвалата дискусия Сарджънт изказва скептицизъм относно 
новаторското предложение на Дод, който е нов на Балканите, както и към 
българската пропаганда, но все пак предлага да се потърси мнението на Ке-
нард от Белград139. Кенард съумява да попита деликатно Маринкович и полу-
чава негативен отговор140. 

Дод докладва и за възможно преместване на ЦК на ВМРО от София 
в Албания, вследствие на обтегнатите отношения между българското прави-
телство и революционната организация141. Форин офис разглежда варианти, 
чрез които да смекчи напрежението между Белград и София, но бързо от-
хвърля възможността за възстановяване на български училища и църкви, като 
приема тези действия за твърде рисковани142. През месец март 1928 г. британ-
ските дипломати приемат като основа за по-нататъшни действия меморан-
дума на вицеконсула Футман, който отчита причините за недоволството на 
населението в Южна Сърбия като икономически и административни, но не и 
като политически143. 

Призивът на сръбския външен министър Воислав Маринкович за не-
намеса на външни сили върху съдбините на Балканите се възприема от него-
вия гръцки колега Михалакопулос като воля за мирно взаимно съжителство 
без хегемония на отделна балканска страна над останалите144. За България 
хармонията и добрите взаимоотношения между отделните балкански стра-
ни е справедлива и възможна, ако се позволи на Балканите едно „ренаци-
онализиране, едно възкръсване на всички онеправдани, унижени и оскърбени 
народи“145. Българското правителство отправя все повече надежди към Об-
ществото на народите, още повече след като то създава постоянна комисия по 
малцинствата през есента на 1928 г. 

На 12 юли 1928 г. новият британски дипломатически представител в 
София Роуланд Сперлинг докладва за убийството на члена на ЦК на ВМРО 
ген. Протогеров от другия член Иван Михайлов, извършено без знанието на 

138  FO 371/12855, 207–218: Dodd to Chamberlain. Sofi a, January 26, 1928.
139  FO 371/12855, 205–206.
140  FO 371/12855, 241–248: Kennard to Chamberlain. Belgrade, January 31, 1928.
141  FO 371/12856, 3–8: Dodd to Chamberlain. Sofi a, February 9, 1928.
142  FO 371/12856, 42–47: Kennard to Chamberlain. Belgrade, February 16, 1928; FO 

371/12092, 249–251: Цар Борис III..., Т. 1, 141–143.
143  FO 371/12856, 63–64: Kennard to Chamberlain. Belgrade, March 6, 1928: Memorandum 

respecting suggestions for the removal of discontent among the peasant population of Southern 
Serbia. D. J. Footman. Skopje, March 5, 1928. 

144  Гешов, Ив. Ст. Балканите за балканците – Мир, бр. 8270, 25.01.1928.
145  Калинов, Д. Международната справедливост на Балканите – Мир, бр. 8338, 

18.04.1928. 
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третия член на ръководния орган Георги Попхристов. Още с влизането си в 
ЦК на ВМРО през февруари 1925 г. Иван Михайлов има нови идеи за воде-
не на въоръжена борба с малки групи за терористични удари146. Протогеров 
остро се противопоставя на новата терористична тактика на Иван Михайлов. 
Това не е единствената разлика във възгледите на двамата водачи и органи-
зацията се впуска в безконечни спорове и братоубийствени акции, върхът на 
които е убийството на Александър Протогеров от 7 юли 1928 г., изпълнено 
по заповед на Иван Михайлов147. От този момент нататък споровете и убий-
ствата вътре във ВМРО  отслабват нейната мощ и влиянието ѝ, като маркират 
началото на края, настъпил през пролетта на 1934 г.148

Кабинетът е готов да арестува Иван Михайлов, но среща силен отпор 
от военния министър ген. Вълков. Това изостря до краен предел отношения-
та между Буров и ген. Вълков. Противопоставянето между двамата минист-
ри създава база за допълнително напрежение в българското правителство до 
началото на 1929 г. Сперлинг цитира  мнението на Буров, че убийството на 
Протогеров е началото на неминуемия организационен залез149.

Белград смята, че такова знаково убийство е повод българското прави-
телство да окаже решителен удар върху ВМРО и успява да провокира Лондон 
и Париж да обмислят нов демарш пред българското правителство. Британ-
ският представител в София докладва за нетърпението на своите сръбски и 
френски колеги150. След дискусия Форин офис приема идеята, като изтъква, 
че трябва да се поканят както Франция, така и Италия да се присъединят към 
този дипломатически акт151. Сперлинг своевременно предупреждава, че не 
бива да се подценява силата на ВМРО, като всякакви прибързани действия 
срещу организацията може да произведат обратен ефект152. Форин офис на-
режда на дипломатическия си представител да поднесе своята нота на бъл-
гарското правителство да продължи с подетите ангажименти и да се справи с 
ВМРО. Сперлинг се среща с българския външен министър Буров на 10 август 
1928 г. и говори в духа, в който е подета инициативата миналата есен от пре-
дходния британски представител в София – Ърскин153. Италия e поканена да 
се присъедини, но счита че формалният и енергичен колективен натиск върху 
българското правителство ще се възприеме като външна намеса във вътреш-
ните работи на България и няма да постигне желания ефект154. Гъвкавият ди-

146   Михайлов, Ив. Спомени, Т. 3. Льовен, 1967, с. 81. 
147  Вж. по-подробно Мичева, Ц. Убийството на Александър Протогеров. – Исторически 

преглед, 1984, № 2, 54–69.
148  Пърличев, К. 36 години ..., 103–234.
149  FO 371/12856, p. 110: Sperling to Chamberlain. Sofi a, July 12, 1928.
150  FO 371/12856, p. 119: Cypher telegram from Sperling. Sofi a, July 17, 1928.
151  FO 371/12856, 123–125: Cypher telegram to Sperling. Foreign Offi  ce, July 24, 1928.
152  FO 371/12856, 132–133: Cypher telegram from Sperling. Sofi a, July 27, 1928.
153  FO 371/12856, 159: Sperling to Chamberlain. Sofi a, August 16, 1928.
154  FO 371/12856, 146–147: Cypher telegram from Winfi eld. Rome, August 12, 1928.
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пломатически отговор от италианска страна не допада на Форин офис и той 
категорично подчертава своята теза, че ако се включи и Италия, България не 
ще може да игнорира нотата за справяне с ВМРО155. 

ВМРО под водачеството на Иван Михайлов осъзнава, че идейните раз-
личия между организацията и българското правителство по разрешаването на 
Македонския въпрос стават все по-големи. Революционните кадри, без ни 
най-малко да отричат българската си етническа принадлежност, постепенно 
възприемат особен тип политически сепаратизъм, чието формиране е в ход 
след 1919 г.156. След осъзнаване на трудността за обединение на Македония 
с България, ВМРО не е чужда на идеята за автономна или независима Маке-
дония, която се утвърждава като трайна уставна цел и средство за решение 
на Македонския въпрос. Добрият познавач на македонското дело Л. Неманов 
оправдава и разбира дейността на четите на ВМРО през късната есен на 1926 
г., но две години по-късно отрича новопроявения ѝ терористичен характер: 
„Дейността на македонската организация в тая форма, в която се е про-
явила напоследък, нанася голяма вреда не само на македонското движение, 
но и на българската държава“157. „The Times“ също отчита междуособиците 
и борбите вътре във ВМРО като пагубни за ореола и романтизма, които е 
имала158. 

След убийството на Тодор Александров през 1924 г., генерал Прото-
геров се превръща в естествен лидер на по-умерените, по-консервативно на-
строените кръгове в организацията и с неговото убийство те замират. Бъл-
гарското население в Македония, макар и репресирано, започва да гледа с 
недоверие на прекалената революционност159. Безспорен факт е, че от есента 
на 1928 г., след убийството на Протогеров и последвалите братоубийства, и 
особено след изпращането на ген. Вълков в Рим през януари 1929 г., ВМРО 
губи подкрепата на българското правителство160. 

155  FO 371/12856, p. 149: Cypher telegram to Winfi eld (Rome). Foreign Offi  ce, August 12, 
1928.

156  Сказка на Йордан Чкатров: „Цел и път на македонското освободително движение.“ – 
Мир, бр. 8316, 21.03.1928; Сказка на Георги Кулишев: „Възможна и желана ли е автономията 
на Македония?“: Вярно, че македонските с българите от България имат общо и еднакво 

историческо и културно минало... Ние се борим за отделно политическо съществуване. – 

Мир, бр. 8324, 30.03.1928.
157  Мир, бр. 8505, 06.11.1928. 
158  The Times, 24.11.1928.
159  Манчев, Кр. Националният въпрос..., с. 265.
160  Димитров, И. Българо-италиански..., с. 109; Казасов, Д. Македонските разпри. 

– Мир, бр. 8498, 21.10.1928. Според Димо Казасов македонското движение има причините 
за своето съществуване в Македония и връзките за своето поддържане в България, но 
българското правителство не може да си позволи да толерира повече съществуването на 
държава в държавата, още повече след като ВМРО често изнасилва свободата на българите 

в България. Вж. по-подробно Задгорска, В. Кръгът „Звено” 1927–1934. С., 2008.
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През април 1928 г. България е сполетяна от голямо земетресение в 
южната си част, което нанася огромни материални поражения. В Лондон се 
сформира Фонд за подпомагане на пострадалите от земетресението в Бълга-
рия161. 

Два месеца по-късно, в средата на месец юли 1928 г., Ноел Бъкстон от-
правя парламентарно питане как е била подпомогната България и Остин Чем-
бърлейн дава сведения за своевременните хуманитарни жестове, предприети 
както от Великобритания, така и от Обществото на народите162. 

Това природно бедствие дава основание на българското правителство 
да поднесе на Обществото на народите искане за нова финансова помощ, т. 
нар. Стабилизационен заем. За българския външен министър няма място за 
ексцесии и той заявява, че провежданата външна политика ще бъде „мъдра, 
умерена, в унисон на културна Европа и в съгласие с морала на Обществото 
на народите“163. 

Буров търси начин да се освободи от ген. Вълков поради неговите 
връзки с ВМРО още от есента на 1928 г.164 Политическата криза се изостря до 
такава степен, че кабинетът трябва да включва едновременно Буров и Въл-
ков, или нито един от двамата165. 

Едва в началото на 1929 г. външният министър намира начин да се 
освободи от Вълков, като го назначава за пълномощен министър в Рим. В 
края на 1928 г. Цанков започва да събира около себе си съмишленици, които 
образуват дясно крило и опозиция на Ляпчев в Сговора. В редовния годишен 
рапорт на британската легация в София отбелязват 1928 г. като година на пра-
вителствена криза, продиктувана от конфликтите между Ляпчев и Цанков, 
между Буров и ген. Вълков166.  

Форин офис приема да гради своята външна политика спрямо Маке-
дония върху тезата, подета през март 1928 г. от вицеконсул Футман. През 
октомври същата година централата потвърждава отново становището, че 
проблемите в Южна Сърбия, водещи до недоволство сред населението, са 
административни и икономически, но в никакъв случай политически167. 

Всяка трактовка, която подлага на риск установеното статукво, се от-
хвърля в Лондон. Новаторската идея на британския министър в София – да 
назоват населението в Южна Сърбия македонци, среща отпор във Форин 

161  Bulgarian Earth-quake fund: Percy Alden, Henry Cavendish-Bentinck, Edward Boyle, 
Noel Buxton, Charles Roden Buxton, Gladstone, Edward Gleichen, Ellinor F. B. Grogan, Robert 
Kinderslay, Nadejda Muir, Henry W. Nevinson and Bruno Schroeder – The Times, 19.05.1928.

162  FO 371/12864: Parliamentary Question by Noel Buxton. July 16, 1928.
163  Мир, бр. 8526, 01.12.1928.
164  FO 371/12855, 137–139: Sperling to Lord Cushendun. Sofi a, September 6, 1928. 
165  FO 371/12855, p. 141: Sperling to Lord Cushendun. Sofi a, September 20, 1928.
166  FO 371/13577, 94–130: Annual report on Bulgaria for 1928. Sofi a, March 28, 1929.
167  FO 371/12856, 228–230: Memorandum by Bateman. Foreign Offi  ce, October 18, 1928.
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офис168. В обширна статия „The Times“ сочи ВМРО като препятствие за до-
брите отношения на България с нейните съседи. Вестникът говори за охлаж-
дане на чувствата на българите към действията на организацията, без да губят 
симпатиите си към своите събратя зад граница169. 

Чарлз Дод от София подчертава топлите чувства на всички българи 
към техните сънародници в Южна Сърбия и предлага британо-френската по-
литика да помисли за контакт и сътрудничество с противниците на ВМРО, т. 
нар. протогеровисти, от една страна, за да се реши с тяхна помощ Македон-
ския въпрос, а от друга, да се игнорира Михайлов, който е платено оръдие на 
италианците170. 

Сарджънт, на базата на сведенията и предложенията на британските 
представители Сперлинг и Дод, анализира ситуацията и заключава, че за да 
има Форин офис ясна политика по Македонския въпрос, трябва да уточни: 1. 
отношението си към българското правителство по отношение на ВМРО, 2. 
гледната си точка относно твърдението на България, че в Южна Сърбия жи-
вее българско малцинство, и 3. позицията на Великобритания относно вари-
анта отношенията между Югославия и България да се уредят под егидата на 
Обществото на народите171. Възможността във Форин офис да преразгледат 
отношението си по Македонския въпрос е усетена в София. Буров, в унисон 
с политическите реформи в Белград, се обръща в прям тон към Сперлинг 
и открито иска британското правителство да посъветва новопреименуваната 
Югославия да въведе децентрализация и да даде местни права на Македо-
ния172. Форин офис не харесва идеята и отчита, че времето да се дава съвет 
на сръбското правителство по Македонския въпрос още не е дошло, а Остин 
Чембърлейн не пропуска да припомни, че единствените съвети, които могат 
да си позволят да дават, са за по-добра администрация и икономическо разви-
тие на Южна Сърбия173. 

Българският външен министър Буров води активна политика и използ-
ва всяка дипломатическа възможност, за да търси решение на националните 
въпроси по мирен път. На 12 декември 1928 г., при среща с Ерик Дръмонд, 
той повдига въпроси за удължаване на срока за действие на смесената гръцко-
българска комисия за доброволна емиграция, откриване на български учили-
ща в Егейска Македония, а също така търси и съдействие от председателя на 

168  FO 371/12856, 244–248: Sargent to Sperling. Foreign Offi  ce, October 22, 1928. Василев, 
В. Великобритания и Македонският..., с. 39: Краят на дипломатическата кариера на Сперлинг 

в България се налага, понеже той става неудобен с различните си възгледи по британската 

политика на Балканите, които се разминават с тези на неговите ръководители.
169  The Macedonian Quarrel. Bulgarian change of feeling. – The Times, 24.11.1928.
170  FO 371/12857, 36–49: Dodd to Chamberlain. Sofi a, December 5, 1928.
171  FO 371/12857, 28–29: Memo by Sargent. Foreign Offi  ce, December 18, 1928.
172  FO 371/12864, p. 74: Sperling to Chamberlain. Sofi a, January 24, 1929.
173  FO 371/12864, p. 72: Memo by Howard Smith, January 31; Memo by Chamberlain, 

February 2, 1929; Косев, Д. Външната политика на България..., с. 165.
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Обществото на народите за отваряне отново на сръбската граница174. Редица 
английски политици се вълнуват от съдбата на българите в Югославия, още 
повече след въвеждането на монархическата диктатура в Белград в началото 
на 1929 г. Британският депутат Робърт Гауър отправя парламентарен въпрос 
към министъра на външните работи Чембърлейн дали е постъпило запитва-
не от българското правителство до британското правителство или до Съвета 
на Обществото на народите относно отказа на югославското правителство 
да даде на българите в Македония права на малцинство. Това е в унисон с 
международните договори и депутатът се интересува какво е становището 
на британския външен министър. Отговорът е кратък и отрицателен – „Не, 
Сър!“175. На 20 февруари 1929 г. в същия дух е и питането на депутата Робърт 
Томас, който се интересува дали Обществото на народите и югославското 
правителство са обсъждали приемлива форма на автономия за Македония и 
каква е британската позиция по въпроса176. Отговорът е отново отрицателен. 

През пролетта на 1929 г. Константин Станишев, председател на На-
ционалния комитет на Съюза на македонските братства в България, изпра-
ща писмо до Остин Чембърлейн, с което призовава британската политика да 
се намеси в полза на автономията на Македония. То предизвиква коментари 
във Форин офис, които приключват с репликата на Сарджънт: „Не трябва 
да отговаряме“177. От много страни идват индикации за необходимостта от 
реформи и въвеждане на децентрализирана форма на управление в преобра-
зуваната Югославия. Във Форин офис има бегли опити за нова трактовка, но 
опасявайки се от последиците, в крайна сметка предпочитат да не разглеждат 
в нов ракурс Македонския въпрос178. 

В началото на 1929 г., за да покаже добросъседски отношения, минис-
тър-председателят Ляпчев арестува някои от водачите на македонската орга-
низация и ги затваря в лагери. През февруари 1929 г. сръбското правителство 
отваря отново границата с България, която е затворена от есента на 1927 г. В 
Пирот външните министри на двете съседни държави, Маринкович и Буров, 
обмислят подписването на Пиротските споразумения, с които се уреждат ва-
жни въпроси като граничният, железопътната връзка и двойната собственост. 
Процесът на водене на преговори е труден, отнема месеци, като често бива 
забавян, най-вече от сръбска страна. На 14 април сръбският пълномощен ми-
нистър в София Нишич съобщава на българското правителство за съгласието 

174  FO 371/12861, 197–203: Letter from Eric Drummond to M. Sugimura, M. Aguirre and A. 
Salter. Lugano, December 12, 1928.

175  FO 371/13571, 81–82: Parliamentary Question by Robert Gower. January 30, 1929.
176  FO 371/13571, p. 93: Parliamentary Question by Robert Thomas. February 20, 1929.
177  FO 371/13571, p. 126: Memo by Sargent. Foreign Offi  ce, May 6, 1929.
178  Василев, В. Великобритания и Македонският..., с. 41. Орм Сарджънт на 1 октомври 

1928 г. отбелязва: Ръководителите на британската външна политика нямат основание да 

променят основните насоки на балканската си политика, които са плод на една сравнително 

продължителна еволюция.
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на сръбското правителство да премине към изготвяне на договори и тяхното 
подписване. Два дни по-късно Буров представя проектодоговорите в писмен 
вид, но процесът е спрян от Белград поради визитата на Анте Павелич в Со-
фия179. 

Хърватските общественици и активисти от Загреб Анте Павелич и 
Густав Пертчец пристигат на 19 април 1929 г. в София и се срещат с водачите 
на ВМРО. Те са сърдечно посрещнати и развълнувани от топлия прием, зая-
вяват пред събралото се множество, че „македонците и хърватите трябва 
да провеждат обща борба срещу сръбската тирания“180. 

Нишич реагира пред българското правителство, а френският министър 
кани своя британски колега да направят това устно, но последният отказва, 
поради липса на инструкции, а и още повече след като посещението е редов-
но и частно. Сперлинг прави извода, че „без съмнение сърбите се страхуват 
от хърватско-македонско сътрудничество, но сами са виновни с отношени-
ето си към тези два народа“181. 

Макар и неофициално, посещението на хърватския лидер за незави-
симост Анте Павелич в София дава основание на сръбската страна да забави 
своя отговор по проектодоговорите с България повече от три месеца, а когато 
документите са поднесени на Буров, той ги намира за крайно неприемливи 
за българското правителство182. Югославия се притеснява от съюзяване на 
освободителното движение на хърватите родолюбци с това на македонските 
българи. Затова предприема стъпки в административна насока, целящи да по-
добрят управлението навсякъде в страната. В писмо до новоназначения бри-
тански външен секретар Артър Хендерсън британският дипломат в Белград 
Хауард Кенард отбелязва известни положителни резултати и задоволство 
сред населението от административните подобрения в Южна Сърбия183. Фо-
рин офис изготвя в края на месец юли 1929 г. аналитичен обзор, който отра-
зява известно разведряване в българо-сръбските отношения184. 

179  FO 371/13572, 14–18: Sperling to Henderson. Sofi a, July 5, 1929; FO 371/13573, 16–21: 
Correspondence between the Yugoslav and Bulgarian Governments about the Pirot agreement. 
Bouroff  to Neshitch. Sofi a, April 16, 1929.

180  FO 371/13571, p. 149: Cypher telegram from Sperling, Sofi a, April 24, 1929; Barker, E. 
Macedonia…, p. 27.

181  FO 371/13571, p. 149: Cypher telegram from Sperling, Sofi a, April 24, 1929; FO 
371/13571, p. 152: Kennard to Chamberlain. Belgrade, April 23, 1929: Кенард също алармира 
за посещението на хърватските активисти в София, като прави обзор на представянето на 
тяхното пътуване в белградските вестници „Политика”, „Време” и „Правда”, които показват 
видимо безпокойство, докато загребските „Новости” и „Обзор” са далеч по-сдържани и 
подчертават, че това е частно посещение.

182  FO 371/13572, 121–125: Dodd to A. Henderson. Sofi a, August 1, 1929.
183  FO 371/13571, p. 206: Kennard to A. Henderson. Belgrade, June 17, 1929.
184  FO 371/13571, pp. 219–221: Notes on the present situation between Yugoslavia and 

Bulgaria. C. H. Bateman. Foreign Offi  ce, July 26, 1929.
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* * *
Периодът от 1926 до 1929 г. очертава израстването на България като 

равноправен държавен субект. Решението на Обществото на народите по Пе-
тричкия инцидент, последвалата политическа смяна, двата заема, сключени 
от България с подкрепата на Великобритания, са поредица от политически 
актове, които помагат за укрепването на страната. Външната политика на 
правителствата на Ляпчев и Буров показва желание за подобряване на съд-
бата на сънародниците зад граница по мирен начин. Същевременно ВМРО 
се радикализира, особено след започналите вътрешни междуособици и бра-
тоубийства. В организацията настъпва криза, която я довежда до изолация и 
я обрича на гибел.

Британската политика по Македонския въпрос от втората полови-
на на ХХ век бележи период на трезва оценка и търсене на икономически и 
социални средства за последователна икономическа подкрепа за България. 
Лондон осъзнава факта, че Стабилизационният и Бежанският заеми, за кои-
то съдейства да се отпуснат на българската държава, способстват за нейното 
укрепване и същевременно довеждат до омаловажаване ролята на ВМРО и 
постепенното ѝ отслабване като сериозен политически фактор. 
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Форин офис и стихването на Македонския въпрос    
(1929–1934)

Второто лейбъристко правителство (1929–1931) няма силната воля за 
промяна на първия лейбъристки кабинет от 1924 г., но във външнополитиче-
ски аспект дава заявка, че ще обърне внимание на безогледното отношение на 
страните победителки към малцинствата. 

Но бързо надигащата се вълна в Европа за ревизия на Парижките до-
говори от 1919 г. активира британската външна политика. Нейните усилия 
отново са насочени към утвърждаване на мирните договори, като се прилагат 
мерки за облекчаване положението на потиснатите малцинства чрез подобря-
ване на икономическото им положение. Британското лейбъристко правител-
ство работи за утвърждаване ролята на Обществото на народите и за тези му 
усилия кралският министър на външните работи Артър Хендерсън получава 
Нобелова награда за мир през 1934 г. В такава международна среда македон-
ските българи отправят апели и към новия британски кабинет да помогне за 
подобряване на положението им1. 

В самото начало на 1929 г. в Белград се приема нова конституция, с ко-
ято се трансформира СХС кралство в Югославия. Новата югославска власт е 
диктатура на краля и се чувства по-силна, което ѝ позволява да обърне поглед 
на юг, за да усвои окончателно административната област Южна Сърбия, пре-
именувана на Вардарска Бановина, както и да сърбизира населението там. 

В края на 20-те години пред ОН се поставя въпросът за германските 
малцинства2. България, която се стреми с мирни средства да търси решения 
за подобряване положението на своите сънародници зад граница, се възполз-
ва от новосъздадените условия, за да постави въпроса за българските нацио-
нални малцинства3. 

Българското правителство на Андрей Ляпчев и Атанас Буров много-
кратно дава доказателства, че следва миролюбива политика по отношение на 
своите съседи, но не като непълноценна, победена държава, а като равнопра-
вен член, уповаващ се на международните договори и на ОН4.

1  FO 371/13572, 198–201: Letter from Yordan Tchkatroff , Representative of the National 
Committee of the Union of the Macedonian Emigrants Organizations in Bulgaria to the British Prime 
Minister James Ramsey MacDonald. London, August 27, 1929: В писмо до новия британски 
министър-председател Рамзи Макдоналд нелегалният дипломатически представител на 
ВМРО за САЩ и Западна Европа Йордан Чкатров, като легален член на Съюза на македонските 
емигрантски организации в България, отправя зов за помощ за македонските българи.

2  Митев, Д. Англия и Македонският въпрос..., 5–6.
3  FO 286/1052: Salonica monthly report N3 by P.N. Stathacopulos, British Vice-Consul, 

October 1929: Британският вицеконсул в Солун смята, че желанието на българското 
правителство да открие свое консулство там ще е от полза за двете съседки, но гърците не 
желаят да разрешат това.

4  Митев, Д. Великобритания и Македонският въпрос през второто..., с. 6.
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В тези условия трима българи от Македония – помощник-кметът на 
Скопие Димитър Шалев, съдията Димитър Илиев и Григор Анастасов, адво-
кат от Кавадарци, бивш депутат в Белградската Скупщина,  подават през де-
кември 1929 г. в Женева „Петиция на българското население във Вардарска 
Македония до Обществото на народите относно непоносимия национално-
политически гнет“5. 

Жалбата  е регистрирана и заведена на 7 януари 1930 г. Тримата под-
държат тесни връзки с ВМРО и с Иван Михайлов, като получават не само 
морална подкрепа, но и материални средства, за да продължат акцията си. 
Те се надяват примерът им да бъде последван и от представители на другите 
потиснати  малцинства в Югославия, най-вече на хърватското движение. 

Българската преса следи развитието на начинанието и го определя 
като „едно мотивирано и документирано прошение“6. Специалната малцин-
ствена комисия на Обществото на народите, съставена от представители на 
Великобритания, Полша и Финландия, на 17 май 1930 г. отхвърля петицията, 
като се мотивира с твърдението на югославското правителство, че тя е дело 
на ВМРО7. Надеждите в България за по-категорична британска позиция по 
Македонския въпрос не се сбъдват8. 

На 22 октомври 1929 г. новият пълномощен министър на Великобрита-
ния Сидни Уотърлоу връчва акредитивните си писма на цар Борис III. Прес-
тоят на Уотърлоу в България е един от най-активните периоди на британската 
дипломация, свързан с решаване на Македонския въпрос в годините между 
двете световни войни. Лейбъристките ръководители на британското Минис-
терство на външните работи се заемат със създаване на нов меморандум, в 
който да се набележи принципното отношение на Великобритания по Маке-
донския въпрос, съобразно настъпилите промени9. 

През декември 1929 г. Форин офис за пореден път разглежда Македон-
ския въпрос и целият анализ е подчинен на отношението към ВМРО. В за-
ключението на своя документ британските служители отчитат, че българско-

5  Вж. по-подробно Митев, Д. От Скопие до Женева. Димитър Шалев – защитник на 
малцинствата в Обществото на народите. С., 2012, 22–47.

6  Мир, бр. 8667, 24.01.1930.
7  ЦДА, Ф. 381К, оп. 1, а.е. 119, л. 118: Писмо от Българската царска легация в Берн, 

Швейцария до Атанас Буров, министър на външните работи и на изповеданията (16.06.1930 
г.): Комитетът за малцинствата не е взел решение да сезира Съвета с поставения с 

петицията въпрос, освен по съобщените вече съображения, още и поради обстоятелството, 

че от югославянска страна са били дадени уверения, че югославянското правителство ще 

продължи уреждането на въпроса чрез преки преговори с българското правителство, като е 

било наблегнато на ролята, която имало да изиграят за успокоение на духовете последните 

спогодби между България и Югославия; Василев, В. Българо-британските отношения..., с. 
384.

8  ЦДА, ф. 381К, оп. 1, а.е. 119, л. 111, 112: 
9  Митев, Д. Великобритания и Македонският въпрос през второто..., с. 10.
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то правителство се дистанцира от македонската организация, като се надяват 
двете крила в нея взаимно да се унищожат. 

В Лондон отчитат, че михайловистите взимат превес. Според Форин 
офис ВМРО е „загубило най-добрите си лидери и дегенерира“. Самата орга-
низация няма конструктивна идея и при продължителен мир на Балканите е 
обречена на естествена смърт. Разбира се, повтарят се и вече тиражираните в 
последните месеци идеи за по-добро администриране на Вардарска Бановина 
и за българо-югославско сближение10. 

Още в първите месеци на резидирането си Уотърлоу посредничи при 
решаване на спора между Югославия и България за двойната собственост в 
пограничните региони. Резултатът е сключването на „Конвенция за ликви-
диране на двувластните имоти и Правилник за поддържане добрия ред и 
сигурност на границата“, подписани от България и Югославия в Пирот и 
София през 1929 и 1930 година. 

Сръбското правителство е затворило едностранно границата през ок-
томври 1927 г., след убийството на сръбския ген. Ковачевич в Щип, Македо-
ния. Преговорите между двете страни започват едва през февруари 1929 г., 
като втората конференция в София на 15 ноември 1929 г. се провежда под 
егидата на Сидни Уотърлоу, който реално съдейства за подобряване на взаи-
моотношенията11. 

Във Форин офис одобряват разведряването на междудържавните от-
ношения на Балканите, като същевременно не допускат идеята за включване 
на България в Югославия да се реализира.  

В писмо до своя колега в Белград, споделяйки впечатленията си за 
четирите месеца, прекарани в София, Сидни Уотърлоу отбелязва че „българ-
ското обществено мнение относно Югославия е твърде умерено и баланси-
рано както в чувства, така и в изказ, освен в случаите, когато има изблици 
относно пограничните инциденти и несправедливостите към македонското 
малцинство“12. 

Британският дипломатически представител в Белград Невил Хендер-
сън отговаря на призива на своя колега да се разсеят шовинистичните и не-
приятелски настроения чрез създаването на лоялни, приятелски връзки меж-

10  FO 371/13573, 84–94: Foreign Offi  ce, Macedonian Question. December 6, 1929. 
Позицията на Уотърлоу по този меморандум е обстойно изследвана в Митев Д. Англия и 
македонският въпрос..., 10–11: Уотърлоу търси причините за възникването на Македонския 
въпрос, а оттам и създаването на Вътрешната революционна организация, в Берлинския 
договор от 1878 г. Според него Македония не е била нито национално, нито политическо 
цяло.

11  Антонов, Н. Българо-югославските гранични преговори. – Мир, бр. 8871, 
29.01.1930.

12  FO 371/14314, p. 61: Waterlow to N. Henderson. Sofi a, February 12, 1930. 
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ду двата съседни народа13. Инициативата на Уотърлоу черпи вдъхновение от 
вече започнатите практики от британската дипломация при уреждането на 
българо-гръцките отношения

На 8 декември 1927 г. в Женева между външните министри на Бълга-
рия и Гърция се подписва спогодбата Моллов-Кафандарис. Той урежда пла-
щанията на двете страни една към друга за обезщетяване на бежанците за из-
оставените от тях имоти. Според него Гърция трябва да изплати над 1 млрд. 
лева обезщетения, но тя обвързва тези плащания с българските репарации и 
след юли 1931 г. престава да внася договорените вноски. 

Като цяло спогодбата има неблагоприятен за България резултат, тъй 
като се обезбългарява Егейска Македония. Започват безспирни финансови и 
имотни спорове в гръцко-българската комисия. Нейният председател Ровер 
подава оставка, като на негово място идва Де Рение, но темповете продължа-
ват да са бавни. 

Уотърлоу се заема и с уреждане на „изключителния въпрос между Гър-
ция и България“, касаещ „гръцко-българските искания и контраискания“14. 
Трудните и продължителни преговори приключват приемливо донякъде и за 
двете страни15. 

Джон Балфур, служител във Форин офис, е натоварен да следи случ-
ващото се на Балканите. На 13 март 1930 г. той докладва за влошаване на 
обстановката, вследствие на бомбени атентати в Пирот и Струмица, които не-
съмнено „са организирани от ВМРО“16. Българският печат изтъква, че един-
ствено гарантирането на граждански и политически права на малцинствата 

13  FO 371/14314, 79–81: N. Henderson to Waterlow. Belgrade, February 14, 1930: 
Югославия е толкова заета срещу Италия, че иска добри отношения със своите съседи и 

специално с България. Шовинизмът е сериозна болест тука, но се надявам постепенно да 

намалее. И дума не може да става за военна партия, искаща да унищожи България или да 

я присъедини със сила. Това е химера. Най-малкото Европа няма да разреши. Със сигурност 

нейната амбиция е един ден да инкорпорира България в Югославия и донякъде се надява 

Македония (днешната ябълка на раздора) да бъде свръзката. 
14  FO 371/15168, 163–164: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, January 17, 1930; FO 

371/15168, p. 180 (repeated on p. 230): A. Henderson to Waterlow. Foreign Offi  ce, February 
2, 1930: Enclosing a letter from Henderson to Bouroff . Foreign Offi  ce, January 30, 1930; FO 
371/15168, p.181: A. Henderson to Ramsay. Foreign Offi  ce, February 2, 1930: Enclosing a letter 
from Henderson to Michalakopoulos. Foreign Offi  ce, January 30, 1930.

15  FO 371/15168, 73–77: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, March 6, 1931; Enclosing FO 
371/15168, 75–77: Bulgarian view on British Mediation, signed W. Greenewich. March 6, 1931; 
Димитров, Г. В. Българо-гръцките отношения и българските бежанци от Гърция (1919–
1931 г.). – Известия на Българското историческо дружество. Т. 28, 1980; Димитров, Г. В. 
Настаняване и оземляване на българските бежанци (1919–1939). Благоевград, 1985. 

16  FO 371/14315, 94–97: J. Balfour. Foreign Offi  ce, March 13, 1930: Изглежда няма 

съмнение, и това мнение се споделя и от представителя на Негово величество в София, 

че инцидентите са организирани от ВМРО, която постоянно иска да напряга по-доброто 

разбирателство между България и Югославия, в резултат на Пиротското споразумение. 
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ще може да доведе до истинско сближение между Югославия и България17. 
В Лондон са наясно, че българското правителство не може да унищо-

жи ВМРО изведнъж и искат постепенното ѝ стихване, като на първо време 
настояват за издирване и наказания за извършителите на бомбените атентати. 
В България симпатиите към ВМРО отстъпват на разумното желание да се 
търсят легални форми за защита на правата на сънародниците и все по-често 
се чуват призиви „да изоставят задръстените пътища и компрометирани-
те средства на бомбите и револверите“18.
 В шифрована телеграма от Уотърлоу до централата в Лондон се споде-
ля за възможността българското правителство да вземе мерки срещу револю-
ционната организация. Благоразумните препоръки на британския дипломат, 
„ако действията в Белград продължат“, са: „(1) търпение и въздържане от 
провокации, (2) по-интелигентен и либерален режим за малцинствата и (3) 
спиране на нелегалната югославска дейност в България“19.  

На 14 март 1930 г. Невил Хендерсън, пише до Лондон за дилемата 
пред югославското правителство – дали да втвърди тона и действията си 
спрямо България, или да прояви търпение: „Аз многократно съм изразявал 
пред много членове на това правителство, че според правителството на 
Негово величество единственото реално решение на Македонския въпрос е 
администрация, която да поднесе на това население мир, просперитет и 
спокойствие... Във всеки случай ще бъде невъзможно да се изискат специ-
ални привилегии за така нареченото българско малцинство в Македония. 
Югославското правителство никога няма да признае съществуването на 
такова малцинство. Аз съм убеден в споделянето на това мнение. Аз казах 
на краля, че считам населението на Вардарска Бановина, както сега се на-
рича Югославска Македония след миналия октомври с новото разпределение 
на провинциите, нито за сърби, нито за българи, но за македонци“20. 

Югославия се чувства силна и е готова да предприеме крути мерки 
като навлизане на българска територия в преследване на чети на ВМРО. Фо-
рин офис в свой меморандум от 26 март решава, че не може да подкрепи 
Югославия в това ѝ действие и я предупреждава, ако ситуацията по границата 
стане непоносима, да изпрати възражение до Обществото на народите в Же-
нева като равноправен негов член21. 

Уотърлоу споделя добрата си оценка за българския външен  минис-

17  Велчев, В. Т. Атентатът в Пирот. – Мир, бр. 8903, 03.03.1930; Велчев, В. Т. 
Атентатите и сръбско-българските отношения. – Мир, бр. 8909, 10.03.1930. Вж. по-подробно 
Петров, М. Западните българи...

18  Антонов, Н. Атентатите, постъпките и българо-югославските спогодба. – Мир, бр. 
8911, 19.03.1930. 

19  FO 371/14314, 169–170: Cypher telegram from Waterlow. Sofi a, March 14, 1930.
20  FO 371/14314, p. 189: N. Henderson to A. Henderson. Belgrade, March 14, 1930.
21  FO 371/14315, 83–85: Memorandum for the Secretary of State. John Balfour. March 24, 

1930.
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тър и изказва доверие в искрените намерения на Буров и Ляпчев да се спра-
вят с ВМРО и да подобрят отношенията с Югославия22. Относно мерките 
на българското правителство срещу ВМРО британския дипломат отчита, че 
„действат срещу индивиди, вместо срещу цялото тяло“23. 

Британската външна политика предвижда намеса само при необходи-
мост. Никола Антонов, дипломат и член на Демократическата партия, анали-
зирайки събитията, определя политиката на Форин офис по разведряване на 
българо-югославските отношения през пролетта на 1930 г. като по-активна от 
тази на Белград24. Лондон се стреми да предотврати евентуално ескалиране 
на напрежението. Форин офис изпраща пълномощния министър в Белград 
Невил Хендерсън на мисионерско посредническо посещение в София от 31 
март до 2 април 1930 г. Целта е да се даде знак за значението, което Вели-
кобритания отдава на добрите българо-югославските отношения. Подобни 
работни визити между колеги не са обичайна практика и този акт демонстри-
ра желанието на Великобритания да възстанови първостепенната си роля на 
Балканите. Освен с Уотърлоу, Н. Хендерсън провежда срещи с цар Борис III, 
Буров, Нешич. Дипломатите и държавниците сондират мненията си по Маке-
донския въпрос, като според Уотърлоу проблемът за правата на малцинствата 
в проведените разговори остава на заден план. Това е показателно за прио-
ритетите при уреждане на междусъседските отношения25. Уотърлоу изтъква, 
че ако се подобри положението на населението в Македония, това ще е пред-
поставка за ограничаване дейността на ВМРО от българското правителство. 
Неговият колега в Белград изисква забраната на организацията да предхожда 
всички подобрения във Вардарска Бановина26. В края на 20-те и началото на 
30-те години във Вардарска Македония се формират кръгове, чиито икономи-
чески интереси неминуемо се обвързват с политическата и държавна органи-
зация на Югославия, което преориентира представителите на тези слоеве и те 
стават противници на отделянето на Македония от Югославия27.

Н. Хендерсън е съгласен с Уотърлоу, че проблемът е в това, че и двата 
народа, българи и сърби, имат повече потребност от едно качество като тър-
пение и по-малко от един недостатък – недоверието28. Югославското прави-
телство е скептично към действията на българските си колеги спрямо ВМРО 

22  FO 371/14315, p. 25: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, March 20, 1930.
23  FO 371/14315, p. 125: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, March 27, 1930.
24  Антонов, Н. Англия и българо-югославянския спор. – Мир, бр. 8926, 05.04.1930.
25  FO 371/14315, 184–189: Цар Борис III..., Т. 1, с. 181. 
26  FO 371/14315, p. 136: N. Henderson to A. Henderson. Belgrade, March 26, 1930: Моят 

аргумент е, че първо трябва да се пререже дейността на ВМРО чрез забрана. Докато 

те продължават, Югославия има извинение за своята нетолерантност и самозащита. 

Съгласен съм с г-н Уотърлоу, че задачата на българското правителство е неприятна и 

опасна. Българите и сърбите са като две ръфащи се кучета.
27  Палешутски, К. Югославската комунистическа..., с. 210.
28  FO 371/14315, p.197.
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и смята, че „България хвърля прах в очите на Великите сили, че действа сре-
щу ВМРО“29. 

Българското правителство показва воля да се справи с революцион-
ната организация и повдига в съда обвинение срещу нейния лидер Иван Ми-
хайлов. Този път поводът са  убийствата на Александър Протогеров, Васил 
Пундев и Георги Баждаров30. 
 Съвсем откровено Сидни Уотърлоу обяснява на своя колега Орм Сар-
джънт, че не от симпатии се занимават с разплитането на Македонския въ-
прос, а защото „мирът на Балканите е пряк британски интерес“31. 

Желаният от Великобритания баланс на силите на Балканите е труд-
но постижим, най-вече в отношенията между отделните балкански страни. 
Югославия продължава да поддържа своето недоверие и заедно с Гърция и 
Румъния третират България като парий32. Британският вестник „The Times“ 
пък отчита, че ако сръбската власт бе дала права на населението в Южна Сър-
бия, би се сдобила с морална водеща роля на Балканите33.  

За Лондон не е тайна, че България е изправена пред два основни про-
блема – Македонския и финансовия34. Македонският въпрос е par excellence 
и колкото по-малко излиза на сцената, толкова Форин офис се чувства по-спо-
койно. Забавяне във времето и отлагане на решаването му е основната стра-
тегия на Лондон35. Във Форин офис са добре информирани за проблемите в 
Македония и за българския етнически характер на населението: „Въпреки че 
по-голяма част от жителите на Македония са славяни, те със сигурност 
не са сърби. Техният език, обичаи и симпатии са български... и биха много 
повече предпочели да са под българско управление“36. 

Финансовата криза е глобален проблем в посочения период, но бла-
годарение на преобладаващото селско население България не понася невъз-
вратими поражения. Паралелно с това българското правителство трябва да 
се справя с политическа криза. Противоборството между Ляпчев и Цанков се 
изостря и за да го неутрализира, през февруари 1930 г. българският минис-

29  FO 371/14315, p. 251.
30  FO 371/14316, p. 57: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, April 25, 1930.
31  FO 371/14316, p. 87: Waterlow to Sargent. Sofi a, May 5, 1930; FO 371/14315, 114–123: 

Цар Борис III..., Т. 1, 178–179: единствената правилна линия на поведение от наша страна, 

насочена към подобряване на отношенията между София и Белград... ние можем да се 

надяваме на известен успех, ако съумеем да наложим „феър плей” в поведението и на двете 

страни по отношение враждебните действия, които те предприемат една спрямо друга.
32  FO 371/14324, p. 113: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, May 29, 1930.
33  The Times, 14.04.1930.
34  FO 371/14319, p. 176: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, April 10, 1930.
35  FO 371/14316, p. 109: Sargent to Waterlow. Foreign Offi  ce, May 26, 1930: Между 

другото, нека всички ние помним, че Македонският проблем е с нас от век и не ще можем да 

намерим решение за него за ден или за година.
36  FO 371/14316, 115–116: A. Henderson to N. Henderson. Belgrade, May 9, 1930, 

Enclosure 2: Memorandum by Vice-Consul in Skopie Blakeney. 
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тър-председател кани професора в правителството. Цанков отказва и гласува 
против искания вот на доверие, но през май 1930 г. поема поста на министър 
на народното просвещение. Уотърлоу смята, че включването на Цанков в но-
вия кабинет му придава антимихайловистки облик и предлага да се подкрепи 
новото правителство37. 

Сидни Уотърлоу изпраща през месец май писмо до приятеля си Ро-
бърт Ванситарт, назначен отскоро за постоянен подсекретар във Форин офис, 
което се явява дипломатическа и епистоларна кулминация по Македонския 
въпрос38. Още в началната страница на приложения документ Сидни Уотър-
лоу заявява, че иска да посее във Форин офис някои идеи за подпомагане ре-
шаването на Македонския въпрос. Той е съгласен с централата и допуска, че 
България няма изявени териториални амбиции, но се чувства несправедливо 
ощетена след Ньой. Освен Македония има и добруджански териториален въ-
прос, а също така и три окръга, включени в  Югославия. Уотърлоу предлага 
да се работи за връщането на тези три окръга на България. Те не са от значе-
ние за Югославия, а само засилват „тъгата сред българите“39. Решаването 
на този проблем ще омекоти Македонския въпрос и поддържането на мира 
ще е много по-лесно, а също така „влиянието на ВМРО ще отслабне“40. Кол-
кото до самия Македонски въпрос, той признава, че е започнал писмото, вну-
шавайки идеята, че съвместни действия между Югославия и България могат 
някой ден да го разрешат и риторично пита: „Но това не е ли само фраза?“41. 
Уотърлоу размишлява върху фактите и отбелязва, че министър-председателят 
Ляпчев винаги е споделял, че ако македонците са добре третирани от юго-
славското правителство, ВМРО ще загуби почва. Едва ли обаче югославското 
правителство е готово на това, още повече след като продължава да подчерта-
ва като крайна необходимост населението в Македония да се откаже от свое-
то „българо-македонско съзнание“42. Уотърлоу намира идеята за независима 
Македония като твърде логична43. Може би така ще могат да бъдат една ес-
тествена връзка между своите събратя българи и сърби, вместо да се явяват 
причина за разделение между тях. 

Дипломатът не се притеснява да предложи на обсъждане своето смело 
решение за връщане на трите окръга – Цариброд, Трън и Босилеград, на Бъл-
гария. Този доброжелателен междусъседски акт Уотърлоу вижда като адек-
ватна стъпка за смекчаване остротата на сръбско-българските противоречия 

37  FO 371/14319, 201–209: Цар Борис III..., Т. 1, с. 186: аз предлагам да ги окуражим и 

стимулираме адекватно... за да може през следващата пролет Демократическият сговор 

да се яви на изборите срещу земеделско-комунистическата коалиция. 
38  FO 371/14316, 152–160: Waterlow to Vansittart. Sofi a, May 21, 1930.
39  Ibid., p. 153.
40  Ibid., p. 154.
41  Ibid., p. 155.
42  Ibid., p. 158.
43  Ibid., p. 159.
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и като предпоставка за решаване на Македонския въпрос, част от който са и 
Западните покрайнини. Писмото на Уотърлоу показва политическо и дипло-
матическо мислене с визия във времето, които не срещат разбиране в центра-
лата. Аналитичният му стил свидетелства за ерудиция и поглед, непостигнати 
от неговите колеги в София през всички години между двете световни войни. 
Уотърлоу вниква в дълбочината на Македонския въпрос повече от всеки друг 
служител на Форин офис. Коментарите не закъсняват. На 2 юни Джон Балфур 
поднася подробен анализ върху полученото от София писмо. Тонът е сдържан 
и резервиран, отхвърлящ всякаква по-нататъшна дискусия относно каквато и 
да е промяна на Версайската система44. Орм Сарджънт и Артър Хендерсън 
подписват своето съгласие с анализа на Балфур, като шефът на централния 
отдел не пропуска да припомни своята теза за необходимостта от „време и 
търпение на Балканите“45.

След Парижката мирна конференция, до самото навечерие на Втора-
та световна война, отношението на Форин офис към Македонския въпрос е 
продиктувано от желанието за стихване на проблема. Отделни британски 
политици и общественици проявяват загриженост за съдбата на българското 
население в Македония, но тези епизодични моменти се губят на фона на 
голямата британска политика, която всячески се стреми да не допуска прово-
киране на напрежение. 

Ноел Бъкстон се опитва да разбере от Панчо Хаджимишев дали Ша-
лев, Анастасов и Илиев ще посетят Лондон. В Женева тримата българи от 
Македония срещат бюрократични пречки от страна на югославските консул-
ски власти и паспортите им не са продължени. Благодарение на журналист, 
застъпил се за тях пред френското правителство, и след като същото се убе-
дило, че нямат нищо общо с ВМРО, ги допускат да стигнат до Париж. Хад-

44  FO 371/14316, 150–151. John Balfour: Аз се боя, че г-н Уотърлоу е твърде убеден в 

описанието си на македонския проблем като такъв, който дава ръст на Алпи върху Алпи 

от безнадеждност. Леченията, предложени в това писмо, будят възхищение на теория, 

но когато дойде до практика, аз не виждам ние да можем да направим каквото и да е за 

връщането на трите северни окръга или за автономна Македония. Първото от тези лечения 

ще даде веднага почва за десетки други такива искания от страна на държавите, които 

имат териториални несправедливости от мирните договори... Очевидно нищо освен друга 

европейска война не би ги накарало да върнат тези три северни окръга или в този дух да се 

съгласят на автономна Македония. Последното ще разгневи и гърците, а трябва да имаме 

предвид и албанците, които имат части в Югославия, населени предимно с албанци. 
45  FO 371/14316, p. 151. Orme Sargent: Страхувам се че не съм съгласен с мисленето 

на г-н Уотърлоу, че автономна обединена Македония е логична идея. Аз не вярвам някой да 

определи какво точно е македонец. Г-н Хендерсън и г-н Ляпчев (обединени от г-н Уотърлоу) 

може би грешат, като смятат, че македонският въпрос ще изчезне, ако македонските 

революционери са унищожени и Югославия даде на жителите на Южна Сърбия нормално и 

цивилизовано администриране: Но няма други възможни лечения, без да се следва рамката 

на мирните договори и върху тях трябва да продължаваме да се концентрираме в малката 

вяра, че ще пробият Симплон тунел в тези Алпи на безнадеждност.
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жимишев изказва надежда че г-н Бъкстон може да им съдейства да посетят и 
Лондон. Според предадената информация от г-н Бъкстон, г-н Артър Хендер-
сън, държавният секретар на външните работи, „щял да действа в Женева за 
признаването на българско етническо малцинство в Сръбска Македония“. 
Бъкстон споделя впечатленията на г-н Колбан от секретариата на Общество-
то на Народите, който след посещение в „Сръбска Македония“ споделя, че 
„населението там процъфтява икономически и е доволно“. Бъкстон говори 
за едно примирение с положението там46.

Въпреки че във Форин офис се обсъжда възможността за даване на 
малцинствени права на населението в Сръбска Македония, в крайна сметка 
страхът от надигащия се ревизионизъм в Европа тушира тези британски на-
мерения.

В поверително писмо до Уотърлоу британският външен секретар Ар-
тър Хендерсън дава наставления и одобрява изготвения меморандум от Орм 
Сарджънт от 21 юни, в който се препоръчва на българското правителство да 
бъде „господар в собствения си дом“47. Форин офис очертава насоките в по-
литиката си на Балканите, вследствие на отговора на югославското правител-
ство по петицията на тримата македонски българи. В своя кратък и ловко мо-
тивиран мемоар югославското правителство поддържа две становища: първо, 
че в пределите на Югославия не съществува никакво българско малцинство, 
и второ, че тримата македонски представители са в постоянна връзка и дейст-
ват съвместно както с Македонския национален комитет, така и с ВМРО48. 

На 27 юни, след завръщането си от Лондон, където е извикан за ин-
структаж, Уотърлоу прави по заповед на своето правителство остър демарш 
пред Буров срещу търпимостта към безнаказаната дейност на революцион-
ните организации, насочени против Югославия и намиращи се на българска 

46  ЦДА, ф. 381К, оп. 1, а.е. 119, л. 147–148. Писмо от 5.06.1930 г. от Панчо Хаджимишев 
до Атанас Буров: Отговорих на г-на Бъкстона, че моите частни сведения далеч не 

отговарят на впечатленията, които г-н Колбан е извлякъл от посещението си в Сръбска 

Македония, където сигурно не му е била дадена възможността да влезе в прям контакт със 

самото население. Това население, прибавих, никога няма да се откаже от правата, които 

Мирните договори му гарантират и че там няма да има спокойствие, докато тия права не 

се приложат на дело и искрено. Аз му благодарих горещо за неговото мощно застъпничество 

в полза на това нещастно население, застъпничество, благодарение на което се е взело 

горепоменатото решение г-н Хендерсън да действа и в Женева, за да се признаят правата 

на етническо малцинство на българите под сръбска власт.
47  FO 371/14324 p. 131: A. Henderson to Waterlow. Foreign Offi  ce, June 22, 1930: 

Българското правителство ще бъде предупредено, че за своя сметка като независима 

държава ще трябва да предприеме ефективни мерки, за да стане господар в собствения 

си дом и да ограничи действията на ВМРО… Италия и България няма да се зачудят и ще 

поднесат македонския въпрос за разглеждане от Обществото на народите. Франция ще се 

опита да лимитира това в услуга на Югославия и правителството на Великобритания ще 

подкрепи Франция срещу италианско-българската теза.
48  Мир, бр. 8986, 21.05.1930. 
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територия, макар че българският външен министър е започнал преследвания 
и арести на революционни дейци още на 22 юни49. 

Отправените предупреждения към министъра на външните работи, че 
България може да бъде обвинена от Югославия пред ОН като единствен ви-
новник, че нищо конкретно не е направено от правителството срещу комити-
те Уотърлоу повтаря и пред цар Борис III, като пояснява, че България няма да 
получи подкрепа нито от френска, нито от английска страна50. 

Осъществената кореспонденция и дискусията по Македонския въпрос 
между София, Белград и Лондон от първата половина на 1930 г. дават ориен-
тир каква ще бъде политиката на Великобритания. Въпреки дейната позиция 
на британския дипломат в София и проявеното разбиране от някои негови 
колеги, като цяло във Форин офис надделява старата консервативна политика 
за запазване на настоящите граници. 

България полага усилия да излезе от изолацията, но Гърция и Румъния 
продължават да я третират неравностойно. Отношението на Югославия също 
остава неприятелско и подозрително, като за разлика от останалите две стра-
ни, тя има сериозна предпоставка за това – конфронтационните действия на 
Македонската революционна организация51.

В подкрепа на официалната линия на 1 юли 1930 г. централният отдел 
на Форин офис разпространява отпечатано издание на служебен „Меморан-
дум по Македонския въпрос“. Отново е документирана познатата позиция на 
британската дипломация, която  разчита времето и естественият ход на неща-
та да изкоренят проблема52. 

Епизодичното  активиране на британската външна политика по Ма-
кедонския въпрос отстъпва на утвърденото сдържано поведение, като се оч-
аква проблемът да утихне в резултат на „вътрешните свади и разпада във 

49  Билярски, Ц. Иван Михайлов в обектива..., с. 115; Чехословашки извори за 
българската история, II, 306–311; Мир, бр. 8990, 26.06.1930.

50  FO 371/14317, 98–106: Цар Борис III..., Т. 1, 188–189.
51  FO 371/14324, p. 113: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, May 29, 1930.
52  FO 371/14316, 174–215: Foreign Offi  ce Memorandum: The Macedonian Question, May 

10, 1930; Published: July 1, 1930. 
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ВМРО“53. Британската външна политика на Балканите между двете световни 
войни би могла да се определи като постактивна, а не проактивна54. 

Нов нюанс в цитирания меморандум на Форин офис се забелязва с уп-
равлението на Артър Хендерсън. Лондон не желае Македонският въпрос да 
се отнася до предстоящата сесия за разглеждане въпросите на малцинствата 
през месец септември 1930 г. Дори и да се повдигне въпросът, британските 
дипломати са спокойни, защото знаят че „Обществото няма да наложи ре-
визия на мирните договори или признание, че македонците са българи, или 
създаването на втора Албания на Балканите“55.

Далновидността и прозорливостта на Сидни Уотърлоу по разрешаване 

53  FO 371/14316, p. 214: 1. Различните народности в Македония не населяват ясно 

определена територия и не могат видимо да се разграничат региони. Религията също не 

може да бъде определящ фактор, ето защо плебисцит не би бил решение. 2. Вътрешните 

свади и разпадът във ВМРО, подобрението на местната администрация в Южна Сърбия, 

подобряването на просперитета на балканските страни общо и постепенното изчезване 

по естествен път или абсорбация на македонската емиграция в България са фактори за 

решаване на Македонския проблем. 3. Има много индикации, че българското правителство 

осъзнава неудобствата от позволяването международна му репутация и отношенията 

му с Югославия да бъдат нарушени от терористичните действия на ВМРО. Нашето 

правителство трябва да приеме следната политика по Македонския въпрос: – Като признае 

несъмнено задълженията, наложени към Обществото на народите и по-малко към себе 

си, произтичащи от югославските малцинствени договори и откаже да признае отделна 

македонска националност, искаща независимост или присъединяване към България, или 

каквато и да е степен на автономия, която  Югославия не би приела. – Приема, че в случай 

на криза Обществото на народите може да бъде принудено да се намеси; да не позволява 

и да не окуражава Македонският проблем да се отнесе към Обществото, освен в краен 

случай. – Да използва своето влияние в София, за да накара българското правителство да 

ограничи дейността на ВМРО. – Да застави югославското правителство 1. да се въздържа 

от подпомагане на български политически емигранти да използват югославска територия 

като база за нападения срещу българското правителство и 2. да подобри материалното 

положение на българофоното население в Македония, като повиши стандарта на 

управление в Южна Сърбия. – Да не използва други сили като Италия и ВМРО. Накратко, 

изглежда че най-добрият метод за третиране на този балкански рак е не чрез драстични 

хирургични намеси (като плебисцит, който ще доведе до промяна на граници или настояване 

за незабавна силова забрана на ВМРО, което ще им даде почти така желаната реклама 

и по-дълго съществуване), а като ползва лекуващото свойство на времето. Радиумът е 

убедителна дипломация, която да се базира на съществущато status quo, което постепенно 

ще затвори раната, която толкова дълго трови взаимоотношенията на Балканите.
54 Балканският комитет в Лондон..., с. 159: На среща във Форин офис на 1 май 1930 

г. с представители на Балканския комитет, Артър Хендерсън не дава никакви обещания и е 
твърде предпазлив в отговора си, който е бил отчасти предварително написан и прочетен. 
Делегацията остава с впечатлението, че Хендерсън едва ли би се решил да вземе инициатива 

за постъпки пред югославското правителство, но че при удобен случай може да се разчита, 

че той ще направи приятелски и неформални постъпки...
55  FO 371/14317, p. 204: N. Henderson to Sargent. Bled, July 23, 1930.
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на Македонския въпрос не срещат подобаваща оценка и това охлажда неговия 
ентусиазъм56. Британският дипломатически представител в София продължа-
ва да изпълнява своите задачи и не пропуска да предлага възможни решения 
за намаляване напрежението по Македонския въпрос. Уотърлоу, също като 
своя предшественик Сперлинг, който през есента на 1928 г. предлага жители-
те на Южна Сърбия да се наричат македонци, има нова идея – обособяване на 
македонски диалект57. Преповтарянето на вече изказани становища от Форин 
офис в по-ранни меморандуми показва последователността и най-вече твър-
достта на британската външна политика в региона58. Подготовката, познани-
ята и аналитичността на Уотърлоу не намират одобрение в Лондон и поради 
тази причина през 1933 г. той е преместен на същия пост в Атина. 

Политиката на британското правителство по Македонския въпрос се 
характеризира с няколко акцента, обособени в съпътстващите документи: 1. 
Отказ да се признае отделна македонска националност, която би изисквала 
както независимост, така и интегриране в България. 2. Неприемане на степен 
на автономия, която Югославия не би одобрила. 3. Ненасърчаване повдига-
нето на Македонския въпрос в Обществото на народите, освен при крайна 
необходимост. 4. Упражняване на натиск в София, за да се убеди българско-
то правителство да отслаби силата на ВМРО в България. 5. Подтикване на 
югославското правителство да се въздържа от подпомагане на българските 
политически емигранти и убеждаването му в необходимостта от подобряване 
материалното състояние на българофонното население в Македония. 

Петицията на тримата българи от Македония – Шалев, Анастасов и 
Илиев, фокусира международното внимание и през септември 1930 г. списа-

56  FO 371/14317, 185–186: Memo of Douglas Busk. Foreign Offi  ce, July 28, 1930, confi rmed 
by Omre Sergent on August 2, 1930: г-н Уотърлоу поддържа ревизия на границите, нещо което 

правителството на Негово величество не може да позволи. Още повече, аз се притеснявам 

че неговото посещение в региона на Трън може да окуражи българите да смятат, че точно 

това той поддържа. Такава вяра от страна на българите ще увеличи пропагандата и ще 

угнети сръбския лагер... След войната сърбите бяха в позиция да уредят нещата в своя 

изгода и естествено те се възползваха от своята позиция. Повечето от нас ще сторят 

същото и не виждам защо трябва да изваждаме целия въпрос за промяна на границите 

на тази почва… Вярно е, че българо-югославският граничен проблем е възможно да бъде 

припознат от натиска на сложностите на македонския  проблем, но последният е далеч 

по-важен и ние затова трябва да се съсредоточим върху него. Орм Сарджънт парафира 
документа: Напълно съм съгласен с г-н Бъск. Г-н Уотърлоу трябва да бъде предупреден да 

не показва своя специален интерес към тъжната съдба на отнетите територии.
57  FO 371/16657, 143–150: Цар Борис III..., Т. 1, с. 276.: Но да се насърчава създаването 

на македонски диалект – не. Никога! Това не е език, той няма своя литература или нещо 

подобно, освен няколко песни, запазени из отдалечените села. Няма македонец, който иска 

да го учи. Те искат да учат или сръбски, или български (в Белград или в София), тъй като 

това им дава шансове за реализация в живота.
58 FO 371/10667, 216–219: The Macedonian Question and Komitaji Activity, memorandum 

by the Central Department of Foreign Offi  ce, November 26, 1925. 
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ние „The Near East“ им посвещава подробна статия. Петицията е връчена на 
секретаря на Обществото на народите и обрисува неприемливото състояние 
на българите в Македония, които с всякакви средства са подложени на дена-
ционализация от югославяните59.

В писмо от 20 ноември 1930 г. до Филип Грейс, главен редактор и 
директор на „The Times“, кореспондентът Антонов съобщава, че Шалев и 
Анастасов остават в Женева и влизат във връзка с унгарски, немски, турски и 
албански малцинствени представители от Югославия, с идеята да създадат в 
Женева постоянно представителство на малцинствата60. 

Едуард Бойл предлага на Форин офис да организира среща, на която 
да бъдат изслушани Анастасов и Шалев, но след проведена дискусия Сар-
джънт отказва да приеме представителите от Македония61. 

Форин офис усеща, че проблемът с положението на населението в 
Македония се разраства, затова подготвя позиция за сесията на ОН62. Маке-
донският въпрос касае Югославия и България, но лесно може да въвлече и 

59  FO 371/14318, p. 90: The Near East, September 11, 1930, p. 285. Sofi a, September 4: 
Петицията търси защита на религиозните и етническите малцинства, както е заложено 

в мирните договори...  Стотици декларации с хиляди подписи, носещи един и същи текст 

в знак на солидарност с македонската делегация в Женева са изпратени до Обществото 

на народите. Те са написани от общобългарския комитет „Отец Паисий“... Съюзът на 

македонските братства в САЩ е изпратил до Женева дълго искане, в което обяснява 

условията на живот в страната, от която произхождат и за невъзможността свободно 

да се живее там, и как югославяните с техните жестоки мерки на денационализация 

принуждават българите към революционни действия. Искат незабавна намеса на обществото 

на народите... за да спре терорът, по- жесток от този от средните векове, и да накара 

югославското правителство да даде на своите малцинства правата, които им са определени 

от мирните договори. Това е единственият начин да се осигурят мира и спокойствието на 

Балканите. Македонските емигранти настояват да се свика международно разследване, 

което единствено може да реши Македонския въпрос... На върха на тези признаци на 

симпатии към Македонската кауза в Женева голямо впечатление направи вчера статия в 

революционния вестник „Свобода или смърт“, която бе възпроизведена в целия български 

печат. Тази важна статия е от великия водач на Македонската революционна организация, 

който по повод на шестата годишнина от смъртта на своя учител и предшественик Тодор 

Александров прави преглед на възраждането на революционното движение след войната 

във връзка със сръбския натиск в Македония и защитава надълго революционните методи 

като единствени възможни в курса на борба за защита на населението в Македония от 

югославското управление... Видно е от тази статия, че македонският комитет смята да 

се разоръжи и за момент е склонен да покаже търпение, ако Обществото на народите се 

заеме сериозно с македонската петиция. 
60  FO 371/14319, p. 11–14.
61  FO 371/14319, 58–59: Sargent to Edward Boyle. December 19, 1930. 
62  FO 371/14318, p. 36: Сидни Уотърлоу предлага Ляпчев да отиде на предстоящата 

сесия на Обществото на народите.
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Гърция като страна по него63. 
Южната съседна държава, за разлика от Югославия, е далеч по-спо-

койна поради по-малобройното българско население, останало на нейна 
територия. Според британския представител Уотърлоу на практика Гърция 
може да признае българско малцинство, но понеже то е локализирано в За-
падна Македония, между албанската граница и река Вардар, и е идентично с 
населението в Югославия оттатък границата, такова признаване ще предиз-
вика проблем64. 

В първите месеци на 1931 г. напрежението между Гърция и България 
е повече икономическо, отколкото политическо или малцинствено, като  се 
отнася най-вече до реципрочните искания за овъзмездяване и свободна тър-
говия65. На 30 януари 1931 г. Артър Хендерсън изпраща две идентични писма 
на външните министри на България и Гърция – Буров и Михалакополус, в 
които проличава нежеланието на Форин офис да се занимава с безконечните 
бежански спорове. Той призовава своите колеги да решат взаимните искания, 
както са заявени до 31 декември 1930 г., без да повдигат нови66. Британското 
външно министерство заявява, че ще се съобразява при водене на своята по-
литика в Югоизточна Европа с „двете най-пряко заинтересувани на Балкани-
те Велики сили – Франция и Италия“67. 
 На 21.01.1031 г. Уотърлоу докладва за интереса в българския печат 
към посещението на Анастасов и Шалев във Великобритания, техните срещи 
и последвалото писмо на депутата Бен Райли, който заявява че македонци-
те са с български произход68. Петицията се класифицира като неприемлива, 
поради своя произход и връзка с терористите и с този претекст е отхвър-
лена от Обществото на народите69. Повтаряща я петиция от Всебългарски 
комитет „Отец Паисий” от март 1930 г. също е отхвърлена70. Продължаващата 
вътрешна борба във ВМРО не спомага за извеждане на инициативата на 

63 FO 371/14322, p. 14: Memorandum by John Balfour on Greaco-Bulgarian claims and 
contra-claims. Foreign Offi  ce, September 9, 1930.

64  FO 371/ 15172, 86–87. Waterlow to Sargent. Sofi a, December 31, 1930. Вж. документа 
в края на книгата.

65  Антонов, Н. Гръцко-българската митническа война. – Мир, бр. 9160, 21.01.1931.
66  FO 371/15168, p. 180: A. Henderson to Waterlow (Sofi a). Foreign Offi  ce, February 2, 

1931; p. 181: A. Henderson to Ramsay (Athens). 
67  Антонов, Н. Великобритания и гръцко-българските преговори. – Мир, бр. 9175, 

09.02.1931.
68  FO 371/15172, p. 148: Писмото е отпечатано в „Манчестър Гардиън” на 31.12.1930 

г.  „Манчестър Гардиън” в броя си от 24.12.1930 г. публикува писмо на двамата българи от 
Македония, в което те описват мъките на българските македонци в Югославия.

69  FO 371/15172, 136–137: Larr to O’Malley. Geneve, January 20, 1931.
70  FO 371/15896, p. 26: След тези две първоначални петиции още шест други биват 

отхвърлени: третата е почти идентична с първите две и е от 1930 г., три са от месец май 1931 
г., седмата е от месец ноември 1931 г., а осмата е от месец януари 1932 г. 
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представителите от Македония докрай71. В края на месец февруари 1931 г. 
македонската организация, след тригодишни кървави разпри, прави опит за 
помирение между враждуващите лагери, но това успокоение е временно и 
не може да възстанови загубения авторитет.
 Протичащите в света процеси на консолидиране и обособяване на 
политически съюзи влияят върху политиката в Югоизточна Европа. През 
март 1931 г. се свиква повторна балканска конференция за мир, но България 
като единствена победена и ощетена от Парижката мирна конференция бал-
канска страна, е настроена скептично, когато един съюз се базира на утвър-
ждаване на версайското статукво72. Българското правителство не може да се 
откаже от правата на своите малцинства зад граница и дава ясни послания 
към своите съседи, че няма да седне на масата на сближението, ако цената 
за България е да се отрече от своите сънародници, останали под чуждо уп-
равление73. Според български наблюдатели и анализатори сръбският крал 
Александър се стреми „със сила да постигне непостижима задача – създа-
ване на югославянски народ“74. Докато българите в Македония не получат 
права и международно признание, участието на България в Балкански пакт 
е под въпрос75. 
 Според Уотърлоу балканските страни биха влезли в един пакт, паза-
рейки се в духа на ориенталските традиции, а не като следват примера на 
модерните западни демокрации. Британският дипломат изтъква доверието 
от българска страна към политиката и волята на Великобритания за безпри-
страстно уреждане на спорните въпроси76. 
 Британският министър в Атина Патрик Рамзи след разговор с гръц-
кия министър-председател Венизелос говори за демонстрирано желание 

71  Велчев, В. Т. Новото убийство (на Йордан Гюрков – бел. моя, И. Д.) в София. – Мир, 
бр. 9178, 12.02.1931.

72  Петков, Борис П. Защита на българските малцинства в Югославия. – Мир, бр. 
9200, 11.03.1931 г. Балканските конференции, проведени през периода 1930–1933 г., се 
явяват поредният опит за създаването на съюз, включващ всички държави на полуострова. 
Неуспешният опит за организирането на Балканско Локарно, сблъсъкът на френски, британски 
и италиански интереси, както и все по-големите проблеми, свързани със запазването на 
ефективността на Малката антанта, под което трябва да се разбира ефективността на 
френската политика, налагат необходимостта от нови преговори за общ балкански блок. Те 
са общо четири на брой и се провеждат ежегодно през периода от 1930 до 1933 година. – 
Анчев, С. Употребените Балкани. – Нова Зора, бр. 30, 26 юли 2011 г.

73  Велчев, В. Т. Участието ни в Балканската конференция. – Мир, бр. 9207, 19.03.1931; 
Хесапчиев, Хр. Г. Първата Балканска конференция за мир и България. – Мир, бр. 9210, 
23.03.1931.

74  Велчев, В. Т. Диктатурата в Югославия. – Мир, бр. 9213, 26.03.1931.
75  Данев, В. България и Югославия: Пътят на сближение между Белград и София 

минава през Македония. – Мир, бр. 9451, 09.01.1932.
76  FO 371/15168, 73–77: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, March 6, 1931. Enclosure, W. 

Greenewich.
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от гръцка страна за уреждане на въпросите с България, като следва реда – 
финансови, икономически, политически. Венизелос би желал да задоволи 
исканията на България и да признае наличието на 80 000 души българско 
малцинство в региона на Флорина (Лерин), веднага щом българското пра-
вителство признае сегашната граница с Гърция за окончателна77. Това при-
знание на Венизелос пред британския представител показва красноречиво 
желанието на Гърция да презастрахова несправедливо наложеното статукво 
в Югоизточна Европа след края на голямата война. Вследствие на идеята 
на гръцкия министър-председател, Уотърлоу пита от София дали не е ре-
зонно Югославия да помисли да даде малцинствени права на населението 
във Вардарска Бановина, като се съгласява със своя колега Кенард, че наз-
ванието българско малцинство, употребено от Венизелос, може да направи 
алюзия и да предизвика кръвопролития78.

Великобритания се интересува от всяко прегрупиране и разместване 
на силите в Югоизточна Европа. Пред Уотърлоу социалистическият водач 
Янко Сакъзов споделя идеята си за натиск от страна на Лондон върху Атина 
и Белград, с цел да подобрят положението на малцинствата, след което ще 
може да се говори за балкански пакт. „Всички българи без разлика от класа, 
партия и пол, истински вярват че техните братя и сестри в потиснатите 
територии живеят в страшна мъка“79. Уотърлоу пояснява, че под поти-
снати територии се имат предвид Югославия и Гърция, понеже българите 
в Добруджа имат добри малцинствени права като училища и църкви напри-
мер. Уотърлоу прикрепя и превод на водещата статия от Панчо Дорев, който 
заявява че „никоя сила на света не може да прекъсне духовната връзка, 
която свързва македонските емигранти с техните братя, които живеят 
под чуждо робство“80. 

След две години на диктатура Югославия не съумява да се откаже от 
асимилационната си политика в Македония и не вярва, че новото българско 
правителство ще съумее да се справи с ВМРО81. Въпреки недоверието на 
своите съседи, новият български министър-председател Александър Мали-
нов продължава трудната задача за контролиране на ВМРО и заявява, че 
правителството ще „постави всекиго на мястото“82. 

Проблемите във Вардарска Македония не престават и петициите от-
там не стихват83. Българското правителство осъзнава, че с отделните съ-
седни държави трябва да търси различни пътища, чрез които да се застъп-
ва за своите малцинства. Уотърлоу в писмо до Форин офис дава описание 

77  FO 371/15169, p. 75: Ramsay to A. Henderson. Athens, April 7, 1931.
78  FO 371/15169, 115–117: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, May 7, 1931.
79  FO 371/15173, p. 58: Waterlow to A. Henderson. Sofi a, June 3, 1931.
80  Ibid.; Знаме, 20.05.1931 г.
81  Мир, бр. 9316, 30.07.1931; Мир, бр. 9329, 14.08.1931.
82  Мир, бр. 9330, 15.08.1931.
83  Велчев, В. Т. Петиция на македонското духовенство. – Мир, бр. 9366, 28.09.1931.
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на политическите процеси, които текат на Балканите през есента на 1931 
г. и сравнява динамиката в отношенията между България и Югославия с  
тази между България, Румъния и Гърция. И в Гърция има „българо-маке-
донско население“, но Македонският въпрос стои основно между София и 
Белград84. Непризнаването от страна на Белград на малцинство в долината 
на Вардар и стремежът за асимилиране на това население са повод за отри-
чане на всякаква форма на сближение от страна на България85. 

В същото време, докато съществува балканска конспиративна орга-
низация, всяка идея за балканско единство е илюзия. Употребата на сила сре-
щу ВМРО не е прагматичен политически ход, защото по този начин органи-
зацията ще се засили. Британският дипломат сравнява ВМРО с Шин Фейн в 
Ирландия. Той посочва като пацифистичен вариант идеята за южнославян-
ска федерация между България и Югославия, но натрупаните проблеми, а 
и реакцията на Румъния, Гърция и Италия правят този процес невъзможен. 
Орм Сарджънт отговаря: „Можем само да се надяваме, че югославяните и 
българите ще могат да заровят македонската томахавка“86. Усилията на 
Форин офис за разведряване на българо-югославските отношения постигат 
минимален резултат87. 

През есента на 1931 г. стопанската криза във Великобритания довеж-
да до финансова, която е последвана от политическа88. Британската империя 
в условия на икономическа криза за първи път в своята история изоставя 
свободната търговия, за да защити своите интереси89. Въпреки вътрешните 
си грижи  лейбъристкото правителство не загърбва Гърция при конфликта 
с Турция за о. Кипър. Лондон показва отново пристрастието си, като се за-
стъпва за правата на гръцкото население там – нещо, което не се случва за 
българското в Македония90.

В средата на месец април 1932 г. се провежда осмият редовен конгрес 
на ВМРО, който е определен като етап от залеза на организацията според 
британския представител Уотърлоу91. Земеделските министри в българското 
правителство са за противопоставяне на И. Михайлов, но в крайна сметка 
не се предприемат съществени действия92. Пълното ликвидиране на ВМРО 

84  FO 371/15174, 3–15: Waterlow to John Simon. Sofi a, November 19, 1931. 
85  The Times, 22.01.1932.
86  FO 371/15174, p. 16: Sargent to Waterlow. Foreign Offi  ce, December 1, 1931.
87  Граф Сфорца, бивш италиански министър на външните работи, споделя пред „Ню 

Йорк Хералд Трибюн” на 26.07.1931 г.: Македония можеше да стане връзка между двете 

южнославянски страни – сръбската и българската държава, докато сега тя ги разделя. – 
Мир, бр. 9358, 18.09.1931.

88  Гешов, Ив. Ст. В Англия. – Мир, бр. 9378, 13.10.1931.
89  Мир, бр. 9424, 05.12.1931.
90  Мир, бр. 9397, 04.11.1931.
91  FO 371/15896, 4–10: Waterlow to John Simon. Sofi a, May 14, 1932. 
92  Ibid., p. 8.
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изглежда твърда крайна мярка, като в динамиката на събитията в Европа и 
света такъв ход не може да бъде оценен и предприет прибързано. 

В средата на юни 1932 г. Джон Балфур подготвя становище за нуж-
дите на Форин офис във връзка с питане на лорд Ноел Бъкстон в горната 
камара на британския парламент. Познатият в България лорд се интересува 
от „македонското движение и проблемите, и съответните визии на Юго-
славия и България, както и позицията на ОН“93. Подобен въпрос Бъкстон 
задава на 10 юни 1931 г. и в подновените разисквания служителят на Фо-
рин офис изтъква, че „Македония е общоприет географски термин и не 
предполага погрешни политически изводи“94. За пореден път се преповтаря 
старата рецепта за решение на въпроса, която разчита на времето, внима-
телната сръбска администрация и постепенното отслабване на тероризма. В 
подготвения отговор личи самочувствието на Балфур, който дори предлага, 
ако Хейлшам бъде притиснат от Ноел Бъкстон, в отговор да изтъкне, че ОН 
се въздържа от излишни изказвания, защото сведенията от региона са неяс-
ни. В заключение на своя анализ Балфур изтъква, че е възможно Македон-
ският въпрос да се реши чрез постепенната асимилация на македонското 
население от Югославия95. В отговора си към Бъкстон Хейлшам отива още 
по-далече, като изказва мнение, че македонското малцинство ще бъде аси-
милирано. 

В България обществеността реагира остро на това изказване и Уотър-
лоу препраща преводи на статии от вестниците „Камбана“ и „Македония“96. 
ВМРО с продължаващото си радикализиране все повече се поставя в усло-
вия на изолация и противопоставяне с българското обществено мнение97. 
Българското население все по-често призовава управляващите да спрат по-
зора с непрестанните убийства в редиците на двете революционни фрак-
ции98. Според Уотърлоу правителството не взема никакви мерки „по отно-
шение на терора“, упражняван от Македонската революционна организа-
ция в Южна България99. 

В София ежегодно се провеждат митинги срещу Ньойския диктат, 
които обикновено завършват със скандирания и освирквания пред сръбска-
та легация100.

93  FO 371/15896, 23–28: Foreign Offi  ce. John Balfour. June 14, 1932. 
94  Ibid., p. 25.
95  Ibid., p. 28.
96  FO 371/15896, 88–89: Waterlow to John Simon. Sofi a, June 23, 1932.
97  Скулев, С. Я. Македонските убийства. – Мир, бр. 9631, 18.08.1932.
98  Велчев, В. Т. Убийствата и правителството. – Мир, бр. 9715, 28.11.1932.
99  FO 371/15897, 62–69: Цар Борис III..., Т. 1, с. 258: Едва ли неотдавнашното 

ожесточаване на взаимно изтребителните борби във ВМРО ще спомогне за укрепването 

на престижа на властта. Вече не минава и ден без престрелки по софийските улици, при 

това не е отбелязан случай някой терорист да бъде изправен пред съда.
100  FO 371/15896, p. 131: Cypher telegram from Waterlow. Sofi a, November 17, 1932.
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Британските представители в балканските столици наблюдават ак-
тивизиране и на други бежански организации. От Атина Патрик Рамзи док-
ладва за сътрудничество между тракийците и македонците в техните ас-
пирации за приобщаване на Тракия и Македония към България101. В напра-
вения анализ Форин офис отчита със задоволство, че Тракийският комитет, 
за разлика от Македонския, не ползва терористични похвати за изпълнение 
на своите цели. В писмо от 2 януари 1933 г. Уотърлоу изпраща до Лондон 
брой на вестник „Въртоп“, в който сръбският цар Александър е посочен 
като тиранин, подкрепен от френски и чешки полицаи102. „Въртоп“ е ор-
ган на Революционната организация на българите от Западните покрайнини 
(ЗПРО) – структура, тясно свързана с ВМРО. ЗПРО насочва своите дейст-
вия конкретно към Западните български покрайнини, които след края на 
Първата световна война попадат в Югославия103. 

Уотърлоу съобщава за известно укрепване на ВМРО, вместо очаква-
ното отслабване и обрисува състоялия се Велик македонски събор в Горна 
Джумая от 10 до 12 февруари 1933 г., където присъстват хърватски емисари 
и представители на официалната българска власт. Според британския пред-
ставител „ВМРО е станала единствената реална сила в България и е по-
стигнала това благодарение на италианска помощ“104. Великият македон-
ски събор цели да демонстрира сила и приема декларация, според която Ма-
кедония трябва да се обособи като самостоятелна политическа единица105. 
Югославското правителство връчва нота на българския вътрешен министър 
Александър Гиргинов срещу сътрудничеството на официалните български 
власти и ВМРО, демонстрирано на Горноджумайския македонски конгрес. 
То се обосновава с изнесената реч от шефа на полицията за солидарността 
между българската армия и македонските революционери106. 

Междувременно борбата между отделните крила във ВМРО води до 
непрестанни престрелки и убийства. Британският представител в София 
информира централата за множество изстъпления на комитаджии, които 
не стихват в първите месеци на 1933 г.107. В отговор на това от началото 
на месец юни българското правителство увеличава броя на патрулиращите 
столични полицаи и на тези из големите градове108. 

През есента на 1933 г. лорд Ноел Бъкстон престоява една седмица 
на посещение в София и открито заявява на всички свои приятели от маке-

101  FO 371/16654, 123–127: Ramsay to John Simon. Athens, May 3, 1933. 
102  FO 371/16650, 17–21: Waterlow to Central Department. Sofi a, January 2, 1933. 
103  Вж. по-подробно Петров, М. Западните българи. С., 2017.
104  FO 371/16650, 74–82: Waterlow to John Simon. Sofi a, January 19, 1933.
105  Тюлеков, Д. Обречено родолюбие..., 220–221.
106 The Times, 02.03.1933.
107  FO 371/16650, 1–5: Macedonian feud; 11–15: Funeral of Simeon Eftimov; 58–62: 

Macedonian feud – murders. 4.02 – 20.02.1933; 142–145: Macedonian feud outrages. 
108  FO 371/16650, 158–160: Waterlow to John Simon. Sofi a, May 26, 1933.
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донските организации, че „тероризмът е безнадеждна политика, която е 
омразна за британското мнение и пагубна за България“109.

Македонският въпрос, въпреки десетките анализи и инициативи, пе-
тиции и оплаквания, не намира решение, нито очакваното от Форин офис 
стихване в началото на 30-те години на ХХ век. Добрият познавач на реги-
она А. П. Никъл, който е бивш член на Репарационната комисия в България 
и на Гръцко-българската смесена комисия за емиграция, определя българ-
ското малцинство в Югославия като напълно потиснато – без право да полз-
ва български език, без собствени църкви и училища, без политически права 
и възможност за  движение110. 

В писмо на британски служител при ОН от 17 юли 1933 г., изпратено 
до секретаря във Форин офис Джон Саймън, се съобщава за „40 петиции на 
български (македонски) малцинства“ в Югославия, отхвърлени до момен-
та, като се подчертава, че петицията на А. П. Никъл най-вероятно ще бъде 
първата допусната за разглеждане111.

Твърдо придържайки се към принципите на необвързаност, България 
следи промените в Европа, които, особено след идването на Хитлер на власт 
в началото на 1933 г., дават възможност за промяна на статуквото.

Цар Борис III се вслушва в съветите, които получава при посещения-
та си в Лондон и Париж – „да търси разбирателство със своите съседи“112. 
В тази връзка той осъществява три поредни срещи с югославския крал 
Александър (18 септември, 3 октомври, 10 декември 1933 г.), за да избегне 
тоталната изолация на България в процеса на оформяне на Балкански съюз. 
Същите подбуди довеждат и до среща с румънския крал Карол. Джон Бал-
фур, временно заместващ титуляра Уотърлоу, описва предприетата от цар 
Борис III стъпка към дейна дипломация и сближаване с Белград. За него тя 
е свидетелство, „че враждата, породена от Македонския въпрос, не бива 
да бъде оставяна да се превръща в непреодолима пречка в опитите за по-
стигане на приятелски отношения с Югославия“113. Дипломатическата ак-
тивност на българския монарх не довежда до резултат поради факта, че всяко 

109  FO 371/16657, p. 30: Waterlow to O’Malley. Sofi a, November 11, 1933.
110  FO 371/16650, p. 191: Letter from A. P. Nicol to T. Avenol: The Bulgarian Minority in 

Yugoslavia. 
111  Ibid., p. 190.
112  FO 371/16651, 96–101: Цар Борис III..., Т. 1, с. 266.
113  FO 371/16651, 79–87: Цар Борис III ..., Т. 1, 262–264: Все пак не може и да 

става въпрос за признаване от югославска страна на български национални малцинства 

или допускане на промяна в териториалното status quo... Реакцията на македонците по 

повод усилията за създаване на по-приятелска атмосфера в двустранните отношения 

бе незабавна и болезнена. Манчев, Кр. Балкански разпри. С., 2011, с. 165: При срещата 

си с крал Александър през октомври в Евксиноградския дворец цар Борис поставя въпроса 

за „поправка на границата на юг от Пирот и отстъпки на българското малцинство в 

Македония”. Югославия решително се противопоставя на българските искания.
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сближение е обвързано с отказ от териториални аспирации. Цар Борис III не 
постига видим политически резултат, но се връща от Западна Европа със са-
мочувствие, което Уотърлоу отдава на визитата му в Лондон114. 

От своя страна, сръбският крал Александър също предприема пъту-
ване през България, Гърция и Турция, като целта му е създаване на условия 
за сближение с всички балкански страни и отслабване влиянието на Италия 
на полуострова115. Белград не отстъпва, дори когато френският представи-
тел в София Камбон предлага да се въведе обучение на български език в 
окръзите Цариброд, Трън и Босилеград116. Джон Балфур смята, че югослав-
ското правителство е силно и може да си позволи малцинствени отстъпки в 
Южна Сърбия117. Югославия разчита знаците на международната политика, 
но вместо да даде права на населението в Македония, решава да се въз-
ползва от своята сила до пълното асимилиране на областта. В края на 1933 
г. Невил Хендерсън заявява в писмо от Белград, че „никога югославското 
правителство няма да признае македонците като малцинство, каквото и 
да означава този термин“118.  

Форин офис стига до извода, че „изчезването на ВМРО е единстве-
ният ключ към по-добри българо-югославски отношения“119. Според бри-
танските дипломати без италиански субсидии дейците на ВМРО трудно ще 
оперират. Чрез Невил Хендерсън британското външно министерство решава 
да поиска назначаване на администратори в Македония, които произхождат 
от региона. Предложено е при потвърждаване на италианско финансиране 
Лондон да предприеме критична кампания в пресата по въпроса120.

Напрежението в Югоизточна Европа нараства, като ВМРО се очер-
тава като един от водeщите катализатори за това121. Форин офис осъзна-
ва, че Македонският въпрос е основна пречка в процеса на сближаване на 
България с Югославия, както и с останалите страни от региона. В Лондон 
получават категорична информация от Джон Балфур, че „България няма 
да бъде задоволена, докато населението на Сръбска Македония не получи 
права на малцинство“122. Българското правителство получава от Великите 

114  FO 371/16657, 18–22: Цар Борис III..., Т. 1, с. 269. 
115  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи 1931–1939. С., 1978, с. 

86.
116  FO 371/16683, 8–9: Waterlow to O’Malley. Sofi a, November 11, 1933.
117  FO 371/16651, 96–101: Цар Борис III..., Т. 1, с. 267.
118  FO 371/18369, 153–157: Henderson to O’Malley. Belgrade, December 27, 1933.
119  Ibid, p. 154.
120  Ibid, p. 156.
121  FO 371/18369 p. 170: Balfour to Simon. Sofi a, January 6, 1934. Джон Балфур препредава 

статия, публикувана в „Македонска правда” на 31.12.1933 г., вестник на протогеровистите и 
федералистите, където се подлагат на критика своеволията на михайловистите, най-вече в 
Пиринска Македония. 

122  FO 434/1, 73–75: Balfour to Simon. Sofi a, December 22, 1933. 
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сили съвети само да изработи своя политика, при която би могло да участва 
в проектирания пакт. Британското правителство заема изчаквателна пози-
ция и препоръчва намирането на „формула, която да резервира в полза на 
България ония права, които тя смята, че държи по договора за мира“123. 

Организацията се изолира и единствената подкрепа, която все още 
среща, е в лицето на италианското правителство. Със съдействието на ген. 
Вълков, който е български министър в Рим, И. Михайлов, а и други дейци на 
ВМРО често пътуват до Италия. Много от членовете на Балканския отдел 
на италианското външно министерство в Рим се срещат с тях. Същевремен-
но служители от италианското посолство в София се срещат с представите-
ли на организацията, като италианското военно аташе Ботини е в постоянна 
връзка с Владимир Куртев. Според И. Димитров италианското съдействие 
губи постепенно своята сила с нарастването на братоубийствените акции на 
организацията и оставката на ген. Вълков от кабинета124. 

Както Цанков преди него, така и Ляпчев осъзнава, че на България ѝ 
трябва съюзник сред големите сили, за да може да настоява за изпълнение 
на чл. 48 от Ньойския договор за достъп до Егейско море. До края на 20-те 
години като съюзник се оформя Италия. Правителството на Ляпчев провеж-
да дипломация на опознаване с Мусолини, но без да стига до обвързване 
с неговата балканска геополитика125. При явен сблъсък на интересите на 
Югославия и България в Македония Франция предпочита да защити своя 
версайски стожер на Балканите. Така съвсем логично България открива в 
лицето на Италия свой съюзник. В Париж и Лондон се опасяват, че Мусоли-
ни ще успее да включи България като „брънка от веригата, заобикаляща 
Югославия“126. 

От това време е и назначаването на Димитър Станчов, един от най-
добрите български дипломати, за пълномощен министър в Рим. През 1930 
г. цар Борис III сключва брак с италианската принцеса Джована Савойска 
и това е предпоставка за сближаването между двете страни, но също така и 

123  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 105.
124  FO 371/18369, 190–191: Foreign Offi  ce to N. Henderson (Belgrade). February 22, 1934; 

Димитров, И. Българо-италиански..., 107–109.
125  Марков, Г. „Балканизацията”..., с. 320. 
126  Пак там, с. 319.
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основа за геополитическо пренареждане на силите127. 
В първите месеци на 1934 г. продължават дипломатическите опити 

на българския монарх и на правителството за излизане от политическата 
изолация, като от 24 до 29 януари цар Борис III е на посещение в Букурещ, 
на 23 февруари – в Париж, от 1 до 3 март – в Берлин. 

На 1.03.1934 г. Невил Хендерсън изпраща меморандум до своите ко-
леги в Лондон, в който разглежда генезиса на Македонския въпрос и стига 
до извода, че единствено сближаването на Югославия и България, както и 
създаването на южнославянска федерация, би смекчило и премахнало този 
казус. Позовавайки се на съответните прилики и разлики, домогвания и же-
лания, той вижда Македония като отделна самостоятелна единица. На 15 
март, след като обсъждат документа, колегите му стигат до извода, че тряб-
ва да му благодарят за обширния анализ, но всеобщо е мнението, че един 
силен южнославянски съюз би застрашил техните интереси в Югоизточна 
Европа и Близкия изток. Форин офис е мнителен и подозира, че българо-
югославският съюз е насочен срещу Румъния и Гърция, а самият Н. Хен-
дерсън признава, че „мирът свършва там, където започва югославско-бъл-
гарският съюз“128. 

Анализът на Хендерсън е закъснял отговор на призива на неговия 
колега Сидни Уотърлоу от пролетта на 1930 г. Нито автономията на Маке-
дония, нито южнославянският съюз са приемливи за интересите на Вели-
кобритания в региона. Предначертаните до момента британски външнопо-
литически действия имат само едно решение и това е забраната на ВМРО, 
последвано от добро администриране на Вардарска Бановина до постепен-
ното асимилиране на населението във времето. През юли 1933 г. в Лондон 
се подписва конвенция за дефиниране на понятията агресия и агресор. С 
този документ като международен агресор се определя страна, която под-
държа на своя територия въоръжени групи и не съумява да се справи с тях, 

127  Crampton, R. J. Bulgaria. Oxford, London, 2007, p. 251; FO 371/14327, 97–100: 
Цар Борис III..., Т. 1, 225–226: Българо-италианската женитба се възприема в Югославия 

като политическа сделка, насочена срещу Белград... Уотърлоу не изключва че, идеята за 

реализирането на българския реваншизъм с помощта на фашистка Италия, въпреки че 

не се обявява открито от нито един отговорен български фактор, съществува, макар и 

дълбоко стаена;  Радев, С. История и личности..., с. 201: В областта на чуждата политика 

в този момент (1930 – бел. моя, И.Д.) срещу нас има системна кампания. Югославяните 

имат интерес да ни дискредитират, главно пред Франция, и те го правят, твърдейки 

че ние сме обвързани с Италия;  FO 371/14383, 168–171: Цар Борис III в британската..., Т. 
1, с. 230: Въпросът за подобряването на отношенията между Италия и Югославия ме 

интересува най-пряко, защото всеки напредък в това отношение автоматично би снижил 

напрежението в отношенията между София и Белград. Моето мнение по този въпрос 

обаче е, че едва ли итало-югославските отношения ще се подобрят, докато продължава 

напрежението между Франция и Италия.
128  FO 371/18369, 201–203: N. Henderson to John Simon. Belgrade, March 1, 1934; FO 

371/18370, p. 52: Bentinck to John Simon. Sofi a, May 30, 1934. 
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а същите нахлуват в съседни територии129. От лятото на 1933 г. до ранната 
пролет на 1934 г. процесът за групиране на балканските държави, подпо-
могнат отвън (най-вече от Франция), приключва130. 

На 9 февруари 1934 г. Югославия, Гърция, Турция и Румъния сфор-
мират в Атина Балкански пакт. Новият балкански договор трябва да гаран-
тира запазването на съществуващите граници чрез взаимна военна помощ 
и това се подкрепя от Великобритания131. Изграждането на Балкански съюз 
води към отслабване на влиянието на Италия и временно засилване на по-
зициите на Франция в Югоизточна Европа132. 

България, с ВМРО, оперираща на нейна територия, изпада отново 
в изолация и в реална опасност да бъде нападната от всичките си съседи. 
Новосформираният балкански съюз много твърдо подчертава, че България 
няма да бъде включена, докато не приеме за окончателни границите от Вер-
сай – нещо, което никое българско правителство не се осмелява да стори. 
При разискванията в Народното събрание от края на март 1934 г. важно 
място заема политиката на българо-югославското сближение като път към 
преодоляване изолацията на България. Против тази политика се обявяват 
петричките депутати от Македонската група и Националлибералната пар-
тия, които обвиняват правителството на Никола Мушанов, че е започнало 
политика на сближаване с Югославия „през трупа на Македония“133. 

В такава сложна политическа конфигурация се появява естествено 
място за нов политически субект и като такъв се очертава кръгът „Звено“, 
създаден през 1927 г. Ричард Крамптън го определя като елитарен, надпар-
тиен и авторитарен, с изразена анти-ВМРО позиция. Първоначално царят се 

129  Документът е подписан и от две балкански държави – Румъния и Турция.
130  FO 371/16656, p. 158: Waterlow to Simon. Sofi a, June 24, 1933; FO 371/16656, p. 160: 

Waterlow to Simon. Sofi a, July 8, 1933; FO 371/16656, p. 174: Waterlow to Simon. Sofi a, July 
18, 1933; FO 371/16657, 2–3: Balfour to Simon. Sofi a, September 29, 1933; FO 371/16657, 77–
78: Balfour to Simon. Sofi a, August 21, 1933; FO 371/16683, 29–32: The Balkans and Turkey 
1932–34. Foreign Offi  ce, January 1, 1934; Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните 
съседи..., с. 95: Силно влияние върху дипломатическата активност на Балканите в края 

на 1933 г. упражнява Франция. Чрез сключването на един пакт на балканските държави 

за гаранция на границите Париж се стреми да заздрави своята система от съюзи и да се 

противопостави на италианското и германското проникване на Балканите.
131  ЦДА, ф.176, оп. 6, а.е. 2359, л. 1–3; Доклад на Г. Кьосеиванов, 10.02.1934 г.: 

Британският пълномощен министър в Белград Невил Хендерсън заявява наостойчиво на 
българския си колега Георги Кьосеиванов на 9.02.1933 г.: Все пак вие, българите, трябва да 

се примирите с днешните граници. Никоя държава няма да отстъпи територии без война. 

А войната днес ще доведе до анархия утре. За предпочитане е прочее по-малкото зло. На 
обясненията на Кьосеиванов, че става дума не за територии, а да се дадат на Македония 

ония права, които тя имаше в Турция, английският дипломат клати недоверчиво глава и 
изразява съмнение, че България ще може да постигне нещо в тази насока. 

132  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 112.
133  Пак там, с. 125.  
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притеснява от това противопоставяне, но имайки армията, става по-силен 
фактор в политиката на България и не предприема нищо срещу звенари134. 

Международната изолация на България, редом с назряващите  въ-
трешнополитически кризи, предвещават нов преврат, макар че още не е 
ясно откъде ще дойде. Джон Балфур, в писмо от София от месец май 1934 
г., припомня, че ВМРО е била един от водещите фактори в преврата от 9 
юни 1923 г., поради което цар и правителство взимат сериозни мерки, за да 
ограничат нейната дейност135. Взаимоотношенията между двата неотговор-
ни фактора – ВМРО и Военния съюз, търпят сложна логика и нееднозначно 
развитие. Този път македонската организация е жертва, не извършител. 

На 15 май Никола Мушанов подава оставката на целия кабинет и за-
почва поредната политическа криза, в чието решаване се готвят да участват 
и новите политически играчи – движението на Ал. Цанков, звенарите на 
К. Георгиев и военните около Дамян Велчев. Правителството на Народния 
блок прави опит да покаже възможностите на коалиционното управление в 
едно особено трудно за страната време и успява да преодолее неблагопри-
ятните последици от стопанската криза, като гарантира гражданските права 
и свободи. Българското обществото се тревожи от динамичните промени 
в Европа, които противопоставят ревизионистичните сили и привържени-
ците на Версайска система и вещаят нов световен сблъсък. Разочаровани 
от традиционните политически сили и методи на управление в страната, 
все по-многобройни стават привържениците на радикалните политически 
решения, залагащи на царя, на безпартийна власт или на авторитарно упра-
вление.

* * *
Великобритания е имперска сила и не иска да отстъпи своето място 

както на Франция, така и на Италия. След януари 1929 г. Югославия прави 
конституционна реформа и засилва централизма, както и твърдия си поли-
тически тон. Затоплянето на отношенията между Югославия и България е 
твърде крехко. Дейността на ВМРО и статутът на населението в Македо-
ния като национално онеправдано са двата катализатора на напрежението в 
междусъседските отношения. Попарена от събитията в Китай и успеха на 
комунизма там, Великобритания не желае други конфликти и войни. Съще-
временно Италия, чрез своята политика в Албания и връзките си с ВМРО 
и България, добива все по-голямо влияние на Балканите и заплашва силно 
желаните от Великобритания равновесие и спокойствие в региона. 

Периодът от 1926 до 1934 г. бележи залеза на ВМРО, като същевременно 
Македонският въпрос продължава да присъства в дискусиите на Форин 
офис. Диалогът между България и Великобритания показва желанието и на 

134  Crampton, R. J. Bulgaria. Oxford, London, 2007, p. 244.
135  FO 371/18370, 29–30: John Balfour to A. Henderson. Sofi a, May 1, 1934. 
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двете страни за мирно уреждане на проблема Македония. За Лондон това 
означава стихване и дистанциране от невралгичните райони на Македония, 
а за София – осигуряване на права за еднородното население във Вардарска 
Бановина. 
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Привидното затишие в Югоизточна Европа (1934–1938)
 

ВМРО е разтурена с преврата от 19 май 1934 г. Нейната забрана от 
правителството на Кимон Георгиев е приета от външните наблюдатели и ана-
лизатори, както и от самата общественост в България като естествен поли-
тически ход1. За Форин офис е ясно, че превратът не е спонтанен акт, а е бил 
подготвян от месеци2. 

В редовния годишен отчет за 1934 г. на британската легация подробно 
се описва премахването на ВМРО и възстановяването на реда и българската 
власт в Югозападна България. Посочва се и намерението на Съюза на маке-
донските братства да търси легални форми за облекчение на положението 
на малцинствата зад граница чрез сближение с Югославия и пледиране пред 
ОН3. През февруари 1934 г. председателят на Балканския комитет сър Едуард 
Бойл моли за среща с Джон Саймън във Форин офис, за да му представи сво-
ите хора и да защити идеята си за необходимостта от жест на добра воля от 
югославска страна за облекчаване положението на населението в Македония, 
с което ще се постигне сближение между Югославия и България4.

Изследователи и съвременници са единни в своите оценки за проти-
вопоставянето между извършителите на преврата от кръга „Звено“ и българ-
ския монарх. Иван Станчов описва звенарите като „група полковници, които 
под дулото на пистолета заставили цар Борис III да суспендира консти-
туцията, да разпусне политическите партии и да ограничи свободата на 
печата“5. Самият цар Борис III споделя три години по-късно, в разговор с 
британския разузнавач Робърт Локхарт, че в нощта на преврата е можел да 
загуби както трона, така и главата си6. Британският пълномощен министър 

1  Кабинетът на К. Георгиев има заслугата и отговорността за туряне край на 

всеразлагащото положение до 19 май: държавната власт бе издигната и над партиите, 

и над ВМРО. – Мир, бр. 10356, 25.01.1935;  Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа 
кореспонденция (1919–1941). Т. 2 (1934–1941). Съст. Д. Митев. С., 2007, с. 36 (FO 371/19482, 
88–94): ...разпускането на ВМРО... може да се обясни отчасти и с факта, че със своята 

терористична дейност Организацията се бе дискредитирала не само сред българското 

обществено мнение, но и сред голяма част от самите македонски преселници, в това число 

и хората, които са били преследвани в Югославия след войната поради пробългарските 

си чувства. Някои от тези хора са се ориентирали към общи действия между хървати и 

македонски българи, с оглед постигането на автономни права в рамките на югославската 

държава, с идеята, че някой ден в нея може да бъде включена и България. Част от тези 

хора са достигнали до извода, че тероризмът не води доникъде, защото всяко убийство на 

някой омразен сърбин води след себе си кървави репресии срещу беззащитното население на 

югославска Македония.
2  FO 371/18375, 213–220: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 13. 
3  FO 371/19488, 222–250: Annual report on Bulgaria for 1934. Sofi a, February 25, 1935.
4  FO 371/19489, p. 229: Edward Boyle to John Simon. February 26, 1934.
5  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар. Мемоари. С., 2000, с. 93. 
6  The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart. ed. Kenneth Young. Vol. I, 1915–1938. New 
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в София Чарлз Бентинк отчита своите резерви към новото правителство, ма-
кар че не скрива задоволството си от промяната7. Българското правителство 
и армията бързо овладяват положението и начело на новия кабинет застава 
Кимон Георгиев, лидерът на политическия кръг „Звено“. Целта на един от 
ръководителите на Военния съюз – Дамян Велчев, е да оглави новия кабинет, 
но в дългата нощ на преговори цар Борис III успява да насочи вниманието 
му към поста министър на войната8. Бентинк е наясно, че съветникът на ми-
нистър-председателя полк. Велчев е личността, която „дърпа конците“ зад 
сцената9. Новата власт започва политика на централизация и рационализа-
ция, съчетана с ограничаване дейността на политическите партии, като една 
от програмните задачи индиректно визира положението в Петрички окръг: 
„Възстановяване авторитета на държавната власт върху цялата терито-
рия на държавата“10. Войската е изпратена в Пиринска Македония и ВМРО 
е разтурена и обезоръжена. Легалните македонски организации са разпусна-
ти, с изключение на дружествата на старите илинденци и Македонския нау-
чен институт, чиято дейност е силно ограничена11. Македонските бежански 
организации и Македонският научен институт продължават с легални форми 
на дейност да отстояват научното познание за българското минало на облас-
тта и да търсят справедливо решение на Македонския въпрос12.

ВМРО е изненадана от преврата. Тя решава да не оказва съпротива, за 
да се избегне рискът от избухване на гражданска война. В Пиринска Македо-
ния превратът е извършен без стълкновения13. Комюнике на министерството 
на войната, разпространено на 24.06.1934 г., опровергава слуховете за кон-
центриране на допълнителни войски от вътрешността на страната към Пи-
ринския край и за овладяването на положението там14. Югославският печат 
следи и отбелязва със задоволство мерките на правителството на Кимон Ге-
оргиев срещу ВМРО15. В реч от 12 юли Кимон Георгиев  съобщава, че дейст-

York, 1973, 365–366: Tuesday, 16 February, 1937. 
7  FO 371/18370, p. 52: Bentinck to A. Henderson. Sofi a, May 30, 1934.
8  The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart..., pp. 365–366: Tuesday, 16 February, 1937. 
9  FO 371/18375, 213–220: Цар Борис ІІІ...,Т. 2, с. 13. 
10  Манифест на правителството на Кимон Георгиев към българския народ за 

програмните му задачи. – Из личния архив на Кимон Георгиев. Архивите говорят, кн. 40. С., 
2008, 41–43.

11   Михайлов, Ив. Спомени. Т. 4. Индианаполис, 1973, 921–928: Непрекъснато се 

създаваха съдебни процеси против македонски деятели все заради взимани мерки срещу 

предатели на българщината. Издадени бидоха редица смъртни присъди.
12  Гребенаров, Ал., Трайков, В. Легални националноосвободителни организации 

на македонските българи. – В: Националноосвободителното движение на македонските и 
тракийските българи 1878–1944. Т. 4, С., 2003, с. 241.

13  Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 
май 1934 – 1941 г.). – Македонски преглед, 1996, № 2. 

14  FO 371/18370, 66–67: Bentinck to John Simon. Sofi a, June 26, 1934.
15  Из личния архив на Кимон Георгиев..., Кн. 40, 147–149.
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вията на полицията довеждат до конфискацията на оръжието на ВМРО – 11 
000 пушки, 47 картечници, 7 767 ръчни гранати и 700 000 патрона. На 28 
юли правителството издава декрет за отнемане на движимото и недвижимо 
имущество на организацията. Спират да излизат вестниците „Македония“ и 
„Македонска правда“ – печатните органи на двете враждуващи фракции в 
единната до 1928 г. ВМРО16. Българското правителството обяснява, че закри-
ва ВМРО, защото е била държава в държавата, но няма да се противопос-
тавя на всякакви легалните форми, борещи се за признаване на човешките 
права на българите зад граница17. 

Режимът на деветнадесетомайци ликвидира македонската терорис-
тична организация и по този начин изпълнява едно от главните условия на 
Югославия за сближението ѝ с България18. След посещение в България пред-
седателят на Балканския комитет в Лондон Едуард Бойл пише през лятото на 
1934 г. до специалиста по въпросите на Европейския Югоизток във Форин 
офис Орм Сарджънт, че е ред на Югославия да отговори със съответния жест 
и да даде права на българофонните македонци. Той подчертава, че очаква 
Форин офис да въздейства върху югославското правителство19. Постоянният 
подсекретар по външните работи Робърт Ванситарт отхвърля това предложе-
ние с довода, че Югославия и България развиват добре сами двустранните си 
отношения20. 

На 3 август 1934 г. Григор Анастасов, един от авторите на „Петици-
ята на македонските българи“ до Обществото на народите от началото на 
1930 г., изпраща писмо до министър-председателя Кимон Георгиев с призив 
за легални действия според международните договори за защита правата на 
българското малцинство в Македония21. Лондон осъзнава, че е време Юго-
славия да направи някакви жестове към България по  Македонския въпрос. 
Кауан, служител в британската легация в Белград, се среща с българския ди-
пломатически представител Димо Казасов, който говори не за автономия или 
за самостоятелна държавна единица Македония, а за одобрено разпростра-
нение на българска литература и за амнистия от страна на Югославия, която 
да позволи свободно движение и възможност на разделени семейства да се 
съберат отново.

Правителството на К. Георгиев официално одобрява външната поли-
тика на доскоро управляващата коалиция Народен блок. Основната насока е 
към мирна ревизия на Ньойския договор върху основата на устава на ОН22. 

16  FO 371/19488, p. 242: Annual report on Bulgaria for 1934. Sofi a, February 25, 1935.
17  FO 371/18370, p. 140: Bentinck to John Simon. Sofi a, September 29, 1934. Enclosure, 

Vice-Consul Kendall to John Balfour. Bourgas, September 15, 1934. 
18  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 136.
19  FO 371/18370, 85–87: Edward Boyle to Sargent. July 25, 1934.
20  FO 371/19489, 107–108: Edward Boyle to O’Malley. May 8, 1935.
21  Из личния архив на Кимон Георгиев..., Кн. 40, 139–141.
22  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с.133.
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Британският представител в Белград показва задоволство от наблюдаваното 
югославско-българско сближение, като признава, че „Югославия действа и 
мисли бавно“23. Отговорът не свидетелства за наличие на така очакваните 
политически действия от страна на югославското правителство. Българско-
то правителство е недоволно от забавянето на политическата амнистия и от 
ограничението за македонските бежанци в България да посещават свои род-
нини в Югославия24. 

Същото желание е документирано и сред българите във Вардарска 
Македония. В архива на министър-председателя Кимон Георгиев е запазено 
дълго и прочувствено писмо. То е с дата 25 август 1934 г. и е изпратено от 
българи в Скопие с молба за братска помощ и съдействие25. 

Обезпокоена от възможността за тясно сближение между България и 
Югославия, Гърция предприема конкретни действия. Гръцкото правителство 
се обръща към Белград с искане да не прави никакви отстъпки на България 
по малцинствения въпрос, училищата и църквата, тъй като в такъв случай 
Гърция би се оказала в тежко положение и би била принудена да направи 
същото26. 

Под натиска на съюзниците си от Балканския пакт Югославия не се 
решава на каквито и да било сериозни споразумения и ангажименти към Бъл-
гария27. Сближението на две държави в Югоизточна Европа касае останалите 
страни и за да се осъществи на практика, трябва да получи одобрението им, с 
цел гарантиране на тяхната безопасност.

Предприетите арести и интернирания на дейци на ВМРО от страна 
на българското правителство срещат и неодобрение. Едуард Бойл с писмо от 
30 август 1934 г. до българския министър-председател се застъпва за един от 
видните дейци на михайловисткото крило на ВМРО – Йордан Чкатров и моли 
същият да бъде освободен28. 
 Срещу „диктаторския кабинет на Кимон Георгиев“ до Форин офис 
пише и Македонската политическа организация (МПО) в САЩ и Канада. 
Като изрежда редица нарушения на човешките права, допуснати при пре-
следването на дейци на Македонската организация, тя  призовава британско-
то правителство да създаде независима държава Македония29. След забраната 

23  FO 371/18370, 98–103: Cowan to Carr. Belgrade, August 17, 1934; Манчев, Кр., 
Бистрицки, В. България и нейните..., с. 140: За да не предизвиква недоверието на Румъния, 

Гърция и Турция, югославското правителство възприема тактика на постепенно развитие 

на българо-югославското сближение и решаване на съществуващите проблеми между 

двете страни на етапи, крачка по крачка.
24  FO 371/18370, 106–110: John Balfour to Carr. Belgrade, August 18, 1934.
25  Из личния архив на Кимон Георгиев..., Кн. 40, 154–156.
26  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните..., с. 139.
27  Пак там, с. 147.
28  Из личния архив на Кимон Георгиев..., Кн. 40, с. 161.
29  FO 371/18370, 94–96: MPO to A. Henderson. Indianapolis, August 4, 1934.
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на ВМРО през 1934 г. МПО в САЩ и Канада е „единствената легална поли-
тическа организация на движението за свободата на Македония“30.

На 12 септември 1934 г. Иван Михайлов, който е с издадена смъртна 
присъда в България, успява да премине нелегално границата с Турция, където 
се укрива през следващите четири години. Непосредствено след своето уста-
новяване той заклеймява новото българско правителство31. 

На 29.09.1934 г. Бентинк съобщава за успешното бягство на Иван Ми-
хайлов в Турция. Но заловен и арестуван е другият член на ЦК на ВМРО – Ге-
орги (Жоро) Настев. В Лондон узнават, че легалният македонски национален 
комитет издава нов свой орган – „Македонско слово“. Форин офис разбира 
за създаването на специален институт по малцинствата на 18 ноември 1934 г. 
в София, който цели „подобряване съдбата на българските малцинства зад 
граница“32.

Превратът от 19 май се определя от Кръстьо Манчев като успех на 
профренската ориентация на България, чийто най-важен момент се явява 
стремежът за укрепване на отношенията с Югославия. Желанието на К. Геор-
гиев да спечели благоволението на Великобритания завършва безрезултатно. 
Лондон не подкрепя деветнадесетомайския режим не толкова поради негова-
та профренска ориентация, колкото поради контактите му със СССР33. Пра-
вителството на Кимон Георгиев установява дипломатически отношения със 
Съветския съюз на 23 юли 1934 г. Новите реалности позволяват разведряване 
в отношенията между България и Югославия. В страната се пропагандира 
отново идеята за интегрална Югос лавия. Организира се официална визита на 
сръбска правителствена делегация начело със сръбския крал Александър. 

Владимир Робев, пълномощен български министър в Букурещ, пре-
дупреждава МВРИ и Дирекция на полицията с поверително писмо от 20 
септември за готвено покушение от Македонския национален комитет сре-
щу крал Александър, Пера Живкович и министъра на вътрешните работи на 
Югославия34. Посещението на сръбския крал Александър в София от края на 
септември 1934 г. преминава при усилени мерки за сигурност и приповдигна-
та празнична атмосфера. От времето на Световната война и посещението на 
кайзер Вилхелм не е имало визита в България на коронована кралска особа35. 
Анализаторите на посещението се надяват, че старото балканско съперни-
чество приключва и България скоро ще се включи в Балканския пакт или 
поне ще сложи формално подписа си под него36. Във Форин офис се съмняват, 

30  Митев, Т. Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на 
Македония 1919–1945. С., 1993, с. 248. 

31  Из личния архив на Кимон Георгиев..., 177–180.
32  FO 371/18379, p. 518: Bentinck to John Simon. Sofi a, November 22, 1934.
33  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните..., с. 134.
34  Из личния архив на Кимон Георгиев..., с. 186.
35  New York Times, 28.09.1934.
36  New York Times, 30.09.1934.
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че Италия е благоразположена към преврата и новата власт в България, чиято 
политика „е за сближение с Югославия“, последствието от което може да е 
един съвместен българо-югославски излаз към Егейско море37.  

Македонската революционна организация не извършва покушение 
върху сръбския крал Александър в България, но то го застига няколко дни 
по-късно при посещението му в Марсилия38. След молба на ръководителя на 
хърватското национално движение Анте Павелич през юли 1932 г. Владо Чер-
ноземски (известен като Владо шофьора) е изпратен от Иван Михайлов за 
инструктор на хърватските усташи в лагер Янка пуста в Унгария. На среща 
между лидера на ВМРО и Херман Гьоринг Владо е определен за екзекутор 
на сръбския крал. За сътрудничеството между Гестапо на нацистка Герма-
ния и ВМРО на Иван Михайлов за осъществяване на операцията в Марсилия 
свидетелстват публикувани документи39. Добрин Мичев посочва, че тази вза-
имовръзка е силно преувеличена40. Тримата хърватски дейци, които са пома-
гали на Владо Черноземски в извършването на атентата са хванати, преди да 
успеят да напуснат френската територия и са дадени на съд. Техен защит-
ник е Жорж Десбон, френски общественик, експерт по Македонския въпрос, 
автор на книгата „България след Ньойския договор“41. Убийството на крал 
Александър предизвиква голям международен отзвук и извежда хърватския 
въпрос в политическото полезрение. Атентатът в Марсилия охлажда подетата 
инициатива за българо-югославско сближение и процесът придобива по-уме-
рено развитие. 

В писмо от края на 1934 г. относно политическото положение в Бъл-
гария британският пълномощен министър в София изказва мнение, че „тук  
положението все още е много далеч от стабилното“. Бентинк следи недо-
волството сред политическите кръгове, които подемат „слуховете за търка-
ния между цар Борис III и неговите министри“. Намесена е дори и недей-
стващата вече македонска организация поради факта, че години наред е била 
фактор в българската политика42.

37  FO 371/19486, pp. 6–11; FO 371/18375, pp. 213–220: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 14, 19.
38  Марков, Г. Марсилският атентат 1934 г. – Исторически преглед, 1983, № 1. 
39  Волков, В. Операция „Тевтонский меч”. Москва, 1966, 109–110; Билярски, Ц. Иван 

Михайлов в обектива на полиция, дипломация, разузнаване и преса. С., 2006.
40  Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 

май 1934 – 1941 г.). – Македонски преглед, 1996, № 2. 
41  Михайлов. Ив. Спомени. Т. 4. Индианаполис, 1973, с. 528.
42  FO 371/19486, 1–5; Цар Борис ІІІ..., Т. 2, 17–18: В събота, 22 декември, имахме 

неприятности с една публикация във в. „Дейли Хералд“ от 19 декември, претендиращ, че се 

основава на телеграма от кореспондента на вестника в София. Във въпросната телеграма 

се твърдеше, че установяването на диктаторски републикански режим в България 

било неминуемо и още, че между цар Борис и полк. Велчев кипяло „люта битка” поради 

„благосклонността” на Негово величество към македонските терористи. Тази публикация, 

съвсем естествено, предизвика значително раздразнение както от страна на Негово 

величество, така и от страна на външния министър...
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Бентинк докладва в първите дни на 1935 г. за витаещите слухове за 
промени в настоящия режим, които предвиждат „отнемането на царските 
прерогативи да назначава министрите и установяването на диктатура от 
фашистки тип“43. Правителството на Кимон Георгиев, в търсене на идеоло-
гическа опора, иска да се запознае с пропагандната литература, издадена от 
Мусолини, но бързо се отказва от тази идея44. Опитните дипломати забелязват, 
че „страстите, разпалили се по въпроса за формата на режима, достигат 
точката на кипене“. Позицията на една част от „Звено“ и на „поддръжни-
ците на полк. Велчев е за даване на неограничена власт в ръцете на техния 
лидер“. Те са за събарянето на съществуващия ред, но на вижданията им се 
противопоставят лоялните на Монархията сили – ген. Златев, зад когото стои 
основната част от офицерския корпус45. 

Цар Борис III е наясно за връзката на „поддръжниците на полк. Вел-
чев с протогеровисткото крило на македонските революционери, които, за 
разлика от своите противници – михайловистите, се радваха на покрови-
телството на властта“46. 

По време на най-острата вътрешнополитическа криза в България в 
началото на 1935 г., при смяната на правителството на Кимон Георгиев, во-
енният кораб „Лондон” се установява от 11 до 16 януари във Варна, с което 
британските политически кръгове открито показват предпочитанията и под-
крепата си към царя и монархията. Британската външна политика разглежда 
монархията и династията като гаранция срещу болшевизма и русофилските 
тенденции в България47. 

43  FO 371/19486, 6–11; Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 19. 
44  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар..., с. 92: В търсене на идеологическо 

оправдание новият кабинет ми нареди да им доставя цялата пропагандна литература на 

правителството на Мусолини. Нужни са ми осем товарни вагона – телеграфирах им. Защо? 

– последва въпрос. Ако ще изпращам цялата фашистка пропаганда, издадена между 1920 и 

1934 г., ще са ми необходими двадесет, но при внимателен подбор може би ще ми стигнат 

осем – гласеше моят отговор. Повече не чух нищо по въпроса. 
45  Дамян Велчев избягва като политически емигрант през 1935 г. във Франция, а после 

се премества в Югославия. На 2 октомври 1935 г. се връща нелегално в България и скоро след 
това бива заловен. Велчев е обвинен в подготвяне на заговор срещу царя и правителството. 
След издадената смъртна присъда (22 февруари 1936 г.) се стига до разтурянето на Военната 
лига. На 3 март 1936 г. петнадесет депутати от Долната камара на британския парламент 
отправят призив към българския министър в Лондон Симеон Радев да не се стига до 
екзекуцията на полковник Дамян Велчев и майор Кирил Станчев. Лорд Сесил също отправя 
апел за помилване. На 20 март в подробно писмо до лорда Симеон Радев обяснява пагубната 
за България политическа дейност на Дамян Велчев, продиктувана от неговото себелюбие и 
амбиция за безгранична власт. Месец по-късно смъртната присъда е отменена от българския 
монарх, а през 1940 г. генерал Велчев е амнистиран. Същевременно Кимон Георгиев се 
изказва много остро срещу помилването на държавния изменник. 

46  FO 371/19486, 33–36: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 29.
47  Манчев, Кр. Бистрицки, В. България и нейните..., с. 134.
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В изостреното противопоставяне между монарх и правителство Фо-
рин офис заема категорична позиция на страната на цар Борис III48.  

С помощта на верни офицери от Военния съюз през януари 1935 г. цар 
Борис III налага оставката на правителството на Кимон Георгиев и назначава 
на негово място нов кабинет начело с ген. Пенчо Златев. От този момент ца-
рят става пълен разпоредител със съдбините на страната – положение, което 
запазва до края на своето царуване през 1943 г.49

Българските дипломати и политици търсят пътища и формули за сбли-
жение със съседите50. Въпреки добронамерената политика на България към 
страните от полуострова, тя не може лекомислено да се хвърли към подписва-
не на Балкански съюз, който е насочен срещу българските надежди за мирна 
ревизия на Ньойския договор51.  Подписаният от Югославия, Румъния, Гър-
ция и Турция Балкански пакт (9 февруари 1934 г.) е определен от истори-
ка Ситън-Уотсън като обрат срещу терора и криминализирането на Македо-
ния52. Българските политици, отчитайки британската политика за баланс на 
силите, съзнават че сключеният под опеката на Франция пакт няма голяма 
подкрепа от английската дипломация, която гледа с подозрение на всяко пре-
комерно обвързване на две от балканските страни. Христо Станишев отбе-
лязва в свое писмо до Иван Михайлов: „Безспорно е, че сръбско-българското 
„побратимство” няма поддръжката на Англия. Напротив“53. Със смяната 
на кабинета на Кимон Георгиев България успокоява процеса на сближаване 
с Югославия54. 

48  FO 371/19489, 114–119: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 26.
49  Хаджииванов, П. Спомени (1900–1944 г.). С., 2006, 170–171.
50  Из личния архив на Кимон Георгиев..., 191–194. Оригиналът на доклада от 13 

февруари до Н. Мушанов се съхранява в ЦДА, ф. 176К, оп. 6, а.е. 2226, л. 50–54. Пълномощният 
български министър в Прага Панчо Дорев, усещайки че е неудобен на новата власт, в кратко 
писмо от 6 октомври 1934 г. до новия български министър на външните работи Коста 
Батолов, прилага свой подробен рапорт анализ от 13 февруари 1934 г. за външната политика 
на България, изпратен до тогавашния министър-председател и министър на външните работи 
Никола Мушанов, където изтъква формулата за сближение със съседите.

51  FO 371/19486, 33–36: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 31: България иска от своите съседи да 

се съобразяват с нейната независимост; Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните 
съседи..., с. 120.

52  Seton-Watson, R. W. Britain and the Dictators; A Survey of Post-War British Policy. 
New York, 1968, p. 186. 

53  Билярски, Ц. Иван Михайлов в обектива..., с. 255; ЦДА, ф. 85К, оп. 2, а.е. 25, л. 
11–12.

54  FO 371/19486, 80–85; Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 32: Правителствената промяна донесе 

известно облекчение, защото се смяташе, че бележи края на един диктаторски режим, 

характеризиращ се с излишен „екстремизъм”, заплашителен „републиканизъм” и прекомерно 

обвързване с Югославия; един  режим, който вече се бе изчерпал дотолкова, че хората се 

питаха – къде е всъщност промяната и с какво те са по-добри от предшествениците си. 

Новото правителство побърза да обяви „наляво и надясно”, че ще следва политиката на 
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 По време на управлението на двете преходни правителства на гене-
ралите Пенчо Златев и Андрей Тошев през 1935 г. българската дипломация 
показва, че не желае да координира своите действия с останалите ревизио-
нистични държави, като декларира, че ще спазва мирните договори. Вестник 
„Мир“ посочва три основни причини, довели до правителствената смяна: 
първата е, че „протогеровистите не са утихнали както михайловистите“; 
втората – нецелесъобразни  стопански мерки и третата – желанието на Ки-
мон Георгиев да суспендира правата и прерогативите на царя55. Джон Балфур, 
дипломат в британската легация в София, информирайки Лондон за новия 
кабинет на Пенчо Златев, изтъква като най-значима политическа промяна 
„eлиминирането на Кимон Георгиев и Дамян Велчев, които са срещу царя и 
безрезервно про-югославски“56. 

Във Форин офис отчитат, че промяната е малка, но все пак има резул-
тат, защото отпадат крайните „про-югославските и анти-михайловистките 
елементи“, без това да се отрази драстично на следваната политика от Бълга-
рия към Югославия и ВМРО57. 

Идеята за обединение на южните славяни има своите привърженици 
както в Белград, така и в София и нейното реализиране се подема на няколко 
пъти. Недоверието между двата славянски народа и напластените противоре-
чия, както и вмешателството на Великите сили, възпрепятстват изпълнението 
на този проект. Форин офис се въздържа от категорично становище по въпро-
са, като същевременно търси актуална информация по темата. Джон  Балфур 
обрисува основите на „идеалът за интегрална Югославия“. Идеята има по-
вече привърженици в Белград, отколкото в София, като от българска стра-
на основен деец се явява генерал Велчев. Интегрална Югославия би решила 
Македонския въпрос, като Македония ще бъде автономна единица в рамките 
на силната славянска федерация. Двата славянски народа – сръбският и бъл-
гарският, след като се обединят „биха били много силни и ще се насочат на 
юг да усвоят Егейското крайбрежие и Солун“58. Интегрална Югославия крие 
опасност от очертаване на сърбите като доминиращ фактор в Югоизточна Ев-
ропа и среща в лицето на българския монарх неодобрение. Балфур в разговор 
с цар Борис III, непосредствено след смяната на правителството, се интере-
сува каква насока ще следва българската политика по Македонския въпрос и 
в отношенията си с Югославия. Царят категорично заявява, „че настоящият 
кабинет е решен да се справи с всички македонски терористи – михайлови-

Кимон Георгиев... 
55  Мир, бр. 10381, 25.02.1935.
56  FO 371/19486, 31–31: Cypher from John Balfour (Sofi a). January 23, 1935.
57  FO 371/19486, 80–85: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 34; Михайлов, Ив. Спомени. Т. 4. 

Индианаполис, 1973, с. 929: Правителствата, които наследиха Кимон Георгиев, без да 

влагат неговите страсти в преследванията на македонците, поддържаха с методичност 

всички мерки против македонската кауза и следваха същото угодничество към Сърбия. 
58  FO 434/3, 417–419: R. Cambell to Eden. Belgrade, May 25, 1935. 
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сти и протогеровисти и че възобновяването на дейността им е изключено“, 
а относно „идеята за Интегрална Югославия, вече е избягната опасността 
тази гибелна идея да пусне корени в България“59. 

Месеците, в които управлява Кимон Георгиев, бележат голямо затоп-
ляне на отношенията с Югославия, но водят и до подозрение и недоверие у 
Гърция и Турция, а донякъде и у Румъния. Балансът в Югоизточна Европа е 
крехък и съюз между две отделни страни води до изостряне на политическото 
напрежение. 

По време на среща, проведена на 25 януари 1935 г., външният минис-
тър Батолов заявява пред медиите и пред британския представител Бентинк, 
че България ще води мирна и равнопоставена външна политика, целяща раз-
бирателство с всички съседи и с останалите европейски държави. Съседните 
на Югославия и България страни се притесняват от тяхното сближение и от 
желанието на някои от дейците в кръга „Звено“ да работят за интегрална 
Югославия, включваща България60. 

През февруари 1935 г. чрез своята преса Гърция изфабрикува заплаха 
сред обществеността от строежа на железопътни линии и пътища в България, 
целящи да подсигурят бързо и лесно проникване на нейна територия в случай 
на война61. 

Взаимното недоверие е неизменна част в политиката на Балканите. 
Невил Хендерсън в секретна и шифрована телеграма и с уточнение „да не 
се разпространява“, докладва до Форин офис за споделена информация от 
сръбския принц регент Павел. Става въпрос за предложение от страна на во-
енното аташе на България в Белград до шефа на сръбския генерален щаб за 
съвместно нападение на двете славянски страни срещу Гърция: „като Бъл-
гария вземе Егейския бряг, а Югославия – Солун“62. Джон Балфур предава за 
проявена инициатива през пролетта на 1934 г. от турска страна Балканската 
антанта да си подели България, която била отхвърлена от Югославия63. 
 Политическата обстановка в България през пролетта на 1935 г. е раз-
клатена от непрестанните нападки на Кимон Георгиев и Цанков към кабинета 
на Пенчо Златев. Вътрешният министър генерал Колев арестува и интернира 
двамата бивши министри, заедно с други политически противници в ранните 
часове на 18 април 1935 г., като това му действие е съгласувано единствено 
с министър-председателя. Министри от кабинета, несъгласни с тази мярка, 
подават оставки и така се стига до оставката на цялото правителство.   
            Дипломатът с богат опит Андрей Тошев е натоварен от царя да сфор-
мира правителство, което заявява, че ще следва политиката, предначертана от 

59  FO 371/19486, 33–36: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 31.
60  FO 371/19486, p. 48: Bentinck to John Simon. Sofi a, February 7, 1935. 
61  FO 371/19487, 211–215: Bentinck to John Simon. Sofi a, February 26, 1935
62  FO 371/19488, p. 23: Cypher from N. Henderson (Belgrade). March 8, 1935. 
63  FO 371/19489, 204–206: John Balfour to O’Malley. Belgrade, October 8, 1935.
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преврата на 19 май 1934 г.64 При стъпването си на власт на 21 април 1935 г. 
новият министър-председател излиза с прокламация, съставена съвместно с 
царя, че ще върнат страната към стабилен живот с нова конституция, отгова-
ряща на модерните изисквания65.
 В уводна статия от 29 април 1935 г. „Manchester Guardian“ обрису-
ва бързите политически промени в България и изтъква, че единствено царят 
печели от цялата ситуация и от новото безлично правителство на Андрей То-
шев, съставено на принципа на пропуска, не на подбора66. 
 Бентинк се вижда с Георги Кьосеиванов, новоизбрания външен ми-
нистър на България, от когото разбира, че ще се следва подетата външна по-
литика на сближаване със съседите, но без да се подписва Балканския пакт67. 
Този пакт е желан от съседните на България страни, тъй като чрез него ще 
утвърдят своите териториални придобивки от Версайските договори. Българ-
ската държава не може да загърби своите сънародници и търси мирни и ле-
гални форми за облекчаване на тяхната съдба. Отказът на България да подпи-
ше Балканския пакт поддържа една скрита неприязън в съседните страни и 
Кьосеиванов споделя това пред британския дипломатически представител68. 
По повод впечатлението на сръбския регент Павел, че „България е нетърпе-
лива и иска да се определи в балканската система“, Бентинк е на противопо-
ложно мнение и цитира Симеон Радев, който заявява още през май 1935 г., че 
страната му ще „избягва всякакви сложни и противоречиви съюзи“. Бентинк 
засвидетелства и огромната вяра у българските държавници в Обществото на 
народите и във Великобритания69.  
 Анализирайки българо-югославските отношения, британският ди-
пломат отчита, че политиците, дошли на власт след преврата от май 1934 г., 
са били много силно проюгославски настроени до степен на отсъствие на 
патриотизъм. Югославия не се е възползвала от тази благоразположеност и 
единствените резултати, които той отчита, са посещението на сръбския крал 
Александър в София и отварянето на 3 допълнителни гранични пункта през 

64  FO 371/19486, p. 126: Bentinck to John Simon. Sofi a, April 23, 1935.
65  Ако А. Тошев успее да получи синтеза между военна и политическа интелигенция 

– ще успее! – 
Мир, бр. 10428, 20.04.1935.
66  Из личния архив на Кимон Георгиев..., с. 316.
67  FO 371/19491, p. 120: Bentinck to John Simon. Sofi a, April 25, 1935.
68  FO 371/19491, 127–131: Bentinck to Samuel Hoare. Sofi a, August 1, 1935.
69  FO 371/19491, 133–136: Bentinck to Samuel Hoare. Sofi a, September 26, 1935, p. 

134: Българите със сигурност са предупредени за заплахата откъм турците по тяхната 

югоизточна граница и се уповават на Обществото на народите за сигурност. Те оценяват 

положените усилия да се избегне затварянето на Обществото на наодите, но като народите 

в други страни, било то малки или големи, българите биха предпочели Великобритания да 

вади кестените от огъня и те самите да останат на безопасно разстояние от пламъците, 

в които Пактът би ги въвлякъл. 
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лятото на 1935 г.70. Бентинк предвижда скорошно падане на правителството 
на Андрей Тошев поради неговите симпатии към ВМРО и създаване на нов 
кабинет с Георги Кьосеиванов. При положение, че Кьосеиванов откаже, може 
би друг дипломат ще бъде поставен начело – например Христо Калфов, „по-
знат сред армията, но не толкова на царя“71.
 Миналото на Андрей Тошев и връзките му с ВМРО бързо го правят 
неудобен и той бива заменен от Георги Кьосеиванов, като целта е по-успешна 
външна политика на България, за което е необходимо сближаване в отноше-
нията с Югославия. Цар Борис III не може да преглътне унижението от 19 май 
1934 г. и през лятото на 1935 г. овладява положението, като „хранителите му 
не успяват да го надхитрят“72. След 1935 г. България е управлявана от цар 
Борис III и назначавани от него министри, лоялни на трона и монарха – Ге-
орги Кьосеиванов и Богдан Филов. Британският разузнавач Робърт Локхарт 
разказва в своите спомени за среща с цар Борис III, на която българският мо-
нарх признава, че преди да разтури парламента и да „направи своя преврат“ 
(смяната на Кимон Георгиев – бел. моя, И. Д.), е сондирал мнения, най-вече 
с британския крал Джордж и с Рамзи Макдоналд, които го окуражават за то-
ва73.  
 Македонският въпрос се смята за приключил и решен. Бентинк от-
белязва публично заявената позиция на българския вътрешен министър ген. 
Крум Колев, че правителството не ще допусне дейността на каквито и да 
било македонски фракции,  протогеровистки или михайловистки. Освен това 
овластените офицери в София този път изключват и проявленията на каквото 
и да е остатъчно съществуване на ВМРО74. 

В Лондон са внимателни към неукрепналия мир на Балканите. Всяко 
възраждане на македонската организация и ново противопоставяне биха мог-
ли да нарушат привидното спокойствие. Бентинк съобщава, че цар Борис III 
е бил инструментът за освобождаване на един от близките привърженици на 
Михайлов (Тодор Пиперевски) и за премахването на запора върху конфиску-
ваните активи на ВМРО. Британските дипломати не виждат в това възмож-
ност ВМРО да се възстанови75. 

Реално българското правителство и монархът не ще допуснат възста-
новяване на македонската организация и то във вида ѝ отпреди преврата. 

70  Ibid., 134–135.
71  Ibid., p. 136.
72  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар..., с. 94.
73  The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart..., 365–366: Tuesday, 16 February, 1937; FO 

371/19491, p. 255: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, 48–49. 
74  FO 371/19489, p. 75: Bentinck to John Simon. Sofi a, February 2, 1935; Манчев, Кр., 

Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 158: През лятото на 1935 г. в София се 
извършват арести на протогеровисти, обвинени в действия, несъвместими с правовия ред на 

страната, т. е. за възстановяване на разтурената македонска революционна организация.
75  FO 371/19486, 88–94: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, 35–37. 
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Повечето лидери на ВМРО са в арести и биват интернирани76. Белград се 
притеснява от евентуално възстановяване на ВМРО. Опасенията са прово-
кирани от преместването на Кирил Дрангов от затвора и поставянето му под 
домашен арест. Бентинк пояснява, че няма място за подобни притеснения и 
не може другояче да бъде третиран Дрангов, при положение че „неговият 
баща е национален герой“, а дали ще бъде повдигнато срещу него обвинение, 
е изцяло вътрешнополитическа работа77.

ВМРО на Михайлов е забранена и Форин офис отчита, че този поли-
тически акт открива терен за развитие на комунистическата ВМРО (Обеди-
нена), която се създава със съдействието на Димитър Влахов във Виена през 
1925 г. Седалището ѝ се премества в Берлин и след 1933 г. се установява в 
Париж. След преврата от май 1934 г. Бентинк докладва, че ВМРО (Обеди-
нена) на Влахов е в тесен контакт с Третия комунистически интернационал 
и Москва и работи за отделянето на трите части на Македония от България, 
Югославия и Гърция и създаването на съветска република на Балканите78. 

През 1934 г. излиза на бял свят и първото официално признаване на ма-
кедонската нация от Третия комунистически интернационал79. Коминтернът 
заклеймява ВМРО на Иван Михайлов и т. нар. протогеровисти около Петър 

76  FO 371/19489, 70–73: Джон Балфур в писмо от София от 19 януари 1935 г. съобщава 
за арест и интерниране на македонски лидери и съответни действия на българското 
правителство; FO 371/19489, 96–98: Бентинк в писмо от София от 23 февруари 1935 г. 
съобщава за действия срещу Настев, Дрангов, а също така и срещу Борис Бунев. 

77  FO 371/19489, p. 173; FO 371/19491, p. 135.
78  FO 371/19486, 193–195: Bentinck to Samuel Hoare, Sofi a, September 26, 1935: Това е 

организация, за която съм информирал и по-рано, създадена през октомври 1925 г. във Виена 

от Димитър Влахов, македонски комунист, който сега ръководи Централният комитет 

в Париж. Той е подпомаган от определени прогресивни македонци, които се надяваха да 

достигнат до споразумение с протогеровистите, михайловистите и други и да създадат 

единна организация. Понеже това не се случи, организацията влезе във връзка с Третия 

интернационал и през 1928 г. движението стана определено комунистическо. Централният 

комитет тогава се премести в Берлин, а по-късно през 1933 г. – в Париж. До май 1934 г. 

македонските комунисти, както и другите комунисти в България, бяха възпрепятствани в 

дейността си от най-тежкия си враг – Вътрешната македонска революционна организация. 

Много комунисти паднаха жертви на михайловисткия терор. След преврата от миналата 

година, обаче, македонските комунисти станаха по-активни най-вече в София и в 

българска Македония. Информиран съм, че намерението им е да откъснат трите части на 

Македония, които принадлежат на Гърция, Сърбия и България, и да ги обединят в Съветска 

република. Централният комитет в Париж, както вече докладвах, получава заповеди и 

пари от Третия интернационал в Москва и ги предава на местните комитети. В същото 

време на комунистическите партии в България, Югославия и Гърция им е заповядано от 

Москва да подпомагат македонските комунисти. Тези заповеди се изпълняват засега и 

българските комунисти са въвлечени. Добринов, Д. ВМРО (Обединена)..., 225–243; Barker, 
E. Macedonia…, p. 68.

79  БКП, Коминтернът и Македонският въпрос (1917–1936). Т. 1, 2, С., 1998, 1999. Съст. 
Ц. Билярски и И. Бурилкова, 881–884; Влахов, Д. Мемоари. Скопjе, 1970. с. 357.
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Шанданов. Доверието на Москва е  единствено върху ВМРО (Обединена) на 
Димитър Влахов и Македонския народен съюз в САЩ, с ръководители Смиле 
Войданов и Гео Пирински (Георги Зайков). Коминтернът и комунистическите 
партии не могат да наложат бързо доктринерския македонизъм поради липса 
на структури и постигат резултати 10 години по-късно, след Втората световна 
война80. 
 Забраната на ВМРО не решава Македонския въпрос. Централният ко-
митет на Македонската политическа организация в САЩ и Канада изпраща 
отново писмо до Артър Хендерсън на 23 февруари 1935 г., в което настоява 
да се изисква спазване на правата на македонците с българска националност, 
както е предвидено по международните договори от Версай, подписани от 
Гърция и Югославия. В документа се иска още и провеждане на плебисцит 
сред населението, подобен на проведения в Саар, Франция81.  

Бентинк споделя, че през есента на 1934 г., поради забрана на власти-
те, не се отбелязва годишнината от Ньойския договор със станалите традиция 
демонстрации и скандирания. През 1935 г. отново се организират митинги от 
Всебългарския съюз „Отец Паисий“ и Българския младежки съюз, засилени 
след оставката на правителството на Андрей Тошев от 23 ноември 1935 г. Де-
монстрантите преминават по централните софийски улици със скандирания 
„Долу Ньой!“82. 

В българския печат във връзка с годишнината от Ньой излизат пуб-
ликации с искания за промяна на договора83. Политиката за ревизия на Вер-
сайската система се чувства в Европа и набира сили във втората половина на 
трийсетте години на ХХ век. Докато Германия заявява, че ще ползва всякакви 
средства за отхвърляне на клаузите на наложените мирни договори, то Бълга-
рия демонстрира че ще отстоява националния си интерес чрез мирни дипло-
матически средства.
 Германия и Австрия отхвърлят договорите и Великите сили очакват 
България да ги последва. Георги Кьосеиванов успокоява Бентинк и заявява, 
че страната ни ще търси легални и мирни средства в лицето на ОН и тъй 
като не желае да увеличава излишно напрежението в Европа, няма да пос-
ледва примера на бившите си съюзници84. Бентинк предава и за изявление 
на министър-председателя Кьосеиванов, публикувано в „L’Europe Nouvelle“, 
където се подчертават българското желание за мир,  вярата в международната 
организация и добрите връзки с Югославия85. 

На 4 юни Джордж Рендъл, по това време служител в отдела за Южна 

80  Палешутски, К. Югославската комунистическа партия..., 224–225.
81  FO 371/19489, 85–87: MPO to A. Henderson. Indianapolis, February 23, 1935.
82  FO 371/19491, 145–149: Bentinck to Samuel Hoare. Sofi a, November 28, 1935.
83  FO 371/19491, 150–152: Bentinck to Samuel Hoare. Sofi a, November 30, 1935; Николов, 

А. По случай Ньой: Само ОН може да премахне неправдите. – Мир, бр. 10356, 25.01.1935.
84  FO 371/20369, 134A-136: Bentinck to Eden. Sofi a, April 10, 1936.
85  FO 371/20372, 177–179: Bentinck to Eden. May 30, 1936.
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Европа, се среща с българския министър в Лондон Симеон Радев, с кого-
то обсъждат международното положение на България. За пореден път става 
ясно, че българското правителство не може да се включи в Балканския пакт, 
понеже това би означавало признаване на статуквото86. Симеон Радев повди-
га въпроса за излаз на България на Егейско море. Българската дипломация 
усеща, че условията в международен план позволяват възобновяване на наци-
оналните искания. За Форин офис е ясно, че външната политика на България 
се позовава на чл. 19 от Конвенцията на ОН за мирна ревизия на договорите 
и че българите ще действат „според събитията“87. 

Последователността на българската дипломация  провокира обсъжда-
не на въпроса сред британските представители. Бентинк съветва, в унисон 
със своя колега в Атина Сидни Уотърлоу, че в интерес на мира е четирите 
съседи на България да допринесат за това, като направят съответни отстъпки, 
„преди да стане твърде късно“88. Дипломатическите действия остават един-
ствено в сферата на предложенията и обсъжданията.  
 В средата на 30-те години на ХХ век британското външно министер-
ство  възприема  Македонския въпрос като утихнал, но други опасности при-
вличат вниманието на Великите сили. Все по-осезаема е заплахата от  над-
висването на нова война, още повече след като Германия и Австрия отхвърлят 
договори от 1919 г. 

Поради нерешения национален въпрос в София везните се накланят 
постепенно към фашистките и тоталитарни държави, стремящи се да отхвър-
лят Версайските договори. Налице са и допълнителни фактори. В условията 
на световна икономическа криза след 1932 г. икономиката на България се об-
вързва с тази на Германия. Към 1936 г. 60% от българския износ е насочен 
към Германия, а 50% от вноса идва оттам89. През месец май 1935 г. Херман 
Гьоринг идва на визита в София и дава съвет България да не влиза в Балкан-
ския пакт90. Първата авиолиния, която стартира полети до София на 1 май 
1934 г., е немската „Lufthansa“, последвана скоро от френската „Air France“ 
и полската „LOT“91. През есента на 1934 г. се подписва „Италианско-българ-
ски договор за търговия и навигация“92. 

Второто правителство на Г. Кьосеиванов следва насоките за водене на 
външна политика, наложени от предходните кабинети за привързаност към 
ОН и сближение с Югославия93. През септември 1936 г. в Белград заминава 

86  FO 371/20369, 149–151: Note by George Rendel. Foreign Offi  ce, June 4, 1936.
87  FO 371/20369, 154–154A: Memorandum respecting Bulgarian access to the Aegean. By 

N. J. A. Cheetham. Foreign Offi  ce, October 28, 1936
88  FO 371/20369, p. 188: Bentinck to Eden. Sofi a, September 24, 1936.
89  FO 371/21122, 243–251: Peterson to Sargent. Sofi a, February 25, 1937.
90  FO 371/19491, 127–131: Bentinck to Samuel Hoare. Sofi a, August 1, 1935. 
91  FO 371/18378, p. 16: Bentinck to John Simon. Sofi a, May 11, 1934. 
92  FO 371/18378, p. 151: Bentinck to John Simon. Sofi a, October 19, 1934.
93  Мир, бр. 10788, 07.07.1936.
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на посещение делегация от български духовници, която е гост на югослав-
ския национален Съвет за мир и приятелство чрез църквите. На българските 
духовници е разрешено да посетят югославска Македония, което е посрещ-
нато от общественото мнение като доказателство за добросъседските отно-
шения между България и Югославия94.  В новогодишната реч за новата 1937 
г. от българска страна се набляга най-много на подготвяния договор за веч-
но приятелство между Югославия и България95. Югославският премиер на 
връщане от Турция провежда разговори в София, които довеждат до бълга-
ро-югославски пакт от 24 януари 1937 г. и италианско-югославски пакт от 
същия месец96. Договорът за приятелство между Югославия и България има 
три забележителни качества: „Той е един от най-кратките договори в исто-
рията, ратифициран е със забележителна бързина и е без граници по време 
и обсег“97. Лондон е положително настроен към българо-югославския пакт и 
британското правителство оказва натиск върху Гърция, за да подсигури ней-
ното съгласието за подписване му98. 

Новият британски министър в София Ралф Питърсън отбелязва, че 
Германия и Югославия са единствените две сили, които имат значение за 
България към началото на 1937 г.99. В балканската политика на Германия по-
голямо значение има не България, а Югославия, тъй като не София, а Белград 
може да изиграе ролята на троянски кон във френската гаранционна система 
от съюзи100. Ако Германия и Югославия „по зла случайност се окажат от 
едната страна на оградата, никоя сила не би могла да запази България спо-
койна и нейната цел без съмнение ще бъде Гърция“101. Дори да се допусне, 
че Югославия не заеме страната на Германия, без подпомагане за България 
тя трудно ще се откъсне от прогерманското влияние, смята Морис Питърсън. 
Британският дипломат припомня грешките на Великите сили от 1914–1915 г., 
когато изпускат възможността да привлекат България на своя страна, и насто-
ява да се действа своевременно този път, за да се избегне същата грешка. За 
целта той предлага две неща: икономически действия като по-големи квоти 

94  Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 68–70. (FO 371/20371, pp. 201–204.).
95  Мир, бр. 10938, 02.01.1937.
96  Seton-Watson, R. W. Britain and the Dictators..., p. 188. 
97  Мир, бр. 10968, 11.02.1937: Great Britain and East, 04.02.1937; Михайлов, Ив. 

Спомени. Т. 4. Индианаполис, 1973, с. 929: В спомените си Иван Михайлов разказва за процеса 
на сближаване, като слага побратимяване в кавички: Нищо по-лесно няма от сключването 

на пактове за „вечно” приятелство и с целия свят, щом като си готов да се откажеш 

от своето. Сърбите са готови да съдействат на България охотно само в преследване на 

македонското освободително движение; в нищо друго. ... българските  вестници не бидоха 

допуснати в сръбската държава. 
98  Манчев, Кр. Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 218.
99  FO 371/21122, 243–251: Peterson to Sargent. Sofi a, February 25, 1937, p. 245.
100  Манчев, Кр. Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 184.
101  FO 371/21122, p. 246.
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за българския тютюн на британския пазар и политически акт – отстъпване 
от страна на Гърция на пристанище и достъп на Егейско море102. Питърсън 
смята, че „България трябва да има пристанище на Егейско море, доста по-
различно от това, което Ньойския договор има или няма предвид под ико-
номически излаз“103. Балканската антанта би удържала България единствено, 
ако Италия не се присъедини към Германия104. 

Великобритания е много критична към италианската операция в Ети-
опия. Франция запазва мълчание и това тласка Италия към съюз с Германия. 
Анализът на Питърсън точно предусеща възможностите за съюзяване с Бъл-
гария, което може да се постигне чрез подходящи жестове от съседните стра-
ни, вместо да я държат в заплашителен обръч. Идеята на новия британски ди-
пломат повтаря изказаното мнение на неговия предшественик от септември 
1936 г. Чарлз Бентинк. Питърсън се концентрира върху отношенията между 
България и Гърция поради факта, че Великобритания може да се намеси и по-
влияе най-бързо в тази именно посока. Форин офис обмисля как да привлече 
България и да я отдалечи от все по силното притегляне на Германия. Евенту-
алните планове за развитие се анализират на теория, а в същото време Герма-
ния предприема реални стъпки в политически и икономически план105. Две 
години след посещението на Херман Гьоринг в България пристига на офици-
ална визита германският външен министър Константин фон Нойрат106. 

Ако принудителните начала на българската външна политика след 
1919 г. са мир, неутралитет, необвързаност и мирна ревизия в рамките на 
ОН, то Германия, особено след 1933 г., не крие агресивната си готовност да 
разкъса наложените граници. Оттук германският ревизионизъм и тотална ор-
ганизираност, изтъкана и от търговска предприемчивост, се оказват надеж-
ден импулс не само за носителите на българския национализъм, но и за цели 
поколения от Ньойска България. Сред разединените отново Велики сили 
Германия е основният ревизионистичен фактор. Страната с канцлер Хитлер, 
проявяваща брутален антиверсайски ревизионизъм, въздейства върху об-

102  Ibid., p. 247.
103  Ibid., p. 249.
104  Ibid., p. 250.
105  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар..., с. 121: през петте години на нашето 

отсъствие (1932–1937 – бел. моя, И.Д.) обстановката в София неуловимо се беше 

променила. Усещаше се съществено материално благоденствие. Забележимото замогване 

се дължеше отчасти на постепенното възстановяване от войните и от гражданските 

безредици, които траяха до 1927 г., и отчасти на притока от бежанци... Докато френското 

и английското правителство отказваха да правят каквито и да било отстъпки, за да 

привлекат българските търговци, германските власти бяха винаги готови да предложат 

субсидии или по друг начин да насърчат търговията с България.
106  Посещението на фон Нойрат: За първи път след войната, която свърши с пълен 

разгром за нас, нашата столица се посещава от външния министър на една велика държава 

– Германия. – Мир, бр. 11065, 11.06.1937.
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щественото мнение и в чисто психологически план и внушава взимането на 
външнополитически решения в своя полза. България отново подчертава, че 
ще води „политика на искрен и непоколебим неутралитет“, но е видно, че 
ще действа според хода на събитията107. 

Докато Великобритания действа в съвсем друго дипломатическо поле. 
Не е случайно, че в меморандум от януари 1940 г. Едуард Бойл пише за инер-
цията на британските официални кръгове. Тя е проявена точно през пред-
военните години и е в разрез със засилващите се в България прогерманско и 
проруско икономическо влияние108. Британската легация в София информира 
Форин офис за засилване на икономическите връзки между Германия и Бъл-
гария, особено активни през лятото на 1937 г., непосредствено след визитата 
на фон Нойрат109. 

Освен това в чисто политически план по това време се рисува драма-
тична картина, илюстрираща обособяване на съюзи и оформяне на бъдещи 
сателити. Но нито в Париж, нито в Лондон има воля за противодействие сре-
щу агресора от Рейн. Ето защо в своя реч от 8 окт. 1937 г. в Скарбъро Чембър-
лейн изключва воденето на агресивна политика110. 

Бившият български външен министър Атанас Буров предрича двупо-
люсното обособяване на военно-политически блокове и неизбежността на 
идващата нова голяма война. Неговата рецепта за България е: поддържане 
на „добри отношения със съседите без изключения и единство в народа!“111. 
В навечерието на втория глобален двубой Буров предлага начин за стаби-
лизиране на България – „Свободно избран парламент, който участва в за-
конодателството, надзирава управлението и разрешава изразходването на 
държавните средства“112. 

Привидното затихване на нерешени проблеми като Македонския не 
довежда до вечен мир и спокойствие на Балканите. ВМРО не съществува, но 
българските правителства винаги заявяват, че ще защитават правата на своите 
сънародници зад граница, като погледът е насочен към Вардарска Бановина в 

107  Велчев, В. Т. Външната ни политика: Нашата външна политика в днешните 

условия се определя от две обстоятелства: от положението, в което изпадна държавата 

ни след европейската война, и от хаотичното международно положение. – Мир, бр. 11067, 
14.06.1937.

108  Балканският комитет..., с. 169–170: Конкретно, председателят на Балканския 
комитет предлага въпросът за закупуване на български тютюн да се повдигне настоятелно 

в Камарата на общините и да се задвижи. По този начин Бойл смята, че ще се насърчи 

развитието на англо-българските търговски отношения.
109  Данева-Михова, Х. Англия и засиленото икономическо проникване на Третия райх 

в България  в навечерието на Втората световна война. – В: Изследвания в чест на професор 
доктор Христо Гандев. С., 1983, с. 387; FO 371/21124, 202–205; FO 371/22328, 134–138; Цар 
Борис ІІІ..., Т. 2, с. 94; Марков, Г. „Балканизацията”..., с. 329.

110  Мир, бр. 11666, 11.10.1937.
111  Мир, бр. 11193, 13.11.1937.
112  Буров, Ат. Д. Новият път. – Мир, бр. 11205, 27.11.1937.
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Югославия. Недоверието между балканските страни е напластявано с години 
и наложеният Балкански пакт от ранната пролет на 1934 г. не успява да оси-
гури окончателен мир и спокойствие, но със сигурност индиректно спомага 
за забраната на ВМРО. 

България е равноправен и силен държавен субект в Югоизточна Ев-
ропа и всеки неин международен акт възбужда съответните реакции както у 
съседите ѝ, така и при Великите сили. Победената страна не се отказва кате-
горично от своята ревизионистична политика, но възприема тактиката да я 
води само и единствено с мирни средства. За британските наблюдатели към 
края на 1937 г. позицията във външната политика на България е приемлива, 
понеже тя „не се е отрекла от мирните договори“113. 

 Прокламираното сближение между Югославия и България, което 
става възможно след преврата от 1934 г., предизвиква тревога в останалите 
държавни субекти от балканския пъзел. Освен Гърция, Турция е силно обез-
покоена от югославско-българското сближение, в което вижда заплаха за тра-
кийската си граница. Италианските претенции за господство в Средиземно 
море, заявени в речта на Мусолини от 18 март 1934 г. допълнително напрягат 
Гърция и Турция. Великобритания се чувства като водеща и отговорна сила 
за запазване на мира, но не може да спре надвисналата нова световна война. 

В края на ноември 1937 г. британският дипломат лорд Халифакс е на 
официално посещение в Берлин, където провежда среща с Хитлер, която не 
постига положителен резултат. За Германия става ясно, че Великобритания 
няма да се сражава за запазване на статуквото в Централна и Източна Евро-
па114. 

Десетки изследователи анализират неуспеха на британската външна 
политика, който довежда до ревизионистичния марш на Хитлеристка Герма-
ния и избухването на Втората световна война, но със сигурност корените на 
новият конфликт са заложени още с мирните договори от 1919 г. Самият Лойд 
Джордж признава тежките несправедливи условия на договорите за победе-
ните страни и най-вече за Германия115. 

Освен пасивна и постактивна, британската външна политика не е 
единна във важни за международния мир моменти. В знак на несъгласие с 
министър-председателя Невил Чембърлейн Антъни Идън подава оставка като 
секретар на външните работи и в края на февруари 1938 г. постът се заема от 
лорд Халифакс. 

На 22 май 1938 г. тържествено се открива новоизбраното Народно съ-
брание116. Атанас Буров призовава депутатите: „Пазете конституцията!“117. 

113  FO 371/21124, 123–124: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 78.  
114  Гунев, Г., Илчев, Ив. Уинстън Чърчил и Балканите. С., 1989, с. 120; Gannon, R. The 

British Press and Germany 1936–1939. London, 1971, p. 127. 
115  Мир, бр. 10705, 26.03.1936 г. (Журнал де насион, 21.03.1936). 
116  Мир, бр. 11348, 23.05.1938.
117  Мир, бр. 11352, 28.05.1938.
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България стриктно спазва широко прокламирания неутралитет и търси начин 
да бъде равнопоставена със своите съседи в трайни миролюбиви отношения. 
За да реши въпроса с малцинствата зад граница, българското правителство 
използва единствено мирни начинания118. Кьосеиванов заявява по повод воде-
ната външна и вътрешна политика на България: „реална, миролюбива, лоял-
на, без засади и изненади“119.  

* * *
Периодът от май 1934 г. до лятото на 1938 г. е привидно спокоен за 

България. Тогава започва неминуемото прегрупиране на силите, в резултат на 
заявеното искане за ревизия на Версайската система от Германия и Италия. 
България също търси ревизия на Ньойския договор, но за разлика от бившите 
си съюзници, подчертава, че това може да стане единствено по мирен начин. 

Забраната на ВМРО през 1934 г. не решава Македонския въпрос, а 
само го приспива във времето, в унисон с политиката и интересите на Вели-
кобритания и нейните сателити в региона. Управлението на Кимон Георгиев, 
а и на неговите наследници Пенчо Златев и Андрей Тошев разчиства пътя 
за идване на власт на безпартийни кабинети, назначавани от цар Борис III. 
Поставено е началото на авторитарно управление, което изключва конститу-
ционното разделение на властите. 

През посочения период Лондон следва политиката си за ненамеса в 
Югоизточна Европа. В резултат от тази външнополитическа линия, както и от 
несполучливите опити за договориране с агресивно напиращия ревизионис-
тичен Райх, липсват опити и ефикасни ходове за противодействие на герман-
ското икономическо и политическо доминиране в региона.

118  Недков, Т. Народностните малцинства. – Мир, бр. 11368, 20.06.1938.
119  Мир, бр. 11384, 08.07.1938.
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Македонският въпрос отново на фокус (1938–1941)

Развитието на международните отношения в стария континент прави 
военния изход неизбежен. В тревожното навечерие всяка европейска сила е 
задължена да направи своя избор с оглед на предстоящите необратими съби-
тия. 

От 7 юни 1938 г. до включването на България във Втората световна 
войната на 1 март 1941 г. пълномощен министър на Великобритания в София 
е Джордж Рендъл. Опитният дипломат осъзнава, че поема назначение в Юго-
източна Европа във време, когато се шири мнението, „че следващата война 
вече може да се смята за избухнала и че светът може да бъде квалифициран 
като съюзници или врагове – най-малкото потенциални“1. 

Присъединяването (аншлусът) на Австрия към Германия (март 1938 
г.) е последвано от драматична среща в Мюнхен между Чембърлейн, Хитлер, 
Мусолини и Деладие. Мюнхенският сговор от септември 1938 г. осакатява 
Чехословакия, а през март 1939 г. я ликвидира. По този начин изчезва свърз-
ващото звено на т. нар. Малка антанта, обединяваща Чехословакия, Румъния 
и Югославия2. Новият агресор е на границата с балканските държави.

Другият по-малък съюзник на Германия – Италия, след анексия на Ал-
бания заплашва Гърция. Берлин търси реванш чрез разбиването на френската 
система за колективна сигурност и бърза в създаването на своите съюзи. Под-
помага тези, които минават на негова страна или гравитират в неговата орбита 
на влияние. Така по дипломатически път и в съгласие с всички Велики сили 
България успява да си върне Южна Добруджа. По този начин по-късно излиза 
от световната война териториално уголемена. Това става чрез спогодбата от 
Крайова, подписана със съседна Румъния на 7 септември 1940 г.3. Пътят до 
нейното сключване и прилагане се оказа дълъг и стръмен.

Политиката и интересите на британското правителство неизменно са 
свързани с действия „за постигане на общо омиротворяване на Континен-
та“. Естествено, за да постигне успех в това си намерение, Великобритания 
се нуждае от съдействието на останалите държави. С това припомняне на за-
дачите на британската външна политика Джордж Рендъл, при връчването на 
акредитивните си писма на цар Борис III, отбелязва задоволството на Лондон 
от мъдрата и помирителна политика, която следва България. Изказаното от 
английския дипломат поощрение е свързано с преценката му, че възгледите 

1  FO 371/22328, 228–234: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 120.
2  Гунев, Г., Илчев, Ив. Уинстън Чърчил…, с. 166; с. 118: За една година (септември 

1938 г. – септември 1939 г.) екипът на Чембърлейн, прилагайки една действително 

изумяваща комбинация от погрешни действия и бездействия в решаващи моменти, осигурява 

британската самота.
3  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар..., с. 139: Загубата на тази богата земеделска 

провинция, населена с българи, беше незаличима и германската политика много умно я 

използува, за да въвлече България в Оста.
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на цар Борис ІІІ ще играят „все по-важна роля в политиката на Югоизточ-
на Европа“. Рендъл отбелязва, „че политиката на солидарност между бал-
канските държави се радва на изключителната подкрепа на британското 
правителство“. Българският монарх уточнява за пореден път позицията на 
България, че присъединяването ѝ към Балканския пакт „ще бъде изтълкува-
но като отказ от националните аспирации“, затова „страната все още не 
се чувства готова да предприеме каквато и да била стъпка“ в тази насока4.

Македония и въпросите, свързани с нея отново са във фокуса на поли-
тическото внимание на Великите сили. Въпросът е затихнал донякъде и дори 
през втората половина на 30-те години се наблюдава разведряване в отно-
шенията между балканските държави5. Британското правителство настоява 
пред Балканското съглашение да признае равноправието във въоръжаването 
на България, като по този начин съумее да я привлече в своите редове, или 
поне да сключи пактове за ненападение с нея6. 

На 31 юли 1938 г. в Солун е подписан такъв пакт от България, Турция, 
Гърция и Югославия7. Спогодбата премахва ограниченията за въоръжаване 
на България срещу гарантиран отказ от въоръжено нападение на балканските 
държави и е в духа на чл. 19 от Конвенцията на Обществото на народите. От 
този момент външната политика на България е конкретно насочена към мир-
на ревизия на Ньойския договор. Солунският пакт е в унисон с въжделенията 
на Великобритания за единни и спокойни Балкани, което кореспондира с бри-
танската идея за изградена антигерманска бариера8. 

След подписването на Солунското споразумение Сидни Уотърлоу, бри-
тански министър в Атина, веднага изпраща до своя български колега Дими-
тър Шишманов поздравително писмо9. За успешното осъществяване на пакта 
принос има британската дипломация, която иска да изгради единен съюз от 
балканските държави, който да се противопостави на Съветския съюз и на 
Германия. 

Балканското съперничество не може обаче да угасне. Недоверието по-
чива на нерешените национално-териториални проблеми. Едуард Коут, вре-
менно изпълняващ длъжността британски министър в София, на базата на 

4  FO 371/22333, 175–185: Цар Борис ІІІ..., Т. II, 96–100.
5  Живкова, Л. Англо-турските отношения 1933–1939. С., 1971, с. 96: Към края на 1937 

г. инициатива за „легализиране” на българското въоръжаване вземат самите англичани. 

По настояване на Англия турското правителство след известни колебания се съгласява и 

през декември 1937 г. започва да сондира мнението на останалите членове на Балканската 

антанта с цел да ги убеди да започнат преговори с България.
6  Марков, Г. „Балканизацията”..., с. 336; Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и 

нейните..., 277–278.
7  Мир, бр. 11403, 01.08.1938.
8  FO 371/22328, 204–223: Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 115.
9  ЦДА, ф. 322, оп. 1, а.е. 304, л. 45: Много честитки заради спогодбата, която, 

сигурен съм, ви радва повече, отколкото радва мене.
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наблюдения и на публикации в български вестници („Зора“, „Мир“ и „Сло-
во“), стига до показателен извод. Според него България се придържа към 
обявения неутралитет, „но това не изключва възможността да се включи 
във война на по-късен етап, ако прецени, че има добър шанс да осъществи 
своите национални аспирации“. Коут степенува главните цели на българска-
та външна политика: излаз на Егейско море, присъединяване на Добруджа и 
Македония. Събитията в Чехословакия, довели до откъсване на територии, 
населени с малцинства, присъединени към Германия, Полша и Унгария, дават 
основание на българското правителство да смята, че същите условия за са-
моопределение може да бъдат приложени и за българите в съседните страни. 
Британският дипломат съобщава за събрание на български интелектуалци, 
общественици и опозиционни лидери, на което е разискван въпросът за въз-
можността да се предявят претенции към съседните на България страни. На 
събранието Солунският пакт става обект на критика, понеже е подписан, без 
да се обвърже с искания за подобряване положението на българските малцин-
ства в съседните държави. За Едуард Коут е ясно, че в случай на война Бъл-
гария ще бъде на тази страна, която ѝ помогне да осъществи териториалната 
си цялост10. 

При разговор между българския министър в Лондон Никола Момчи-
лов със служителя от Форин офис Морис Инграм става ясно, че Германия 
подкрепя тези среди в България, които пледират за връщане на Добруджа11. 

Италия също е много дейна във външната си политика на Балканите и 
до Форин офис достигат сведения за възможността италианската пропаган-
да да възобнови използването на македонската противотежест, веднага щом 
нейните интереси се сблъскат с Югославия12. Рендъл докладва за опасността, 
която назрява от евентуални интриги на Италия във Вардарска Македония, 
още повече след като е окупирала вече Албания. Той пише: „Всеизвестно е 
вече, че италианците са финансирали в миналото Македонската революци-
онна организация. Доколкото не виждат заплаха от Югославия, може би 
няма да повдигнат македонската агитация. Но ако намерят югославското 
отношение незадоволително, те почти със сигурност ще използват това 
оръжие и последствията за България могат да бъдат сериозни, въпреки че 
българското правителство успя да потуши македонската пропаганда в по-
следните четири години, семена още има и народните чувства могат да се 
събудят“13.

10  FO 371/22329, 2–7: Edward Coote to Halifax. Sofi a, September 23, 1938. 
11  FO 371/22329, 9–10: Note by Ingram. Foreign Offi  ce, September 29, 1938.
12  FO 371/23734, 219–220: Cypher from Rendel (Sofi a). April 11, 1939. В своя дневник 

Александър Кадоган, постоянен първи заместник-секретар на Форин офис, отбелязва на 
6 октомври 1938 г.: Рони Кембъл пристигна от Белград със странна история, показваща, 

че италианците имат достъп до всички наши документи тук. За радост има следа и го 

прехвърлих в ръцете на Адмиралът (Синклер – б.р.) и ще се справим.
13  FO 371/23734, p. 220.
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След 1934–1935 г. Македонският въпрос все повече попада под нати-
ска на безотговорната комунистическа пропаганда и на конюнктурната поли-
тика на левите сили в Югоизточна Европа. Пример за това са югославските 
комунисти, които ловко се възползват от сключения пакт за вечно приятел-
ство между правителствата на Милан Стоядинович и Георги Кьосеиванов. 
За тях България престава да се интересува от българите в Македония. К. Па-
лешутски посочва, че в резултат на тази пропаганда се забелязва апатия и 
колебание сред македонските българи и надеждата им в България постепенно 
намалява14. 

С пакта от 24 януари 1937 г. България не се отказва от ревизионизма 
си спрямо Югославия, а се надява да реши териториалните си проблеми в 
бъдеще чрез очакван  приятелски жест от югославска страна15.

Рендъл информира Форин офис за предложение на сръбския минис-
тър-председател Стоядинович до българското правителство да върне някои 
погранични окръзи на България, населени предимно с българи, срещу отказ 
от по-нататъшни претенции към Македония16. Британският министър в Со-
фия се съмнява в достоверността на това, още повече, че не е съгласувано с 
останалите страни-членки на Балканския пакт. Един такъв политически акт 
би срещнал отпор най-вече от страна на Гърция и би послужил за засилване 
на българските претенции към останалите съседи17. 

Българските пълномощни министри в големите европейски столици 
са свикани на среща в София. Пред високопоставения дипломатически фо-
рум цар Борис III заявява решимостта си България „да възстанови изгубени-
те територии и население“ по мирен път, в унисон със споразумението от 
Солун. Проведената дипломатическа конференция според българския посла-
ник в Лондон Никола Момчилов е знак за скорошна промяна на кабинета18. 

В края на октомври 1938 г. в Ниш се провежда среща между министър-
председателите на Югославия и България – Стоядинович и Кьосеиванов19. 
Кръстьо Манчев посочва, че на срещата Кьосеиванов предлага на Стоядино-
вич Югославия да подкрепи България в претенциите ѝ за Южна Добруджа и 
Егея, а България, от своя страна, да подкрепи Югославия за Солун20. Момчи-
лов не споделя за конкретните теми, които са обсъждани в Ниш, но посочва, 

14  Палешутски, К. Югославската комунистическа партия..., с. 339.
15  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 231.
16  Todorov, K. Balkan Firebrand. Chicago, 1943, p. 253: Коста Тодоров пише за по-ранна 

инициатива на крал Александър да върне окръзите Цариброд и Босилеград на България, за 
да може да я присъедини към подписване на Балканския пакт. 

17  FO 371/22329, 38–43: Rendel to Halifax. Sofi a, October 17, 1938.
18  FO 371/22329, 56–58: Ingram to Rendel. Foreign Offi  ce, October 27, 1938.
19  Мир, бр. 11479, 03.11.1938.
20  Манчев, Кр. Германия и българо-югославските отношения в навечерието на 

Втората световна война, Българо-германски отношения и връзки. Т. 1, С., 1972, с. 368.
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че срещата е много полезна и за двете страни21. Напрежението, с оглед на 
надвисналата заплаха от война, разбърква политическия пъзел в Югоизточна 
Европа. Гърция се притеснява от нарасналото влияние на България и от ней-
ните териториални претенции22. 

Въпреки огромното желание на Великобритания да изгради силен 
единен балкански съюз, обединен от желание за неутралитет, неуредиците от 
последните мирни договори и свързаните с тях териториални и малцинствени 
проблеми са спънка за британската политика. Сидни Уотърлоу споделя пред 
Димитър Шишманов, български министър в Атина, дискретната страна на 
английската позиция в региона. България според него не влиза в сметките на 
английската политика в Средиземно море и не може да играе ролята, която се 
определя за Гърция. Българските искания спрямо Гърция не са основателни, 
но България има право да иска да ѝ се върнат Добруджа и Западните покрай-
нини. Лондон не е забравил правата на България, но за момента тя трябва да 
прояви  предпазливост и търпение23.  

В коментар на Форин офис от 30 ноември 1938 г., подписан от новия 
директор на Департамента за Югоизточна Европа Филип Никълс, се казва: 
„От двете важни ревизионистични цели на България (тъй като въпросът за 
българските малцинства в Югославия е твърде маловажен) териториални-
ят излаз на Егея едва ли може да бъде обосновано защитен като справедлив, 
докато претенциите към Южна Добруджа могат“24. 

Според Димитър Митев Форин офис определя като маловажен бъл-
гарския малцинствен въпрос в Югославия, понеже има предвид българите в 
Западните покрайнини и изключва тези в Македония25. 

Анализът на Никълс е в унисон с изчакващата  позиция на Великобри-
тания по въпроса и показва не само подценяване на проблема, но и приема-
нето му за решен. 

Показателен факт за динамиката на политическите процеси на Балка-
ните, който прави впечатление на британския наблюдател Коут, е широкото 
отбелязване в Белград на втората годишнина от подписването на югославско-

21  FO 371/22331, 45–47: Note by Ingram. Foreign Offi  ce, November 9, 1938.
22  FO 371/22334, 117–118: Hopkinson to Ingram. Athens, November 1, 1938: Леон Мелас, 

директор на политическия отдел на министерството на външните работи, от когото 

аз получавам най-много информация как мисли гръцкото правителство, отново изразява 

недоволство от българските намерения относно териториалните въпроси. Наскоро той 

ме информира, че са получили доклад от София за въздействието, което генерал Даскалов, 

българският военен министър, произвел в скорошно интервю пред представители на 

пресата. Той казал, че Великобритания ще окаже натиск върху Югославия, Румъния, Гърция 

и Турция да отстъпят територии на България, и че това ще „направи всичко да бъде много 

добре.” 
23  ЦДА, ф. 176К, оп. 7, а.е. 943, л. 63–64.
24  FO 371/22331, 62–71. 
25  FO 371/22331, 62–71; Цар Борис ІІІ..., с. 170.
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българския договор за взаимно приятелство, докато темата е почти игнорира-
на в българските медии26.

На 15 април Орм Сарджънт изготвя обширен аналитичен доклад за 
позицията  на Форин офис спрямо външнополитическата ориентация на 
България. Той дава висока оценка за включването на България в балкански 
блок, който да спре германско-италианското нахлуване на Балканите. Него-
вият възглед е, че досега Форин офис работи чрез Балканската антанта, но 
пък тя е създадена, за да ограничи България. Турция частично подпомага же-
ланието на Великобритания да включи България в балканското обединение. 
Подписаното споразумение в Солун отхвърля възможността за агресивно 
придобиване на българските територии, но остава вариантът за мирно ре-
шаване на проблема. Мюнхенското споразумение и последвалото германско 
нахлуване в Централна Европа обаче отключват страха от България у Гърция, 
Югославия и Румъния. Сарджънт предлага да се обмисли действие от страна 
на британското външно министерство за връщане на Добруджа от Румъния 
на България, въпреки че има риск това да предизвика унгарски претенции за 
Трансилвания и български за Западна Тракия и Македония27. 

Наред с дипломатическите инициативи и предложения от Лондон има 
една идея, която впечатлява със своята решимост и мащабност. Неин носител 
е Леополд Еймъри. Той е известен консервативен деец и журналист, последо-
вателен антикомунист, който заедно с Чърчил, Антъни Идън и Харолд Никъл-
сън не приветства мюнхенската среща на Невил Чембърлейн с Хитлер. На 15 
апр. 1939 г. пише писмо до Едуард Халифакс. Правейки паралел с далечната 
1915 г., когато британската дипломация обещава малки ивици на България, 
сега той предлага незабавното изпращане на пет кралски дивизии на Балка-
ните по море, последвано от обявяване на мобилизация. Той смята, че оказ-
ването на военна помощ би могло да даде сила на България и Югославия, за 
да се опълчат срещу Германия. Лорд Халифакс отчита, че това „е по-лесно да 
се каже, отколкото да се направи“ и смята, че по такъв въпрос отношение 
трябва да вземат правителството и французите28. 

По всичко личи, че Германия е изпреварва Империята в отношенията 
си с България и това категорично проличава от секретната директива №19 на 
българското външно министерство от 19 апр. 1939 г. В телеграмата до българ-
ските легации по света се отбелязва, че България е икономически обвързана 
с Германия и се заявява, че страната ще следва политика на изчакване. В нея 
се посочва невъзможността на страната да влезе в Балканското споразумение, 

26  FO 371/23727, 162–165: Edward Coote to Halifax. Sofi a, January 28, 1939.
27  FO 371/23718, 279–287: Memorandum on Bulgaria by Orme Sargent. FO, April 15, 

1939.
28  FO 371/23727, 166–172: Leopold Amery to Edward Halifax. April 15, 1939: Ние не 

можем да предложим Македония на българите, въпреки това можем да убедим румънците 

да отстъпят Добруджа. Следователно единственият ни шанс да държим България да не 

кривне, е да я убедим, че големите батальони са на наша страна. 
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„защото то гарантира границите, а България не може да приеме сегашни-
те си граници“29. В директивата се степенуват българските искания: Южна 
Добруджа до границите, определени на Берлинския конгрес, Беломорска Тра-
кия в границите, утвърдени на Букурещката мирна конференция през 1913 г. и 
Западните покрайнини, предадени на Югославия с Ньойския мирен договор. 

Великобритания се стреми да навакса изоставането си. Инертното от-
ношение на Лондон към Балканите, целящо мир и равновесие на силите, при-
ключва през пролетта на 1938 г. Няколко са фактите, които показват започна-
лото активиране: 1) Форин офис упълномощава в България дългогодишния 
си ръководител на департамента за Югоизточна Европа Джордж Рендъл30. 2) 
Командирова журналисти, представители на BBC (British Broadcast Company) 
и открива техен офис в София, като по този начин увеличава капацитета и 
нивото на разузнаване. 3) Опитвайки се да се противопостави на германска-
та експанзия в региона, отпуска кредит на Турция, с което цели да привлече 
Анкара31. Отпуснатият на 12 май 1938 г. британски  заем  на Турция от 16 
млн. лири стерлинги може да бъде определен като един от най-сериозните 
опити от страна на Лондон да се противопостави на германската експанзия в 
региона. 

Будната британска общественост следи развитието на събитията в све-
товен мащаб и се опитва да подскаже на управляващите среди пропуските, 
които в решаващ момент ще наклонят везните при групирането в настоящата 
война. 

През октомври 1939 г. Ноел Бъкстон обръща внимание на Форин 
офис, че емисиите на BBC на Балканите подминават България и отчита това 
като грешка, както и всички предишни подценявания на страната. Изгражда-
нето на един общ балкански информационно-тематичен блок би спомогнал 
за изграждането на неутрален съюз в региона32. През януари 1940 г. излиза 
меморандум на Балканския комитет, в който се обобщава: „Дейността на 
комитета след последната война е била напълно последователна. 1. Винаги 

29  ЦДА, ф. 176, оп. 8, а.е. 17, л. 54.
30  В края на април 1938 г. Харолд Никълсън, бивш британски дипломат и основна 

фигура на Парижката мирна конференция, приближен на кръга Антъни Идън-Уинстън 
Чърчил, посещава София и провежда срещи с министър-председателя Георги Кьосеиванов 
и цар Борис III. След завръщането си в Лондон пише рапорт до Форин офис. – Nicolson, H. 
Diaries and letters, v.1–v.3; v.1–1930–1939. v.2 – The war years 1939–1945. v.3 – The later years 
1945–1962. New York, 1966, 1967, 1968. v. 1, p. 337.

31  Живкова, Л. Англо-турските отношения в навечерието на Втората световна война. 
– Исторически преглед, 1969, № 1, 20–21: Парламентите на Великобритания и Турция на 12 

май 1939 г. обявяват сключването на декларация, в която се предвижда сътрудничество 

между двете страни при конфликт в Средиземноморието. Тази декларация укрепва доста 

поразклатените позиции на Великобритания на Балканите.; Живкова, Л. Англо-турските..., 
164–178: През октомври 1939 г. двете страни подписват и договор за взаимопомощ в случай 
на война в Източното средиземноморие.

32  FO 371/23733, 201–202: Foreign Offi  ce minute by A. Cadogan. October 27, 1939.
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е настоявал, че страните от Югоизточна Европа трябва да се обединят и 
действат заедно, ако не искат някои от тях или дори всички да се изправят 
пред сериозни опасности. Комитетът винаги е осъзнавал, че този Балкански 
съюз никога няма да бъде осъществен, докато не се постигнат някои спо-
разумения, които в някаква степен удовлетворят претенциите на България 
за Македония, Тракия и Добруджа и преди Югославия да покаже цялата си 
мощ, е съществено да се постигне окончателна спогодба между сърби и хър-
вати“. Комитетът предлага на своите членове да пишат до хървати в Белград, 
които да използват своето влияние и да настояват за омиротворяване на Юго-
славия на принципа на минималните македонски претенции, като „свободно 
използване на техния език, отворена граница с България, употребата на бъл-
гарски език в училищата и църквите и назначаването на македоно-българи, 
на които може да се има доверие, на отговорни административни постове 
в Южна Сърбия“33. 

Въпреки че комитетът е неправителствена организация и не предста-
влява официалната английска политика, неговите коментари и предложения 
за действия и решения на Балканите са далеч по-адекватни, отколкото тези на 
правителството в Лондон, което реагира със закъснение.   

Но едно е гражданската инициативност, друго се оказва обреченото 
по онова време дипломатическо мисионерство. Рендъл е от онези служите-
ли във Форин офис, които в унисон с международната практика се опитват 
максимално да подобрят отношенията между Великобритания и България34. 
Зачестяват неговите срещи с политици, както и визитите му при българския 
цар Борис ІІІ, за които подробно уведомява своите ръководители. 

В разговор с цар Борис ІІІ от средата на  януари 1939 г. Рендъл  се оп-
итва да разбере какви са изгледите България да се откаже от териториалните 
си претенции към Гърция и Югославия при евентуално връщане на Южна 
Добруджа. Царят обещава, „че ако България си върне Южна Добруджа, ни-
кой българин нямало да се заинтересува за Македония или Западна Тракия 
поне за 50 години напред“35. 

Българският монарх е опортюнист и усещайки духа на времето, се оп-
итва да съчетае интересите на България със същевременното запазване на 
неутралитет. Форин офис си дава сметка, че може да въвлече България в Бал-
канското съглашение само след реализирането на определени териториални 
отстъпки на България. Английската дипломация е против българските иска-

33  Балкански комитет в Лондон..., 169–170.
34  Данева-Михова, Х. Англия и засиленото икономическо проникване на Третия райх 

в България  в навечерието на Втората световна война. – В: Изследвания в чест на професор 
доктор Христо Гандев. С., 1983, с. 391: Рендъл настоява Великобритания да предприеме 
мерки и да засили влиянието си в България, и иска назначаване на военно аташе със седалище 
в София, а не както до момента длъжността се съвместява от общо британско военно аташе 
за балканските страни.

35  FO 371/23723, 74–78; Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 185.
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ния спрямо Гърция. Форин офис се застъпва само за възвръщане на Южна 
Добруджа на България, но без да проявява особена настойчивост и без да 
упражнява концентриран натиск върху Румъния36. 

Григоре Гафенку, румънски външен министър, посочва, че Уинстън 
Чърчил и Хю Кнатчбул-Хюгесън, британски посланик в Турция, смятат, че 
България може да бъде спечелена, ако ѝ се помогне да си върне Южна Добру-
джа37. Хюгесън потвърждава това свое мнение и допълва, че Румъния въобще 
не бърза да отстъпи Добруджа на България. При визитата на Гафенку в Ан-
кара през април 1939 г., няколко седмици след посещението на Кьосеиванов, 
Хюгесън убеждава румънския външен министър поне да „държи вратата 
отворена“ относно връщането на Добруджа38. 

Подписването на пакта Рибентроп–Молотов на 23 август 1939 г. меж-
ду външните министри на Германия и Съветския съюз дава надежда на бъл-
гарския цар, че неутралитетът е постижим39. Стремглавият ход на събитията 
ограничава неговите възможности за действие40. Той се превръща в един обре-
чен монарх. Това най-красноречиво е описано от царица Йоана, която цитира 
своя съпруг: „Моите генерали са германофили, дипломатите ми са англофи-
ли, а народът е русофилски. Аз единствен в България съм за неутралитет“41. 
Според анализа на Форин офис само се изостря политическото недоверие 
на цар Борис III към кабинета на Кьосеиванов42. България обявява и лоялно 
следва политика на „мир и неутралитет“43. Дори когато мирът вече не е 
толкова сигурен, българската външна политика продължава да е за „мирна 
ревизия, неутралитет, неангажираност“44. 

През април 1940 г. във Форин офис се свиква среща на всички британ-
ски дипломати от Югоизточна Европа. На нея се дискутира въпросът за пози-
цията на България. Рендъл изтъква, че по-голямата заплаха за България идва 
от Москва, а не от Берлин, а също, че страната трябва да бъде икономически 
стимулирана, за да продължи да подобрява контактите си с Турция и Юго-

36  Манчев, Кр., Бистрицки, В. България и нейните съседи..., с. 293.
37 Gafencu, G. Last days of Europe. Yale University Press, 1948, p. 108, 193.
38  Knatchbull-Hugessen, H. Diplomat in peace and war. London, 1949, 154–155.
39  Царица Йоана. Спомени..., с. 105: Договорът Рибентроп–Молотов освобождаваше 

България от драматичния избор за една от двете големи сили, които притиснаха границите 

ѝ. Това и дадените уверения през 1935 г. от Гьоринг, през май на 1936 г. от самия Хитлер, 

през юни на 1937 г. от фон Нойрат, отново от страна на Хитлер на министъра на външните 

работи Кьосеиванов през юли на 1939 г. убедиха моя съпруг, че преминаването на „моста, 

пазен от дявола” беше възможно. България можеше да остане неутрална.
40  Gafencu, G. Last days of Europe…, p. 93: ...желанието на Цар Борис да служи на 

Райха, и да го накара, да му служи на него...
41  Царица Йоанна. Спомени, с. 106; Marshall L. M. Bulgaria during the Second World 

War. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1975, p.1.
42  FO 371/23733, 126–127: Foreign Offi  ce minute by R. Vansittart. July 23, 1939.
43  Генчев, Н. Външнополитическата ориентация..., с. 311.
44  Генчев, Н. Външната политика на България..., с. 181.
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славия. Според Рендел по-важни са добрите българо-югославски отношения, 
отколкото българо-румънските. Трябва да се постигне и българо-гръцко ико-
номическо споразумение и да се внуши в София, че българските териториал-
ни искания няма да бъдат отминати без внимание при мирното уреждане на 
Европа след войната45. За западните съюзници е ясно, че трябва да избират 
между политическо или военно действие в Югоизточна Европа, между пакт 
или нов Солунски фронт46.

С началото на войната от 1 септември 1939 г. Македонският въпрос 
и всички останали нерешени проблеми в Югоизточна Европа стават акту-
ални при групиране на силите. Форин офис избягва обсъждането на темата 
Македония, но за сметка на това се забелязва благоразположеност по добру-
джанския въпрос47. Затова Рендъл търси съдействие от Форин офис за ини-
цииране връщането на Добруджа48. Британският дипломат смята въпроса за 
Южна Добруджа за най-лесно изпълним и далеч не толкова опасен както тези 
за Тракия и Македония49.

В първите дни на 1940 г. д-р Радан Сарафов, племенник на известния 
деец от ВМРО Борис Сарафов, от името на Иван Михайлов провежда среща с 
британското военно аташе в София полковник Александър Рос. Предложено 
е сътрудничество между Форин офис и ВМРО, която, въпреки забраната от 
1934 г., все още има влияние. В замяна на тази подкрепа организацията иска 
решаване на Македонския въпрос в края на войната. В тази връзка е и проя-
веното желание на Ив. Михайлов да посети Париж и Лондон. Доктор Сара-
фов бива приет и от Рендъл, но той не може да поеме такова обещание и се 
обръща към централата за отговор по предложението. Резолюцията на Форин 
офис, подписана от Сарджънт, гласи: „Не мисля че трябва да правим каквото 
и да било с македонците“50.

Очакваната правителствена смяна в България от 15 февруари 1940 г. 

45  Rendel, G. The Sword and the Olive..., p. 170.
46  Barker, E. British policy in the South-East Europe in the Second World War. London, 

1976, p. 11.
47  FO 371/24878, 116–117; Цар Борис ІІІ..., Т. ІІ, с. 319. 
48  Живкова, Л.  Англо-турските отношения 1933–1939, с. 140: На 11 април 1938 

г. английският посланик в София Рендел с телеграма донася, че в България се вълнуват 

твърде много по въпроса за Добруджа. Той съветва Външното министерство чрез своя 

представител в Анкара Хюгесън да накара Турция да упражни своето влияние върху Румъния 

и тя да направи отстъпки на България.
49  Rendel, G. The Sword and the Olive: Recollection of Diplomacy and the Foreign Service 

1913–1954. London, 1957, p. 171.
50  FO 371/24880, 110–114. Rendel to Halifax. Sofi a, January 5, 1940. Доктор Сарафов е 

завършил медицина във Франция, специализирал е в Сорбоната и е вербуван от полковник 
Рос за Сикрет сървиз (SIS), като остава неразкрит след оттеглянето на британската легация 
пред 1941 г. След Втората световна война продължава да работи за външни разузнавания и 
разширява спектъра на сътрудничество и с Франция, и със САЩ. Разкрит и осъден от ДС 
(Държавна сигурност) през 1968 г.
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свидетелства за гравитиране на България към съюз с Германия и за провал 
на британската политика. Нейната цел да изгради единен балкански съюз, 
обединен от желанието за следване на пълен неутралитет, се оказва илюзор-
на51. Новият министър-председател Богдан Филов шеговито обещава да бъде 
англофил или германофил, според водената политика52. 

На 7 май от Цюрих пристига вест до Форин офис за среща на шефа на 
Гестапо за Югоизточна Европа хер Сиверт с Ив. Михайлов53. Вестник „The 
Times“ съобщава за започването на преговорите между Румъния и България 
за връщане на Добруджа, като допълва и за засилване на връзките между 
„Германия, Италия и македонците“, т.е. с дейци на ВМРО54.

През май 1940 г. във Великобритания се сменя правителството и наче-
ло застава Уинстън Чърчил, доказан антикомунист и изявен антихитлерист. 
След окупирането на Франция от Германия британската политика е по-бла-
гоприятна за България по отношение на Южна Добруджа, тъй като в Лондон 
виждат, че румънците им се изплъзват. Първостепенна задача за британската 
политика относно Югоизточна Европа е опазването ѝ от Германия и Съветска 
Русия55.

На 15 август 1940 г. Рендъл докладва за пропагандни изяви на пет ма-
кедонски бежански формации в България. Според дипломата е сформиран 
Национален македонски комитет и проф. Александър Станишев, неговият 
председател, планува посещение в Берлин, за да търси подкрепа от герман-
ците и италианците за автономна Македония. Всъщност, месец по-рано, на 
15 юли, програмното искане е публично декларирано: „Македония, целокупна 
и неделима в нейните географски граници, да се прибере към майката оте-

51  Станчов, Ив. Д. Дипломат и градинар..., с. 142: Смяната на правителството 

през март бе зловещ знак, че гравитираме към Оста. Министър-председателят Георги 

Кьосеиванов, с умерени възгледи, бе заместен от Богдан Филов, именит археолог, който 

скоро щеше да ни тласне безвъзвратно в орбитата на нацистите. Още в началото 

Великобритания оказваше върху балканските държави натиск да декларират неутралитет 

в случай на война. Югославия и Гърция обаче отказаха. Подписаха само България и Турция. 

Макар че даде на Румъния гаранции срещу нападение, Великобритания не успя да удържи на 

думата си и присъствието на германски войски в Румъния накара британските ни приятели 

в София да наблюдават развоя на събитията с нарастващо безпокойство. Великобритания 

упражняваше силен дипломатически натиск и върху Сталин, с цел да го накара да се 

отметне от съглашенството с Германия. Спомням си ясно какви надежди възлагаха някои 

британски представители на посещението на сър Стафъд Крипс. Еднодневното посещение 

на сър Стафъд и разговорите му с министър-председателя Филов на 14 октомври 1940 г. 

не са записани в протоколите на външното министерство. Преди официалното скъсване 

на дипломатическите отношения между Великобритания и България сър Джордж Рендъл 

влезе за последен път на аудиенция при цар Борис. 
52  Лулчев, Л. Тайните на дворцовия живот. Дневник 1938–1944 г. С., 1992, с. 182.
53  FO 371/24880, p. 119А.
54  The Times, 03.08.1940.
55  Barker, E. British policy in the South-East…, 20–27.
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чество България, като не се допусне никакъв дележ“. Британският дипломат 
обаче вижда разлики в схемите за „освобождение на Македония“ – при гер-
манците е повече въпрос на „пропаганда и разузнаване“, докато италианците 
са по-директни и възнамеряват да изпълнят това на практика, с цел да отсла-
бят Югославия и Гърция. 

Междувременно СССР „предупреждава македонците да не търсят 
помощ от Оста“. Най-вероятно, заключава Рендъл, „македонците ще прием-
ат такава автономна Македония, каквато някоя велика сила им осигури“56. 

Десет дни по късно Рендъл очертава разликите в отделните революци-
онни течения, като посочва, че т. нар. протогеровисти гравитират към „Плад-
не“ и заедно с комунистите-македонци, които са към Съветския съюз, рабо-
тят за „Южнославянски съветски съюзи, от Черно море до Адриатика, гра-
ничещи с Германия и Италия“. Хората на Иван Михайлов са за съюз с Италия 
и Германия. Докато прославеният хирург от Кукуш, проф. д-р Станишев, въ-
преки че е немски възпитаник, се съобразява с правителствената линия и не 
предприема прибързани действия за съюз с Берлин, пояснява Рендъл57.

На 3 септември Рони Кембъл от Белград очертава подобна на своя ко-
лега Рендъл характеристика на македонските движения. Той сочи наличието 
на федералисти идеалисти начело с Иван Михайлов, на федералисти кому-
нисти, които работят за „Южнославянски съветски съюзи“ и на селячество, 
недоволно от сърбите. Кембъл отчита българо-югославските отношения като 
добри за момента, като докладва за известно напрежение в Белград относно 
силното германско влияние в българското правителство и силното съветско – 
сред населението58.

По въпроса за Южна Добруджа Турция заема положителна позиция, 
но Югославия е резервирана, опасявайки се, че след уреждането на този те-
риториален проблем България ще постави на дневен ред териториалните си 
претенции към нея59. 

След дълги протакания от страна на румънците и след натиск от стра-
на на Германия и Италия, на 7 септември се подписва Крайовската спогодба. 
С нея се възвръща Южна Добруджа на България, границата се установява 
като окончателна и вечна. България трябва да отстъпи по отношение на из-
селването. Приема се като задължително  условие изселването на равен брой 
румънци от Южна Добруджа и българи от Северна Добруджа. 

Връщането на Южна Добруджа на България е дипломатически три-
умф на последователната българска политика за неутралитет и мирна ревизия 
на Ньойския договор. Този акт е най-големият дипломатически успех на Бъл-
гария в периода между двете световни войни. 

56  FO 371/24880, p. 183: Cypher telegram from Rendel (Sofi a). August 15, 1940; Вж. по-
подробно Гребенаров, Ал. Легални..., с. 284 и сл. 

57  FO 371/24880, 184–186: Rendel to Nichols, Sofi a, August 25, 1940.
58  FO 371/24880, p. 219: Cypher telegram from Campbell (Belgrade). September 3, 1940.
59  Димитров, И. Миналото като пролог. Исторически очерци. С., 1993, с. 142.
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Британската преса отразява широко събитието60. 
През есента на 1940 г., след окупацията на Румъния от Германия, ди-

пломатическата дейност на всички Велики сили в Югоизточна Европа дос-
тига своя пик. На 7 септември британското разузнаване, предлага на Форин 
офис да се обмисли идеята за среща с хора на Иван Михайлов или със самия 
него, за да се координира сътрудничество, като в края на войната Велико-
британия подпомогне решаването на Македонския въпрос. Разузнаването 
предлага още да се опрат на ВМРО за саботажи и преврат, операция с кодо-
во название „кукувица в гнездото, ако Германия окупира Югославия и/или 
България“. Форин офис отказва предложението, поради факта, че ВМРО е 
дискредитирано, няма влияние и вече получава пари от Германия, Италия, а 
най-вероятно и от САЩ. Допълнително се изтъква, че едно такова сътрудни-
чество би влошило британските отношения с Югославия и България61. 

Унгария, Румъния и Словакия се включват на страната на Пакта меж-
ду Италия, Германия и Япония, но България успява да го избегне и това дава 
надежди в Лондон62. Великобритания изпуска възможността да привлече Бъл-
гария на своя страна. Знак за това са връщането на Южна Добруджа на Бълга-
рия с помощта на Германия и разногласията между британското разузнаване 
и Форин офис за средствата и тактиката на действие в Югоизточна Европа.                       

В писмо от 6 ноември 1940 г. на пълномощен министър Кембъл от 
Белград до министъра на външните работи лорд Халифакс се посочва, че: 
„След 1934 г. Македонският въпрос е отшумял и българо-югославските  от-
ношения са се подобрили“. В прикрепения анализ британският вицеконсул 
Томас в Скопие анализира Македонския въпрос. Той дава оценка, че „90% 
от всички славянски македонци са автономисти в един или друг смисъл“, но 
не може с точност да определи посоките на развитие, понеже националното 
движение е забулено в конспирация и е трудно да се оценят неговата налична 
сила и потенциал. Според него ВМРО е загубила почва след забраната ѝ в 
България през 1934 г., недоверието на управляващите спрямо нейните лидери 
и последвалото им прогонване. Въпреки че намира връзка между комунизма, 
автономизма и национализма, консулът не смята, че комунистите използват 
Македонското движение за свои користни цели. За него „комунистите и ав-
тономистите са едни и същи хора“. По-нататък се отбелязва, че македонски-
те комунисти не са предани и са смятани от другите балкански съмишленици 
за по-слаби в идейно отношение. По отношение на автономизма Томас отбе-

60  Agreement on the Dobrudja.  – Observer, 08.09.1940; Reshuffl  e in Balkans. – Sunday 
Times, 08.09.1940; Вж. по-подробно Кузманова, А. От Ньой до Крайова. Въпросът за Южна 
Добруджа в международните отношения (1919–1940 г). С., 1989.

61  FO 371/24880, 241–242: Commander Reginald Hugh Errington to Pierson Dixon. 
Enclosure report (the latest of three) from commander Wolfson, A.N.A. at Istanbul on Macedonian 
Question. September 7, 1940; C.D. to Gladwyn Jebb. September 19, 1940; A.D.1 to C.D. October 
14, 1940; Meeting between Nickols, Hopkinson and C.D. October 25, 1940. 

62  Daily Telegraph. 26.11.1940.
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лязва, че „хората в Македония са първо автономисти, а след това комуни-
сти“. Той прави заключение, че Македонският проблем е реален и наличен и 
че „в никакъв случай не е бил изкуствено създаден от заинтересована пропа-
ганда“. Томас счита промяната в региона за неизбежна и смята, че е в интерес 
на Югославия да задоволи аспирациите на Вардарска Македония, като ѝ даде 
автономия след 20-годишно сръбско управление. 

Няма данни идеята да е обсъждана в ръководството на британското 
външно министерство. В Лондон се опасяват от разгаряне на Македонския 
въпрос. Завеждащият Департамента за Югоизточна Европа Филип Никълс 
пише до посланика Рендъл в София: „Въпреки че Македонският въпрос не е 
толкова важен, колкото е бил, може да се възобнови от италиански и гер-
мански интриги“63.

В същото писмо се поставя задача на британския пълномощен минис-
тър да събере информация за софийската македонската емиграция. Анализът 
на вицеконсула Томас говори за отслабване на българските позиции в Маке-
дония, като същевременно идеята за автономия е добила голяма популярност 
сред местното население и на практика свидетелства за развитие на латент-
ния македонизъм. Трябва да се отбележи, че непосредствено след Първата 
световна война идеята за автономия на Македония се подкрепя от страна на 
България като реална възможност за запазване правата на местното населе-
ние. Засилването на автономистките идеи не бива автоматично да бъде отчи-
тано като отслабване на българската позиция. 

Тезите в докладните на британските дипломати от София, Скопие и 
Белград не са първи по рода си и се повтарят. Британският пълномощен ми-
нистър в София Сидни Уотърлоу представя на Форин офис своята идея за 
възможно връщане на Западните покрайнини от Сърбия на България като 
предпоставка за сближаване и мир на Балканите64. Това е само един от приме-
рите за дипломатически инициативи от британските  представители по мес-
та, невзети под внимание от Форин офис. Британският кралски институт за 
международни изследвания, в свой анализ за Югоизточна Европа от 1939 г., 
посочва, че всяко проучване на българската следвоенна история демонстрира 
обвързаността на българската политика със следните фактори: цар, армия, 
македонски революционери, национални и социални движения и специалния 
характер на българската икономика65. 

Новоназначеният секретар на Форин офис Александър Кадоган, който 
се отнася със снизхождение към Рендъл, е повече човек на перото, на бавния 

63  FO 371/29785, 1–8: R. Cambell to Halifax. Belgrade, November 6, 1940. Enclosure 
Report on the General Situation in Southern Serbia by Mr. Thomas, British Vice-Consul at Skopje. 
Още в средата на 20-те години, след спогодбата Моллов–Кафандарис, Форин офис налага 
употребата на термина „славянски македонци“ за населението в Македония.

64  FO 371/14316, p.153.
65  South-Eastern Europe. A political and Economic Survey; Royal Institute of International 

Aff airs. London, 1939, p. 99. 
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и дори пасивен подход в дипломацията66. От висотата на своя аристократизъм 
той държи назидателен тон на югославския министър Суботич в Лондон и из-
казва недоволство от забавянето на преговорите между Турция и Югославия 
за сключване на общ договор, убеден, че „Единствената надежда за Балка-
ните е в тяхното единство“67. Дори със своите съюзници Кадоган не намира 
верния тон и няма решение по възникналите проблеми68.

На 17 ноември 1940 г. Хитлер призовава цар Борис III на среща в Бер-
хтесгаден, където в прав текст се обсъжда присъединяването на България към 
Тристранния пакт. Българският монарх отклонява поканата с интелигентното 
за момента обяснение, че не може да стане част от обединението, докато не 
се включи в него и Съветският съюз69.

Британското разузнаване бързо разбира намеренията на Райха по от-
ношение на Балканите. На 6 януари Чърчил е осведомен от своя външен ми-
нистър Идън, че германското нападение над Гърция е запланувано за начало-
то на март 1941 г. В Лондон са обезпокоени и Рендъл получава инструкция 
да разговаря с Филов и да се осведоми за посещението му в Райха. Минис-
тър-председателят му обяснява, че е пътувал поради личен ангажимент, за 
да посети д-р Епингер във Виена. Известно е, че още на 4 януари 1941 г. Б. 
Филов изразява пред Рибентроп в Залцбург и пред Хитлер в Бергхов готов-
ност България да се присъедини към Тристранния пакт70. Същевременно той 
казва на английския дипломат, че българският неутралитет все още се спазва, 
обаче възникват все повече трудности. Рендъл си прави извода, че българите 
нямат намерение да се съпротивляват срещу Германия. Логично следва ди-
пломатическата заплаха, че ако България допусне немските войски, турците 
ще настъпят на българска територия, а Великобритания ще обяви война и 
ще бомбардира базите на Райха, разположени в страната. Същевременно още 
едно доказателство потвърждава българското външнополитическо предпочи-
тание. На 21 януари цар Борис III подписва Закона за защита на нацията, гла-
суван от парламента в края на декември 1940 г. Ст. Рачев пише, че Рендъл е 

66  The Diaries of Sir Alexander Cadogan..., p. 351: чудесен малък човек, но каквото казва, 

няма да стане. Иска да знае дали ще можем да окажем на България въздушна помощ. Аз 

искам да зная дали ще поискат такава!
67  The Diaries of Sir Alexander Cadogan..., p. 355.
68  The Diaries of Sir Alexander Cadogan..., p. 359: След среща с ръководителите на 

Австралия на 26 февруари и двете страни изказват недоволство от постигнатото. Министър-
председателят на Австралия споделя: Моите колеги и аз отидохме до Форин офис да 

обсъдим проблемите на Далечния изток. Резултатите бяха безнадеждно разочароващи. 

Отношението на Кадоган бе несвързано и почти безразлично. Аз споделих с горчивина 

на духа: И така, единствения извод, до който достигам, е че вие въобще нямате никаква 

политика относно тези проблеми.
69  Barker, E. British policy in the South-East..., p. 59;  Димитров, И. Миналото като 

пролог..., 156–157.
70  Филов, Б. Дневник. С., 1986, 212–221.
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възмутен, тъй като с този закон България нарушава Ньойския мирен договор 
и иска Великобритания официално да изрази своят протест, но желанието му 
не е удовлетворено71. 

Несправянето на Италия с Гърция е сериозна пречка за продължител-
но отстоявания неутралитет на България. На 17 ноември 1940 г. на среща в 
Бергхов Хитлер уведомява цар Борис III за намерението да атакува Гърция. 
На 8 декември германски офицери пристигат в България. На 20 януари 1941 
г. във Варна се провежда среща между цар Борис III, министър-председателя 
Богдан Филов, министъра на външните работи Иван Попов, министъра на 
вътрешните работи Петър Габровски и генерал Теодоси Даскалов, министър 
на войната. Те се опасяват, че германските войски от север ще трябва да се 
срещнат с англо-гръцки войски от юг и битката ще се състои на българска 
територия. Министърът на войната заключава: „По-добре да минат като 
приятели, отколкото като врагове“72. По време на дискусията царят е не-
решителен и като движеща сила се очертава Богдан Филов. След тази среща 
пътят е предопределен. Междувременно Берлин, решен да подсигури Югоиз-
точна Европа преди нападението си срещу СССР, подпомага преговори меж-
ду Турция и България и двете страни подписват на 17 февруари Декларация 
за ненападение. 

На 25 февруари 1941 г. българският министър на външните работи 
Иван Попов изпраща телеграма до Момчилов с нареждане да оправдае пред 
британското правителство поведението на България. Той трябва да изтъкне 
аргумента, че Германия е много силна и да постави риторичните въпроси как-
во биха направи англичаните, ако на мястото на Ламанша имаха река Дунав и 
ако британското население беше 6 млн. души, както на България73. 

Предвиждайки германска окупация на Балканите, британците изра-
ботват през зимата на 1940–1941 г. план за изграждане на съпротивителни 
центрове на територията на отделните балкански страни. След като Форин 
офис отхвърля сътрудничество с ВМРО, британското разузнаване и отделът 
за специални операции SOE (Special Operations Executive) се концентрират 
върху земеделския водач д-р Г. М. Димитров и неговата политическа партия 
„Пладне“74. 

71  Рачев, С. Чърчил, България и Балканите 1939–1945 г. С.., 1998, 101–107; Спасов, Л. 
Българската..., с. 193; Димитров, И. Миналото ..., с. 175.

72  Йончев, Д. България и Беломорието (Октомври 1940–9 септември 1944). 
Военнополитически аспекти. С., 1993, с. 25. Crampton, R. J. Bulgaria. Oxford, London, 2007, 
p. 256.

73  ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 17, л. 54. 
74  Oren, N. Bulgarian Communism: The Road to Power 1934–1944. Columbia University 

Press, NY and London, 1971, 163–165; idem, Revolution Administered: Agrarianism and 
Communism in Bulgaria, The John Hopkins University Press, Вaltimore and London, 1973, р. 
86. Amery, J. Approach March: A Venture in Autobiography. London, 1973, 150–151; 182–183; 
Националноосвободителното движение..., с. 312.
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Конспирацията не остава незабелязана и българската полиция издава 
заповед за задържане на земеделския водач. На 22 февруари 1941 г. той е 
арестуван, но впоследствие успява да избяга. С помощта на сътрудника на ан-
глийската легация майор Ейдан Кроули и лично на пълномощния министър 
Джордж Рендъл Г. М. Димитров е изведен в Турция75. Далеч по-дръзко дея-
ние от българска страна е задържането на специалния британски агент Вадим 
Гриневич, който работи под прикритие като служител в паспортния отдел на 
посолството. На 24 февруари той е арестуван във влака на гара Свиленград, 
преди да напусне страната на път за Турция, върнат е в София и е предаден 
на германците. Британският пълномощен министър Рендъл настоява пред Б. 
Филов да освободи Гриневич и подчертава, че отвличането цели влошаването 
на българо-британските отношения76.

Посещението на американския разузнавач генерал Уилям Донован в 
средата на януари в София и Белград и неговите официални и неофициални 
срещи имат пряка връзка с последвалите събития77. Пактът от 25 март 1941 
г., който присъединява Югославия на Цветкович към Оста Рим-Берлин-
Токио, трае само няколко часа. С финанси от Форин офис и с помощта 
на САЩ в лицето на споменатия вече генерал се осъществява държавен 
преврат78. Колкото тази инициатива на англоезичните съюзници е успешна в 
Югославия, толкова тя се оказва неуспешна в България. На 27 март генерал 
Симович извършва преврат и хвърля Югославия на другия полюс79. Същия 
ден българският министър в Берлин Първан Драганов спешно е извикан на 
разговор с Хитлер и Рибентроп, на който му заявяват, че новото положение 
открива въпроса за Македония80. Богдан Филов веднага е уведомен и пише 
в своя дневник: „Фюрерът е бил много ядосан на Югославия и е казал, че 
македонският въпрос може да бъде решен в полза на българите“81.

75  Rendel, G. The Sword and the Olive: Recollection of Diplomacy and the Foreign Service 
1913–1954. London, 1957, 175–176. Сирков, Д. Антифашисткото движение в България след 
присъединяването ѝ към Тристранния пакт (март–юни 1941 г.). – Исторически преглед, 1973, 
№3, с. 5.

76  Вж. по-подробно Котев. Н. Разромяването на нелегалната резидентура на английската 
разузнавателна служба в България през 1941г. – Известия на военноисторическото научно 
дружество, кн. 53, 1992.

77 Уилям Донован е оптимист относно победата на Великобритания над Германия 
и открито заявява това на среща с Богдан Филов и цар Борис ІІІ на 21 и 22 януари 1941 
г. Полковник Донован успява да проведе срещи и с протогеровистите П. Шанданов и П. 
Трайков. – Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 
май 1934 – 1941 г.). – Македонски преглед, 1996, № 2, с. 55.

78  The Diaries of Sir Alexander Cadogan..., p. 366.
79  Woodward, L. British Foreign policy in the Second World War. London, 1962, 137–139; 

Hoptner, J. B. Yugoslavia in crisis 1934–1941. New York and London, 1962, 262–269.
80  Сирков, Д. Международните отношения на България 1 март – 22 юни 1941 г. – В: 

Външната политика на България 1878–1944 г. С., 1978, с. 390.
81  Филов, Б. Дневник..., с. 265.
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Въпреки съсредоточените човешки, икономически, политически и ди-
пломатически ресурси в региона, само за три години в периода от 1938 до 
1941 г. Форин офис загубва всякаква съюзна почва на Балканите. Късната 
равносметка за реалностите е видна от документ, озаглавен „Германската 
заплаха за България“ от 22 февруари 1941 г., където се предрича загубата на 
България като потенциален съюзник и се изказва надежда бойните действия 
да бъдат избегнати82.

Във Форин офис осъзнават, че Македония и Беломорска Тракия, а може 
би дори и земите около Одрин, най-вероятно ще бъдат примамливият мотив 
за включването на България на страната на Тристранния пакт. Но всички въз-
можни решения и политически лостове за влияние са проиграни във времето. 
ВМРО – организацията, за която в Лондон са настоявали многократно да бъде 
забранена, отново е отхвърлена от Форин офис. Високомерната британска 
дипломация, подчинена на аристократизъм и снизходително отношение към 
останалите народи, не дава желаните плодове в България. 

На 1 март 1941 г. България подписва договор с Германия и така се 
включва във Втората световна война. Британският дипломат и публицист Ха-
ролд Никълсън, като отбелязва включването на България към Тристранния 
пакт, споделя на 1 март в своя дневник: „Това е лошо за Югославия и Гърция 
и ще има отчайващ ефект тука. Хората не се интересуват колко квадратни 
мили сме окупирали в Еритрея, при положение че Германия се домогва още 
по-близо до нашите главни артерии“83.

Трябва да се отбележи фактът, че България съумява да запази макси-
мално дълго своя неутралитет и когато това става вече невъзможно, се вижда 
принудена от обстоятелствата да подпише договора с Тристрания пакт. 

82  The German Threat to Bulgaria. Author(s): M. B. Source: Bulletin of International 
News, Vol. 18, No. 4 (Feb. 22, 1941), 191–197. Published by: Royal Institute of International 
Aff airs. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25642965: През последните няколко седмици 

немският натиск върху България непрекъснато се увеличава. В съответствие с вече 

добре установените прецеденти, той се упражнява едновременно в политически, военни, 

икономически и вътрешнополитически фронтове. Българските държавници са уверени, че 

включването в Оста ще доведе със себе си удовлетворение, без кръвопролития за България – 

желание, осуетено след последната война, за контрол на Сръбска Македония, на Егейското 

крайбрежие и дори, може би, и Одрин... Икономическият натиск, постоянно проявен в 

последните три години, довежда на практика цялата българска търговия под германски 

контрол; Германците вече ограбиха страната за храна, и селяните са с купони за сирене, 

тяхната основна храна. Културно България е свързана силно с Германия, като много 

голям процент от мъжете на ръководни постове са завършили обучението си в немски 

университети или във Виена. Германското влияние винаги е било особено силно в армията. 

На последно място, в самата държава, германски агенти насърчават сили от всякакъв вид, 

особено силно ВМРО, тайната македонска организация, забранена през 1934 г., когато цар 

Борис извършва помиряване с Югославия.
83  Nicolson, H. Diaries and letters, v.1–v.3; v.1–1930–1939. v.2 The war years 1939–1945. 

New York, 1966, 1967.  v. 2, p. 148.
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Британската дипломация и пропаганда в България търпят неуспех84. 
При последната среща на Рендъл с цар Борис ІІІ късно вечерта на 2 март бри-
танският министър признава, че неговата мисия е претърпяла провал85. Това 
е оценка за политиката на Великобритания в региона и специално в Бълга-
рия. Лондон е с вързани ръце пред новосъздаденото положение и може само 
морално да подкрепи Атина. Разпространен британски позив красноречиво 
обрисува залеза на британските възможности за политика на дипломация на 
Балканите в началото на Втората световна война86.

В своите спомени Джордж Рендъл много точно обобщава причини-
те, които тласкат България във войната на страната на Германия: страхът от 
руския комунистически империализъм, подаръкът Южна Добруджа, който 
България получава, крахът на Югославия и Гърция, Българо-турската декла-
рация от 17 февруари 1941 г.87

В средата на април България скъсва дипломатическите си отношения 
последователно с Югославия (16 април) и Гърция (24 април) и влиза в Маке-
дония и Беломорска Тракия. Осъществява се мечтата, възникнала още след 
Берлинския конгрес за българско национално обединение. 

Единственият британски сателит на Балканите остава Гърция, стари-
ят съюзник от Версай. Турция, въпреки положените старания от страна на 
Великобритания, дава ясно да се разбере, че не може да се разчита на нея и 
ще се възползва от офертите на Германия, с която подписва на 18 юни 1941 г. 
договор за ненападение. 

* * *
Съчетаването на външни и вътрешни фактори обуславя влизането 

на България в Тристранния пакт. Неглижирането на Македонския въпрос и 
подценяването на неговата значимост като силен катализатор за региона от 

84  Милков, Х. Британската пропаганда към България през първия период на Втората 
световна война (по документи от Архива на Министерство на вътрешните работи). – В: 
Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. С., 2016, 347–360.

85  FO 371/29747, 68–70; Цар Борис ІІІ..., Т. 2, с. 372; Barker, E. British policy in the 
South-East..., p. 61. 

86  ЦДА, Ф. 176К, оп. 32, а.е. 77, л. 120. Превод от гръцки хвърчащ лист: Англия 

поздравява геройска Гърция (подчертано в оригинала – бел. моя, И.Д.). Гърци от Македония 

и Тракия! Отговаряйки на интерпелацията, станала на 24 март в Камарата на общините, 

секретарят на външните работи заяви следното: Гръцкото население от земите, окупирани 

от страна на българите, са жертва на зверски (като добитък) обноски. Българското 

правителство систематично прави усилия за побългаряването на тези земи, като много 

от жителите от тези места биват изселвани и на местата им биват настанявани 

български емигранти. Всички тези мерки за изземване и изселване, за които е отговорно 

самото българско правителство, ще бъдат невалидни след края на войната. АНГЛИЯ ВИ 

ГО ОБЕЩАВА!
87  Rendel, G. The Sword and the Olive..., p. 183.
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страна на Лондон също допринасят за крайния резултат. Новата политика на 
дипломация, следвана от Великобритания, е подчинена на нейните интереси 
за морско господство и водеща роля в търговията, а също така и на връзките 
ѝ с доминионите. 

Великобритания и Германия действат равнопоставено спрямо Юго-
славия и България и това задържа под похлупак Македонския въпрос. За раз-
лика от тях, Италия изглежда готова да предложи решение в полза на Бълга-
рия срещу Югославия. С успеха на ген. Симович в Белград и провала на Г. 
М. Димитров в София двете балкански държави поемат по твърде различни 
орбити. Въпросът за Македония придобива ново измерение и изцяло остава в 
плен на международни политически условности.
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Пренареждането през Втората световна война           
(1941–1945) 

След като Германия завладява Югославия и Гърция, сателитна Бъл-
гария се възползва от берлинската покана. Към новоприсъединените земи 
се причисляват Западна Тракия на изток от демаркационната линия Сви-
ленград–Кюпрюлю–Дедеагач, Източна Македония между реките Струма и 
Места, бившата югославска Македония до р. Вардар, Западните български 
покрайнини, Поморавието до линията Пирот–Враня–Скопие с градовете Ца-
риброд, Босилеград, Пирот, Враня и Сурдулица. 

Военно-административното управление и владение на тези земи е вре-
менно. Граничната Западна Македония с градовете Тетово, Кичево, Гостивар, 
Дебър и Струга, както и няколко села южно от Охрид, остават под италианска 
окупация. Под германска и италианска окупация са още Югозападна Македо-
ния с градовете Костур, Лерин, Воден, Ениджевардар и др.1 Българските вой-
ски навлизат във Вардарска Македония на 19 април, а в Егейска Македония 
– на 20 април. Този акт съвпада с православния празник Великден и бележи 
паметни дни в отечественото съзнание на тогавашните поколения2.

Еуфоричните нагласи съвсем естествено обхващат и ньойските бълга-
ри по долината на Вардар. Още преди появата и установяването  на офици-
алната българска власт отдолу започва процес за подготовка на бленуваното 
обединение под скиптъра на цар Борис III.  

В дома на Спиро Китанчев в Скопие на 13 април се събират будни 
общественици и създават Български централен акционен комитет на Македо-
ния. Неговият  териториален обхват е цяла Македония в нейните етнографски 
български граници. Целта, която си поставят, е да „представляват всички 
нужди и интереси на Македония пред респективните германски власти, как-
то и пред очакваните с радост и възторг български власти — от този Цен-
трален комитет“3.

Българското управление във Вардарска и Егейска Македония трае 
малко повече от три години (1941–1944) и в изследванията характеризиране-
то му варира от освобождение до окупация, от неизбежно администриране до 
стратегическа грешка. За характера на управлението в новоприсъединените 
земи категорично говорят следните данни: във Вардарска Македония българ-
ската държава инвестира 37 млрд. лв., а събира от данъци и мита само 2,1 
млрд. лв.; в Беломорска област тя прави разходи за 44 млрд. лв., събирайки 

1  Лалков, М. От надежда към разочарование. Идеята за федерация в балканския 
Югоизток (1944–1948 г.). С., 1994, с. 148; Мичев, Д. Установяване и дейност на българската 
власт във Вардарска Македония. – В: Национално-освободителното..., Т.4, с. 341. 

2  Тошкова, В. България и Третият райх (1941–1944). С., 1975, с. 54.
3  Минчев, Д. Българските акционни комитети в Македония – 1941 г. С., 1995, с. 20. 
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едва 2,283 млрд. лв.4 Със сигурност това обединение е закъснял плод на про-
менената международна политическа обстановка. Ето защо то e съпътствано 
с множество проблеми, чиито последици след войната са удобна предпостав-
ка за формирането на етно-комунистическия македонизъм, тотално отричащ  
българския характер на населението във Вардарска Македония.

Българският министър-председател Богдан Филов, след посещението 
си в Скопие в  началото на май 1941 г., записва във водения дневник, че бъл-
гарският дух е запазен, но и сръбското влияние има принос за национално-
то обезродяване и отчуждение сред македонските българи. Затова неговото 
правителство се захваща с ентусиазъм да организира целокупния обществен 
живот и да укрепва българския национален дух в  новите земи5. 

При преброяването в 15-те дивизионни области на Вардарска Македо-
ния през 1942 г. от цялото население – 999 457 души, българи са 599 920 (60%  
от общото население), турци  – 93 473 (9,4%), албанци – 108 521 (10,9%), 
гърци – 2 979 (0,3%), евреи – 10 423 (1%), цигани – 148 851 (14,9%), други – 
35 290 (3,5%)6. 

Българските власти, въпреки доскорошните си етнически преимущест-
ва, отчитат процеса на народностна ерозия. В доклад на военното министер-
ство от 1942 г. населението във Вардарска Македония е класифицирано по 
следния начин: „1. Група с напълно ясно и ненакърнено българско съзнание. 
Най-голямата група, която обхваща дейците от освободителните борби; 2. 
Група от автономисти; 3. Група от комунисти; 4. Група с накърнено наро-
дностно съзнание.“ „Освободителните борби в Македония носеха не само 
народностен, но и малко социален характер“;  т.е. общността е повлияна от 
социални мотиви и от комунистически пропагандни внушения7. 

Управителният съвет на македонските братства чрез обстойно изложе-
ние до Б. Филов през септ. 1942 г. разкрива основните слабости на домашното 
управление в Македония и препоръчва конкретни мерки за тяхното преодо-
ляване8. 

Елизабет Баркър отбелязва охотното посрещане на българската власт 
от населението, но и възникналото недоволство впоследствие, в отговор на 
което Министерството на външните работи в София изпраща предупрежде-
ние до своите чиновници в новите земи, че „ще бъдат наказвани онези, ко-

4  Вж. по-подробно Сб. Националното обединение на България 1940–1944. Съст. 
Гребенаров, Ал., Митев, Т. С., 2012; Документален сборник Българското управление във 
Вардарска Македония (1941– 1944). – Архивите говорят, кн. 63. Съст. Ал. Гребенаров, Н. 
Николова. С., 2011. Даскалов, Г. Българите в Егейска Македония. Мит или реалност. С., 
1996. 

5  Филов, Б. Дневник…, 322–326.
6  ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 241, л. 229–230.
7  ДВИА, ф. 23, оп. 2, а.е. 457, л. 53–57.
8  Българското управление във Вардарска Македония... – Архивите говорят, кн. 63, 

233–237. 
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ито се държат като в чужда страна“9. Историкът Иван Дуйчев, съвмест-
но с колегите си Веселин Бешевлиев и Димитър Яранов, след задълбочено 
проучване из Егейска Македония и Беломорска Тракия установява стопеното 
българско етническо преимущество в региона. То е по-малко в сравнение с 
това в Добруджа и във Вардарска Македония, вследствие на българо-гръцки-
те спогодби за доброволна размяна на население10. 

Българската държава концентрира огромни ресурси в новите земи, но 
въпреки положените усилия ходът на събитията не е в подкрепа на българска-
та кауза. Когато се открива скопският университет „Цар Борис III Обедини-
тел“ през декември 1943 г., обединението изглежда вече несигурно, а Англия 
и САЩ ожесточено бомбардират София11.

В условия на война комунистическите партии на Балканите успяват 
да разширят своята дейност и влияние, като стават фактори в търсенето на 
решение на Македонския въпрос. Разбира се, те не са единни и моментите на 
съгласие са редки и неплодотворни. Коминтерновските напътствия за офор-
мяне на единна македонска нация и независима Македония са категорично 
неприемливи за ГКП (Гръцката комунистическа партия). ЮКП (Югославска-
та комунистическа партия) е на абсолютно същата позиция по този въпрос, но 
в хода на войната развива своето отношение относно македонския народ като 
антитеза на българската позиция. БКП (Българската комунистическа партия) 
клони към независима Македония и според Е. Баркър „не са достатъчно 
наясно в отношенията поради изкушението да експлоатират българската 
окупация на Македония.“12.   

По време на войната Великобритания и СССР са съюзници по неволя 
и се сблъскват на Балканите в борбата си за влияние и в опитите си за овла-
дяване на съпротивата срещу Германия. В началото на 1942 г. югославското и 
гръцкото емигрантски правителства се договарят за следвоенна югославско-
гръцка конфедерация, която да е основа за бъдещи федеративни Балкани, но 
това е „акт без стойност и политическо покритие“13. 

Москва разчита на Г. Димитров и комунистическите партии, а Лондон 
възлага надежди на земеделските формации на Г. М. Димитров, които да при-
емат водещата роля на югославския лидер полк. Драголюб (Дража) Михайло-
вич и неговите четнически дружини14. Българският земеделски водач агитира 
чрез радиоемисии от Близкия изток за борба срещу германския агресор. Не-
говият съратник Димитри Матцанкиев води радиопредавания от централата 

9  Barker, E. Macedonia…, 79–80.
10  Уводни думи в сп. Беломорски преглед, 1942, № 3–4. 
11  Българското управление във Вардарска Македония... – Архивите говорят, кн. 63, с. 

320.
12  Barker, E. Macedonia…, p. 76.
13  Гунев, Г., Илчев, Ив. Уинстън Чърчил и Балканите..., 174–176.
14  Калинова, Е. Баева, И. Българските преходи 1939–2005. С., 2006, 20–22; Калинова, 

Е. Победителите и България 1939–1945. С., 2004, с. 18.
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на Би Би Си в Лондон. Форин офис не предприема стъпки да ги признае като 
задгранично българско правителство. УСО (Управление за специални опера-
ции) обмисля през 1942 г. изпращането на Г. М. Димитров при Михайлович, 
за да координират общата борба на Балканите, но идеята не се осъществява15. 
Бившият български дипломатически министър в Лондон Никола Момчилов 
също сътрудничи на Форин офис и ползва своите контакти в България, като 
изпраща писма за подпомагане действията на британската политика. След 
подозрение и алармиране от страна на Иван Майски, съветския посланик в 
Лондон, изпращането на призиви е прекратено16.

Опитът на Лондон да организира мащабна антигерманска съпротива 
на Балканите през 1942 г. бележи неуспех. Южният департамент на Форин 
офис подновява своята инициатива в началото на 1943 г., след руското кон-
транастъпление при Сталинград, но до откриване на Балкански фронт не се 
стига17.

Постепенно и последователно югославският комунизъм разраства 
своето влияние сред антифашистката съпротива в Югоизточна Европа. Ес-
тествено в партизанското движение освен антихитлеристки характер се забе-
лязва и противопоставяне на българското административно управление. Без-
перспективното сателитно сътрудничество на България с Германия създава 
благоприятна среда за практическото развитие на изтъкания от идеологични 
постулати и теоретични догми предвоенен югокомунистически македонизъм. 
Спиро Китанчев, политически деец и кмет на Скопие по време на войната, в 
своите показания, когато е съден от новата югославска власт, пресъздава по-
степенната загуба на българското народностно съзнание18. 

След съветската победа при Сталинград от началото на 1943 г. Велико-
британия се опитва да приобщи и обедини под свое ръководство и комунис-
тическите фактори на съпротивата, като праща свои агенти от УСО в парти-
занските отряди19. Баркър илюстрира напълно еклектичната картина на това 
сътрудничество, като посочва Радев, който е бил връзка между българските 
власти, ГКП (ЕЛАС) и българските партизани комунисти. Тя не упоменава 
пълното му име, при все че разполага с голям обем от информация, и така 
буди съмнението, че и британските специални служби са били във връзка с 
него (става дума за Иван Атанасов Радев, доста комбинативен комунистиче-
ски деятел – бел. моя, И. Д.)20. Великобритания с безпокойство следи проти-
вопоставянето между чета на гръцката национална съпротива под ръковод-
ството на Андон Цаус и гръцките партизански отряди на ЕЛАС, но фокусира 

15  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 212.
16  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 214.
17  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 134.
18  Българското управление във Вардарска Македония..., с. 428.
19  HS 5/887 (18.03.1943); Вж. по-подробно Рачев, С. Англия и съпротивителното 

движение на Балканите 1940–1945. С., 1978.
20  Barker, E. Macedonia…, p. 81,116.
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енергията си върху оттеглянето на българските военни части, което  постига 
след подписаното примирие от 28 октомври 1944 г.21

Чърчил полага усилия да укрепи сътрудничеството между всички 
югославски антигермански сили – Тито, д-р Субашич, крал Петър II и Дража 
Михайлович, като се надява, че чрез политически плурализъм ще конструира 
силен отпор срещу настъпващия комунизъм22. В тази посока той не успява, 
понеже влиянието на Тито нараства стремглаво23. 

Югославският комунистически лидер среща големи затруднения с же-
ланието да подчини сродните формации във Вардарска Македония, където 
местният водач Методи Шаторов – Шарло обявява присъединяването към 
БКП24. Той е родом от гр. Прилеп, член на БКП и ВМРО (Обединена), с дъл-
гогодишен стаж в Коминтерна (1930–1939 г.). След завръщането си работи за 
„независима съветска Македония.“ Противопоставянето между Тито и Шар-
ло се проточва без ясен победител. Централата не може да преглътне опас-
ността от загуба на влияние и призовава Коминтерна за арбитър, който взима 
страната на Тито, с оглед на единомислието по въпроса за водене на парти-
занска война. Югославският водач назначава през август 1941 г. нов областен 
комитет под ръководството на Лазар Колишевски, доверен негов последова-
тел. През есента БКП изпраща своите представители Петър Богданов и Боян 
Българанов, които подкрепят позициите на Шарло, допълнително разширил 
влиянието си, след като Колишевски попада в затвора. До пролетта на 1943 г. 
Тито не успява да добие позиции във Вардарска Македония25.

На 16 януари 1943 г. югославският комунистически лидер изпраща 
писмо до областния комитет в Скопие, с което оповестява готовността да 
приеме самоопределението на Македония и македонския народ в рамките на 
неговата нова Югославия и подготвя почва за пристигането на Светозар Вук-
манович – Темпо26. От февруари 1943 г. във Вардарска Македония действа 
комунистическият партизански отряд под ръководството на Темпо и се про-
правя пътят на федеративна република Македония в състава на югославската 
федерация. Въпреки огромните усилия да наложи внушената му от Тито идея 
за единна борба под водачеството на Югославия, Темпо не среща подкрепа 
от българска и гръцка страна – Боян Българанов и Георге Сиантос отказват 
сътрудничество и изтъкват, че следват директивите на Сталин. Постепен-
но влиянието на БКП намалява с разгърнатата от Темпо партизанска борба, 

21  Woodhouse, C. M. The Apple of Discord, London, 1948, 208–209.
22  Woodward, L. British Foreign policy in the Second World War. London, 1962, 333–

349.
23  Лалков, М. От надежда към разочарование..., с. 159; Милкич, М. Великобритания и 

формирането на единно югославско правителство през 1945 г. – В: Великите сили, Балканите 
и България през Втората световна война. С., 2016, 35–44.

24  Barker, E. Macedonia…, p. 85.
25  Ibid., 85–90.
26  Ibid., p. 92; Clissold, S. Whirlwind. London, 1949, p. 135.
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още повече след капитулацията на Италия през септември 1943 г. Вукмано-
вич подчертава пред британските специални агенти майор Мостин Дейвис и 
Франк Томпсън, че има само два български партизански отряда, които дейст-
ват на югославска територия. След телеграма от Москва, изпратена от Георги 
Димитров, двата отряда се придвижват на изток, подпомогнати и придружени 
от Дейвис и Томпсън. Двамата завършват трагично своя житейски път през 
пролетта на 1944 г. Великобритания се опитва да изпрати при българските 
партизани майорите Джон Харингтън и Йан Макферсън, но те навлизат на 
българска територия през Гърция едва през август 1944 г.27

След оттеглянето на Италия британската политика в Югоизточна 
Европа добива сила и самочувствие и преминава в настъпателна позиция28. 
България същевременно губи своя монарх и обединител цар Борис III и това 
втвърдява тона на съюзниците от противниковия ѝ лагер. Шансовете за из-
лизане на България от войната със сепаративен мирен договор намаляват. От 
19 до 30 октомври в Москва се срещат министрите на външните работи на 
СССР, САЩ и Великобритания – Вячеслав Молотов, Корделб Хъл и Антъни 
Идън. Те подготвят голямата конференция в Техеран от края на 1943 г. и се 
уговарят за взаимно информиране в случай на дипломатически контакти на 
трети лица с тях. На срещата на тримата големи Великобритания настоява за 
откриване на втори фронт на Балканите, с цел да предотврати нахлуването на 
комунизма, но не намира подкрепа от своите съюзници29. Според Елизабет 
Баркър, служител в британските специални служби и свидетел на събитията, 
на конференцията в Техеран Сталин съумява да измести британците от во-
дещата им роля в Югоизточна Европа30. Разбира се, залезът на британското 
влияние на Балканите не се дължи на някакви дипломатически надмощия на 
Сталин, а на неудържимата и нарастваща мощ на съветската армия, която ста-
ва ясно, че съвсем скоро ще нахлуе и ще залее голяма част от Европа.

Опасенията на Чърчил не срещат разбиране от Рузвелт. Решава се, че 
за бързия изход от войната е по-удачно да се атакува Германия през пролива 
Ла Манш31. САЩ са далеч по-безпристрастни и открити в своята политика и 
се явяват своеобразен арбитър и балансьор в състезаването за сфери на вли-
яние между Сталин и Чърчил. Американската позиция е по-умерена и благо-
склонна спрямо България по въпроса за излизането ѝ от войната, но не може 
да приеме българското желание за отстояване на територии от новопридоби-
тите земи. Във Вашингтон разбират, че България е заела страната на Оста, 
само и единствено за да изпълни своята задача за национално обединение. 
Но задокеанският съюзник, очертаващ се като водещ фактор в региона, в ни-

27  Barker, E. British policy in the South-East…, 188–195.
28  Woodward, L. British Foreign…, p. 231.
29  Техеранската конференция 28 ноември – 1 декември 1943 г. Сборник документи. С., 

1984.
30  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 120.
31  Калинова, Е. Победителите..., 28–29.
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какъв случай не иска да създава прецедент, а още по-малко да се ангажира 
със зачитане на оспорвани териториални военновременни придобивки, въ-
преки че в Истанбул УСС (Управлението на Стратегически Служби – OSS) 
провежда среща с българския посланик Иван Балабанов, с посредничеството 
на своя служител Ангел Куюмджиев, който е с български произход. Целта е 
преминаване на България в противниковия лагер, но съмненията у съюзници-
те осуетяват американската инициатива32. Както в края на Първата световна 
война българските политически водачи концентрират най-голямо доверие в 
американската външна политика, така и сега дипломатическата активност е 
насочена предимно в тази посока. Разкритията за агентурна дейност в полза 
на САЩ, процесът и присъдите срещу лица, ръководени от инж. Георги Въл-
ков не помрачават динамиката на реалната политика и дипломация33. 

За целия период на войната Форин офис отстъпва водещата си роля на 
Военното министерство (War offi  ce) и най-вече на Управлението за специал-
ни операции – УСО (SOE), които оперират от Кайро и Александрия в Египет. 
По този начин се изоставя дългогодишната традиция в британската политика 
за несъдействие с комунистически формации34. 

Британското външно министерство запазва водещата си позиция в 
дипломатическите връзки със съюзните страни. Великобритания се опитва 
да получи американска подкрепа за действия в Югоизточна Европа, но от 
конференциите в Казабланка (януари 1943) и Тридент (май 1943) се постига 
единствено решението за съвместен фронт в Сицилия35. Въпреки че всички 
сили се мобилизират, има известна доза различия във вижданията на Форин 
офис и УСО (SOE), но по естествен начин във военновременни ситуации спе-
циалните служби взимат водеща роля36. 

Британското УСО трябва да работи в пълен синхрон с американските 
си  колеги от УСС, но позициите им се сблъскват във военновременната им 
централа в Кайро и американците фокусират повече усилия в своята щаб-
квартира в Истанбул. Елизабет Баркър определя политиката им като себич-
на37.

32  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 217; Тошкова, В. САЩ и българските 
териториални аспирации през Втората световна война: проекти на държавния департамент. – В: 
Националното обединение на България 1940–1944..., 207–229. Калинова, Е. Победителите..., 
58–59.

33  Вж. по-подробно Недев, Н. Времена и герои. Заговорът на д-р Георги М. Димитров. 
Антон Прудкин спасява 1500 евреи, но сам загива. Инж. Георги Вълков – шпионаж в полза 
на САЩ. С., 2011, 141–261.

34  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 15; Woodward, L. British Foreign…, 
p. 353; Вж. по-подробно Котев, Н. Война без правила. Британското разузнаване в България 
(1939–1945). С., 1994.

35  Barker, E. British policy in the South-East…, 113–115.
36  The Diaries of Sir Alexander Cadogan…, 436–437.
37  Barker, E. British policy in the South-East…, 119, 217.
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От създаването си през 1902 г. Балканският комитет в Лондон не пре-
късва своята дейност, като в годините на войната още повече засилва актив-
ността си. През 1943 г. стига до идеята за изграждане на Балканска федерация, 
в която да намери място и спокойствие автономна Македония38. Реакцията от 
гръцка страна в лицето на Д. Какламанос е остра и намира изява на страници-
те на в. „The Times“. Подчертава се обещаната британска линия от началото 
на войната за запазване на териториалната цялост на Гърция. Официозът се 
чувства длъжен и помества обширен материал, в който изтъква, че идеята за 
федерация е мъглява и неясна; тя обслужва България и СССР, но няма да бъде 
приета от британска страна39.

През август и септември 1944 г. Форин офис полага усилия за постига-
не на  споразумение между Тито и д-р Субашич. Процесът на сближение дъл-
го време среща отпор в лицето на крал Петър II. С нарастване на влиянието на 
маршал Тито обаче, заедно със засилващата се подкрепа от Москва, се стига 
до едностранното отхвърляне на готвеното споразумение от югославския ко-
мунистически водач40. Британският министър-председател е прагматик и не 
се опълчва на Тито, не поема риска да заеме страната на дейците от югослав-
ското задгранично правителство. В началото на 1944 г. той дори скъсва отно-
шенията си с Дража Михайлович, след като натрупва достатъчно сведения за 
неговия колаборационизъм по места41.

В последната фаза на войната, през пролетта на 1944 г., Чърчил пред-
лага на Сталин да признае британския приоритет в Гърция срещу признаване 
на съветския в Румъния42. Това е опит на британската политика да не отстъп-
ва всичко пред съветския напън за овладяване на Югоизточна Европа и най-
вече да отстоява целостта на гръцката държава. България се оказва в ролята 
на буфер, но не задълго, тъй като времето ѝ за покаяние изтича43. Стойчо Мо-
шанов, англофил и бивш председател на XXIV ОНС, е изпратен в Турция и 
Египет да търси опции за сепаративен мирен договор за България, но мисията 
му е закъсняла. Великобритания не намира смисъл да подпише такъв доку-
мент, като отчита, че ще провокира по този начин сблъсък със Сталин44. На 

38  Балканският комитет в Лондон..., с. 195, 201, 206, 214, 216. 
39  The Times, December 9th, 1944.
40  Woodward, L. British Foreign…, 338–349, 515; Documents on British Policy overseas, 

Series I, Vol. VI. Eastern Europe 1945–1946. London, HMSO, 1991, 261–262.
41  Woodward, L. British Foreign…, p. 337.
42  Barker, E. British policy in the South-East…, 142–144; Crampton, R. J.  The Balkans 

since the Second World War.  London, 2002, p. 5. Чърчил, У. Мемоари, Т. 6. С., 1995, 79–80.
43  Рачев, С. Чърчил, България и Балканите 1939–1945. С., 1998. с. 256.
44  Woodward, L. British Foreign…, p. 295; Barker, E. British policy in the South-East…, 

220–221; Пинтев, С. България и британската дипломация 1944–1947. С., 1998, 22–38; 
Мошанов, С. Моята мисия в Кайро. С., 1991, 302–385; Рачев, С. Чърчил..., с. 287; Калинова, 
Е. Победителите..., 35–36; Георгиев, Н. Мисията на Стойчо Мошанов през август 1944, опит 
за нов прочит. – Международна политика, 2005, №3, 87–120.
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17 септември Антъни Идън се съгласява СССР да поемат водеща роля в Бъл-
гария срещу признаване на ръководната роля на Великобритания в Гърция45. 
Витка Тошкова изтъква хипотезата, че още през лятото на 1943 г. цар Борис 
III е правил сондажи за завой в българската външна политика и за излизане 
на България от войната със запазване на новите земи46. Със сигурност след 
неговата смърт Форин офис „възобновява интереса си към България“. В нота 
от месец септември 1943 г. Сарджънт патетично пита има ли някакви новини 
от България, но след като не получава задоволителна информация, се обръща 
към Москва, откъдето разбира, че левите земеделци и комунистите са готови 
да поемат властта, когато правителството в София падне47.

По време на войната и във времето след нея Великобритания обозна-
чава населението във Вардарска Македония с етнонимите славяни и македо-
но-славяни, а в кореспонденцията, касаеща Гърция – с македонци (българи). В 
случаите, когато се обсъжда вариантът за уголемена и независима македонска 
държава, донякъде се припознава идеята на ВМРО за „Македония – Швейца-
рия на Балканите“. Самото население, въпреки че посреща за пореден път с 
надежда българското администриране по време на войната, е започнало свое-
образен, самобитен процес на еманципиране спрямо своите съседи и техните 
интереси.

Тревожната тема за съдбата на Македония набира почва и това, което 
буди най-голямо безпокойство във Форин офис, е обсебването ѝ от комунис-
тическите формации на Балканите. Проблемът допълнително се усложнява 
с формулата за неговото решаване, която се тиражира от балканските кому-
нисти – идеята за Южнославянска федерация. Голяма държавна формация 
в Югоизточна Европа е неприемлива за Лондон във всеки един момент, без 
значение дали идеята идва от антикомунистически или от комунистически 
източници48. 

Великобритания отчита, че македонският проблем след войната ще 
бъде в политиките на България и Югославия (Северна Македония), и в свой 
анализ с дата 5 януари 1944 г. стига до заключението, че една от страните 
ще страда и няма решение, което да удовлетворява и двете; тя не пропуска и 
евентуално уреждане на въпроса чрез югославско-българска федерация49.

Форин офис продължава своята линия на поведение за минимализира-
не значимостта на Македонския въпрос в Егейска Македония (Гърция). Ве-
ликобритания отчита темата за смекчена, вследствие на продължителната и 
мащабна размяна на население от 20-те години между България и Гърция. 
Резервираната и пресметлива британска политика не допуска излаз на Егей-
ско море както за София, така и за Белград, били те поотделно или заедно: 

45  Woodward, L. British Foreign…, p. 296.
46  Тошкова, В. България и Третият райх..., 112–113, 125–127. 
47  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 215.
48  Ibid., p. 187.
49  FO 536/11, 1–15.
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„..Останали са не повече от 100 000 македонски славяни в Гърция... и за 
създаването на независима македонска държава, след като сме съюзници на 
Гърция, не можем да дадем своята подкрепа...“50.  

Британският служител на УСО капитан Патрик Хътчинсън Евънс, 
пребивавал в района на Флорина (Северна Гърция) от април до ноември 1944 
г., подробно описва македонското освободително движение в Гърция. В ана-
лиза, който следва в централата в Лондон специалистът по Югоизточна Ев-
ропа Х. К. Томсън отбелязва в края на 1944 г., че въпреки намаления брой на 
македоно-славяни, които определя на около 100 000, те все още представляват 
значителна група и следвоенна Гърция трябва да им даде права на малцин-
ство и да им признае ползването на майчин език: „Ако Гърция може да даде 
на македонците, което те искат – свободата на език и малко по-добър жи-
вот – те ще се задоволят да останат гръцки граждани. Ако това се случи, 
и в допълнение, ако Гърция е свързана в съзнанието си с Великобритания, 
те ще гледат на Великобритания като на по-добър съюзник и не ще бъдат 
толкова свързани с Русия.“51. Чрез този препоръчителен акт Лондон цели да 
ограничи разрастващото се влияние на Москва в гражданската война в Север-
на Гърция52. Освен комунистическата заплаха, в района на действие на Евънс 
има и симпатии към сепаратизъм, понеже населението чувства репресиите на 
генерал Метаксас и югославския македонизъм се явява своеобразна реакция 
срещу гръцката хегемония53. Идеята за автономна или независима Македония 
все още се възприема в старата бленувана форма за наднационална и спо-
койна законова държава, без етническия македонизъм, който ще се развие и 
наложи впоследствие. Преобладаващото население във Флорина е българско 
и идеята за автономия е естествен отпор срещу гръцката асимилационна по-
литика. 

Изследователският отдел на Форин офис изготвя през месец август 
1944 г. нов анализ, озаглавен „Македония“ с приложена карта54. Той разглеж-
да детайлно географията и населението, сред което посочва „1 500 000 сла-
вяни, 400 000 турци, 300 000 гърци, 200 000 влахи, 120 000 албанци, 100 000 
евреи.“ Прави категорично впечатление, че македонският въпрос се изтласква 
на север, в полето на Югославия и България, като сред населението се дифе-
ренцират гърци и славяни, без да се доуточнява дали тези славяни са българи, 
сърби или македонци. След като подчертава, че Македония винаги е била 
арена на конфликти между гледните точки на България, Югославия, Гърция, 
Албания и ВМРО, за бъдещето решаване на въпроса британският анализ дава 
следните възможни решения: 1. Независима Македония, както е желана от 

50  FO 371/58615, 118; FO 434/3, 417–419: R. Cambell to Eden. Belgrade, May 25, 1935.
51  FO 371/43649, 2–19.
52  Evan’s papers 1/1–6. Liddel hart Centre for Military Archives, King’s College, London: 

Евънс очертава опасността от комунизма като огромна и сравнява Гърция с Русия от 1917 г.
53  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 198.
54  FO 371/43649, 126–137.
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ВМРО, но с голям опонент Югославия и нежелание на Гърция да жертва своя 
голям град Солун, който се явява естествена столица на бъдещата държава; 2. 
Автономна Македония в рамките на Балканска федерация (без Егейска Маке-
дония) от Адриатика до Черно море, което би било подкрепено от СССР, но 
ще е заплаха за Гърция и Турция и не може да бъде в унисон с британските 
интереси. 

Специалистите на Форин офис разглеждат и посочват разновидности 
на формата на автономия, като винаги изтъкват противоречията и несъгласи-
ето на Гърция и Турция. Проличава стремежът на Форин офис да предпази 
Гърция от участие в подобна конструкция, която ще промени нейните грани-
ци55.

На 12 август, на среща в Италия, Чърчил предупреждава Тито, че Гър-
ция се намира в сферата на британската външна политика и протекция; въ-
преки това опасенията, че ще е трудно да бъде спрян югославският лидер, 
остават56. 

С наближаването на краха на Третия райх се търси авторитетното съ-
действие на Иван Михайлов, като същият е повикан от германците за обявя-
ване на независима Македония. Прозорливостта му надделява и той отказва 
да поведе такова авантюристично начинание в толкова късен момент. 

Това е последният повик за образуване на наднационална и независи-
ма Македония, но дългогодишният лидер на ВМРО отчита, че няма благопри-
ятна почва за такова едно политическо начинание в края на войната, когато 
реваншизмът и политическият прагматизъм на победителите взима връх57. 

На 2 август 1944 г. в манастира „Прохор Пчински“ се провъзгласява 
федеративна република Македония в рамките на федерална Югославия, като 
започва институционалното утвърждаване на прокламираните македонска 
нация, език и култура58. 

Седмица преди това Г. Димитров се съгласява с Тито за включване на 
федеративна Македония в рамките на Югославия59. 

Въпреки българската благосклонност, процесът на македонския етно-
генезис върви   постепенно – азбуката се приема на 3 май 1945, правописните 
норми (ортографията) – на 7 юни 1945 г., последвани в близките години от 
стъпки за политически мотивирано етногенетично еманципиране на македо-
низма60.

55  Лалков, М. От надежда към разочарование..., с. 164.
56  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 199.
57  Кочанков, Н. От надежда към покруса: Западна Македония в българската външна 

политика (1941–1944). С., 2007, 207–211.
58  Barker, E. Macedonia…, p. 87; Лалков, М. От надежда към разочарование..., с. 

163.
59  The Diary of Georgi Dimitrov. Ed. Banac, I. London, 2003, pp. 326–327 (26 July 

1944).
60  Poulton, H. Who are the Macedonians. Indiana University Press, 2000, p. 116. 
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 Македония поема своите първи стъпки в рамките на федеративна 
Югославия и се насочва към изграждане на македонска нация и език61. За 
периода след Втората световна война до разпада на Югославия в 1990 г. оп-
ределението югославски македонизъм е най-уместно и най-точно илюстрира 
процъфтяващата симбиоза между комунистическата идеология и инженер-
ния закъснял национализъм. Същността на този процес е доста умело анали-
зирана от българския дипломат и учен Ангел Димитров62.

България излиза победена от Втората световна война и за пореден път 
трябва да изостави Вардарска и Егейска Македония. Великобритания спазва 
своето обещание към Гърция от началото на войната и настоява при сключва-
нето на примирието с България страната да се изтегли от временно управля-
ваните гръцки и югославски територии63. 

България е най-слабата политическа сила при решаване на Македон-
ския въпрос и това продължава до разрива Сталин – Тито (1948 г.), след което 
социалистическата историография изоставя националния въпрос в миналото 
и той се превръща в исторически64. В средата на септември 1944 г. Темпо и 
Колишевски гостуват в София и участват в заседание на ЦК на БКП, където 
порицават военновременните действия на българските си колеги65.

Есента на 1944 г. очертава нарастващата значимост на външните фак-
тори в лицето на съюзниците от антихитлеристката коалиция върху съдбата 
на Балканите. Тито посещава Москва от 21 до 28 септември и на среща с Г. 
Димитров обсъжда в детайли идеята за Балканска федерация; двамата отчи-
тат, че най-много трудности ще имат с британската подкрепа за Гърция и с 
югославското задгранично правителство66.  

На 6 октомври Сталин се разпорежда части на Червената армия да 
останат в България до приключването на войната и маршал Толбухин да по-
дпише примирието наред с британския си колега Уилсън, който е главноко-
мандващ на съюзните войски в Средиземноморието67. 

От 9 до 18 октомври Чърчил е на посещение в Москва, където със 
Сталин договарят прочутите проценти за влияние в отделните страни: Ру-
мъния – 90% за СССР и 10% за САЩ и Великобритания; България – 75% за 
СССР и 25% за САЩ и Великобритания; Гърция – 10% за СССР и 90% за 

61  Битоски, К. Континюитетот на македонските националнослободителни борби во 
XIX и почетокот на XX век. Скопjе, 1998.

62  Димитров, А. Раждането на една нова държава. Република Македония между 
югославизма и национализма. С., 2011.

63  Barker, E. Macedonia…, p. 83; Пинтев, С. България и британската дипломация..., 
45–54. 

64  Даскалов, Р. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска 
история.. С., 2009, 360–363. 

65  Barker, E. Macedonia…, p. 99.
66  The Diary of Georgi Dimitrov…, p. 337 (27 September 1944).
67  The Diary of Georgi Dimitrov…, p. 339 (6 October 1944).
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Великобритания и САЩ; Югославия – 50% на 50%68. Според Чърчил Румъ-
ния и България може да бъдат наказани, а Гърция – защитена, понеже още в 
самото начало на войната е заела страната на Великобритания. Включването 
на българските войски в боевете срещу Германия не може да стопи изграде-
ния негативен образ на българската държава в представите на британския 
министър-председател.
 По същото време, докато Чърчил е в Москва, Тито се среща с българ-
ска делегация начело с Добри Терпешев под патронажа на СССР в Крайова, 
Румъния (5 окт. 1944). Подписва се споразумение за участие на български 
войски във войната срещу Германия на югославска територия  и се повдига за 
първи път въпросът за федерация между Югославия и България69. 

Ноември е доста невралгичен месец за Форин офис и страховете от 
възможна експанзия на Югославия нарастват, особено след изказванията на 
Темпо и Милован Джилас от 7 ноември за единна Македония, последвани 
от призива на Димитър Влахов за плебисцит на населението в трите ѝ части. 
От Лондон веднага нареждат в Белград да се обърне внимание на Тито, че 
не може да се третира така Гърция, още повече след като е страна членка на 
ООН и се намира в специални отношения с Великобритания70. 

Форин офис се позовава на дългогодишния си служител и специалист 
по Македонския въпрос Орм Сарджънт, който изготвя прецизен анализ. Спо-
ред него предложеното решение на проблема е в два възможни варианта: 1. 
Балканска федерация с включване на всички държави, без разлика дали са 
били врагове, или съюзници. Той дори включва „ако е възможно“ и Турция, 
подчертавайки, че Великобритания не може да се съгласи на федерация, из-
градена само от Югославия и България, тъй като подобна формация би била 
заплаха за Гърция, а донякъде и за Турция; 2. Македонска държава в рамките 
на федеративна Югославия, като Великобритания трябва да отстоява позици-
ята си, че в този вариант новата формация не ще може да има претенции за 
приобщаване на частите от България и Гърция71. 

Точно това предписание и послание на Орм Сарджънт става основен 
наръчник за Великобритания и е приложено като работещ дипломатически 
сценарий през последвалите месеци и години. Очакваният външнополити-
чески замисъл е да се запази предвоенното национално-териториално ста-
тукво. По този начин се решава съдбата предимно на Вардарска Македония, 
без да се засягат успокоените, т.е. присъединени вече части на Македония в 
България и Гърция. Така се създава добра почва за развитие и утвърждава-

68  Churchill, W. The Second World War: Triumph and Tragedy. Vol. VI. London, 1953, 
227–228; Glenny, M. The Balkans 1804–1999. Nationalism, War and Great Powers. London, 
2001, p. 529; Woodward, L. British Foreign…, 307–308.

69  Barker, E. Macedonia…, 98–99.
70  Barker, E. British policy in the South-East…, 200–201.
71  FO 371/43649; 221–223. Macedonia: Memorandum by the Secretary of State for Foreign 

Aff airs. November 30th, 1944. 
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не на македонистката доктрина в нова, Титова Югославия. За Лондон тезата 
изглежда като приспиване на исканията на повечето участници. Най-добре 
британската позиция може да се илюстрира с поговорката „И вълкът сит, и 
агнето – цяло“. 

Само дни след изготвянето на меморандума, на 5 декември 1944 г., 
Антъни Идън подчертава, че трябва да се информират съюзниците в лице-
то на СССР за британската  политика относно Македонския въпрос72. Реал-
но, изготвеното становище, и по-точно визията за Македония в рамките на 
Югославия, се очертава като водеща политика за Великобритания и донякъ-
де се оказва и пророческа. Принципите на британската външна политика за 
баланс на силите, спазване на мира и запазване на статуквото най-лесно се 
въплъщават в проектираната македонска държавност, част от нова федера-
тивна Югославия. Началният тласък на отдавна тлеещия процес за Лондон е 
необратим. Това е така, защото мрачният фон са завоевателните стремежи на 
непредвидим военен съюзник – СССР, търсещ  всякакъв възможен повод за 
допълнително настъпление. Македонизмът със заложения в него антиревизи-
онистичен дух отново се оказва удобна следвоенна формула при отстояване-
то на британските геополитически домогвания. 

 Дейците от вече управляващата БКП приветстват възможността жи-
телите на Вардарска Македония да се самоопределят като равноправни в 
рамките на Югославия. Представители на партия от победена държава, те са 
склонни да използват Пиринския край като разменна монета в драматичните 
българо-югославски отношения73. 

След посещение на югославска делегация в Москва, Сталин изразява 
несъгласие с идеята на Белград да приемат българите като хърватите и сло-
венците и подкрепя тезата на България за равноправно участие с Югославия 
в конфедерация на двете южнославянски държави. Съветският водач остро 
порицава неопитността на югославското ръководство и неразумността му да 
иска присъединяване на Гръцка Македония, Албания, както и на части от Ун-
гария и Австрия74. 

Целият месец януари 1945 г. продължават дискусиите във Форин офис 
по намиране на решение на Македонския въпрос в условията на следвоен-
ното урегулиране на Югоизточна Европа. Британските служители обсъждат 
възможни сценарии – от Балканска федерация с всички балкански държави 
до Южнославянска федерация от Югославия и България, като не пропускат 
и идеята за независима Македония. Отново проличава силната британска за-
щита спрямо Гърция, в сравнение със същата за България, основаваща се на 
дългогодишните съюзни отношения и общи интереси. С недопускането на по-
голяма Македония се цели защита целостта на Гърция. Същевременно тази 

72  FO 371/43649, R 21989, 68–70; Barker, E. British policy in the South-East…, p. 202.
73  The Diary of Georgi Dimitrov…, 347–348 (21 December 1944).
74  The Diary of Georgi Dimitrov…, 352–353 (10 January 1945).
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позиция е наказателен знак за България, която е била в противниковия лагер 
и през двете големи войни75. Великобритания може би няма как да предви-
ди бума на комунистическия етномакедонизъм. По това време в Лондон въз-
приемат голяма и независима Македония като присъдружна втора българска 
държава, която с голяма вероятност ще потърси обединение по примера на 
Съединението от 1885 г. Този сценарий лесно превръща една уголемена Бъл-
гария преди мирната конференция в опасен и нежелан участник по запазване 
на статуквото и балканския мир, особено на север от Гърция.

Първият месец на 1945 г. очертава и яростна разправа с инакомисле-
щите бугараши – българофилите във Вардарска Македония. Неслучайно в 
задълбоченото си изследване колегата Веселин Ангелов именува събитията с 
находчивата формулировка „Македонската кървава коледа“76. 

Непосредствено преди Ялтенската конференция, на 10 февруари 1945 
г., Военното министерство на Великобритания подготвя подробен доклад на 
тема „Македония“ в обем от 55 машинописни страници и прилага карта, на 
която с маркер очертава географските ареали на Македония77. Трескавата 
дискусия цели да подготви британската делегация за предстоящата среща, 
където основна задача е да не се отстъпва ролята на фактор в Гърция и да се 
гарантира целостта на дългогодишния средиземноморски съюзник.

Великобритания няма силите да се противопостави на империализма 
на Сталин и се стреми към изпълнението на своя план максимум за Югоиз-
точна Европа – запазване на целостта на Гърция и това е основното полити-
ческо заявление за региона78. 

Основна тема в кореспонденцията на Форин офис до Москва и Ва-
шингтон в дните след Ялта е изискването за недопускане на териториален 
пакт между Югославия и България. Ето защо се изпращат ноти съответно до 
правителствата в Белград и София79. Заплахата, която крие такъв съюз (1923 
г., 1934 г.), както и всякакви форми на българо-югославско сближение, е оце-
нявана винаги като реална. Опасността, че обединението от север завоевател-
но ще се насочи на юг в търсене на морски излаз и с претенции към Егейска 
Македония, постоянно тревожи  британската дипломация. 

САЩ показват единомислие с Великобритания по проблема за урегу-
лиране границите на Балканите. Запазено е специално писмо от американския 
посланик в Москва Уилям Хариман до външния министър Вячеслав Молотов. 
Упълномощеният дипломат във  виенския дух на XIX век изтъква, че всички 
териториални проблеми и промени могат да бъдат единствено в прерогати-
вите на новото издание на европейския концерт,  т. е.  на трите големи побе-
дителки – СССР, САЩ и Великобритания. Високопоставеният американски 

75   FO 371/48181, 54–63, 116–128, 153-164.
76  Ангелов, В. Македонската кървава коледа. С., 2003, 174–235.
77  WO 202/264B.
78  Woodward, L. British Foreign…, 350–353, 358–362, 558.
79  FO 371/48183, 110–122.
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служител допълнително подчертава, че победена България, бидейки в прими-
рие, не може да подписва и сключва международни договори80. Още по-кате-
горично същото послание е отправено и от британска страна. Посланикът в 
Москва Арчибалд Кларк Кер дори  предлага среща за обсъждане на въпроса 
между тримата представители, съответно на СССР, САЩ и Великобритания: 
„...Както г-н Идън обясни, и както казах в писмото ми до вас от 20 февру-
ари, моето правителство счита, че трябва да се обърнем към българското 
правителство, в качеството си на съюзни победители, с което наскоро сме 
сключили примирие, и да посочим, че то не може да се споразумее и да по-
дпише специални договорни отношения с Югославия на този етап, и че пъл-
ното обезщетение от репарации на Гърция следва да бъде направено, преди 
да бъде възможно възбуждането на каквито и да е преговори. Има и един 
друг въпрос, който бих искал да повдигна, когато се съберем на обсъждане. 
В свое писмо от 1 януари господин Балфур повдигна въпроса за предложени-
ето за изграждане на по-голяма македонска държава. Моето правителство 
все още иска да чуе гледната точка на правителството на СССР по тази 
тема, и се надявам да го чуя от вас, когато се срещнем“81.

От категоричния тон на дипломатическите британски писма става 
ясно, че Великобритания е запозната с етапите на македонския проблем. Той 
ще бъде ползван като инструмент в преговорите със СССР, като при една про-
мяна на границите ще се обсъжда и следвоенния проект за независима маке-
донска държава, което кореспондира с недалечните въжделения на ВМРО и 
на победената отново българска държава. 

Идеята за независима Македония със сигурност ще има протекции-
те на Лондон единствено във вариант за напълно самостоятелно развитие. В 
известен смисъл с идеята за по-голяма и независима Македония Великобри-
тания наддава и блъфира пред съветската външна политика. Новият македо-
низъм, този който ще се извежда от връзката между Белград и Скопие, е въз-
можен само при непромяна на границите от края на Първата световна война. 
Това е категоричната заявка на Лондон. Основният двигател за следване на 
тази линия обаче са многократните и настоятелни искания от страна на Гър-
ция за запазване на границите от предвоенния период. Великобритания дава 
тези гаранции и излиза със специален меморандум, адресиран до Югославия, 
че не подкрепя каквито и да е териториални претенции спрямо присъедине-
ната към Гърция от 1913 г. Егейска Македония82. 

Македонският въпрос и последиците от неговото развитие са в прице-
ла на  британската външна политика спрямо Югоизточна Европа. Проектът 
за  независима македонска държава преминава през активиране на процес на 

80  FO 371/48183, 125. Letter from W. A. Harriman to V. M. Molotov, Moscow, April 7th, 
1945.

81  FO 371/48183, 128–129. Letter from Archibald Clark Kerr to V. M. Molotov, Moscow, 
April 13th, 1945.

82  FO 371/48388. Memorandum, April 26th, 1945.
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формиране на Южнославянска федерация и всякакви форми на федериране, 
докато достигне до момента, когато се отхвърля възможността за сключване 
на пакт между София и Белград и този обсъждан съюз постепенно изпада 
в летаргия. Поставянето му в международния дневен ред и обсъждането на 
сложния казус е неплодоносно. Постигнатото процентно разделение в Ялта 
само илюстрира реалното съотношение на силите. Те не са в полза на Вели-
кобритания, но при осъществяването на идеята за южнославянска федерация 
има опасност за лоялния съюзник Гърция83. Освен това по своя дълбок сми-
съл проектът за независима Македония съвпада с националния интерес на 
България, която от декември 1941 г. е във война с британското кралство. Въ-
преки нереализирането му, този проект е умело използван срещу съветската 
политика, целяща федерирането на държави от Югоизточна Европа под свое 
идеологическо опекунство. В Лондон не забравят, че България е победена 
държава и нищо не бива да смекчи наказанията и репарациите ѝ. Със само-
чувствието на световна имперска сила Великобритания не обръща толкова 
внимание на населението във Вардарска Македония, а насочва усилията си 
към подпомагане на гърците, особено след двете световни войни. В българ-
ския дял на Македония няма етническо напрежение. Форин офис договаря 
и следи голямата картина, разделението и запазването на мира и баланса, а 
детайлите оставя на силите по места, според уговорките от Ялта.

Западните съюзници, САЩ и Великобритания не променят курса, кой-
то договарят на срещата със своя партньор СССР. Всички отчитат, че балан-
сът е твърде крехък и всяка една изненада бързо би могла да прерасне в нов 
нежелан от народите конфликт, чийто изход не може да бъде предвиден.

Равносметката не е в полза на България. За по-малко от година, до 
лятото на 1945 г., Великобритания изгражда окончателното си становище за 
следване на политика за непромяна на предвоенните граници между Юго-
славия, България и Гърция. Съгласува и общите си усилия за отстояване на 
тази линия със своя съюзник САЩ84. Форин офис отчита, че промяната на 
границите може да доведе до непредвидени последствия, а подготвената ге-
ополитическа карта е в хармония с основния британски принцип за баланс на 
силите. 

По време на войната Великобритания заема водеща дипломатическа 
позиция в коалицията със СССР и САЩ, но с приключването на военните 
действия и преминаването към блоково противопоставяне губи окончателно 
своята лидерска позиция на суперсила, както и възможността да води и отсто-
ява собствена и независима международна политика85. Македонският въпрос 
попада в условностите на голямата политика и съдбата му зависи от изхода 

83  Ангелов, В. Хроника на едно национално предателство. Благоевград, 2007, с. 7.
84  WO 105/5436.
85  Barker, E. The British between the Superpowers 1945–1950. Macmillan, 1983, 60–62.
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на втория световен двубой86. Сферите на влияние са съгласувани, но редица 
детайли остават недоизяснени, а Македонският въпрос е повдигнат и „об-
съждан, без да се достигне до окончателно споразумение“87. 

* * *
Втората световна война пренарежда лидерските позиции и Велико-

британия вече не е водеща световна сила. От първостепенен регулатор по 
Македонския въпрос британската дипломация преминава във второстепенна 
позиция. Тя признава окончателно невъзможността за образуване на единна 
и автономна Македония, което обвързва със своята външна политика за опаз-
ването на верния си сателит Гърция. Лондон съумява да очертае тази позиция 
на Ялтенската конференция, както и да заяви, че ще следва ревностно дого-
ворените сфери на влияние със съюзниците по неволя. Форин офис, макар и 
непряко, засвидетелства македонизма във Вардарска Македония като поли-
тическа конструкция на СФРЮ. С края на войната понятията Македония и 
македонец като синоними на България и българин губят чувствително почва, 
отпадат от британската дипломатическа дискусия и лексика и се превръщат 
бързо в антоними, благодарение на новите лидери в региона.

86  FO 371/48182, 54: Молотов уверява Идън, че няма съветска подкрепа за Балканска 
федерация, още повече както подчертава британският външен министър не може победена 

държава да сключва международни договори.
87  FO 371/48182, 74–76.
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От мир към блоково противопоставяне и разделение 
(1945–1949)

Великобритания прагматично признава разделението, договорено в 
Ялта. Последиците от налагания етнокомунистическия македонизъм са на-
блюдавани и анализирани мимоходом. Важното е спазеното британско изис-
кване за непромяна на границите. Великобритания е ясна в политиката си по 
Македонския въпрос, но не може да бъде спокойна и да вярва на доскорош-
ните си съюзници от Втората световна война.

Май месец Германия капитулира и военните действия приключват на 
стария континент. Съюзниците си отдъхват и това им дава повод да се захва-
нат с преговори за следвоенни конструкции, още преди да открият Парижката 
мирна конференция на 26 юли 1946 г. Присъдружните на СССР формации на 
Балканите са поели властта в свои ръце и въпросът за съдбата на Македония 
става ключов за релацията ЮКП – БКП. 

На 5–8 юни 1946 г. в Москва българо-югославска делегация под па-
тронажа на Сталин отново обсъжда въпроса за южнославянска федерация. 
Решено е нейното начало да бъде след подписването на мирните договори1. 
На срещата, която преминава във вечеря, присъстват Сталин, Молотов, Жда-
нов, Берия, Тито, Ранкович, Нешкович, Г. Димитров, В. Коларов и Т. Костов и 
изглежда, че идеята за федерация е обсъдена в най-задоволителен план, както 
и съставът на Отечествения фронт в България във връзка с предстоящите из-
бори. 

Комунистическият елит именно на тази среща урежда и друг важен 
въпрос. Съгласувана е югославската подкрепа на България в предстоящата 
мирна конференция. Но цената се оказва наистина твърде висока. Сталин 
оказва натиск върху Г. Димитров да приеме културна автономия в Пирин-
ския край. Верижните последици от внушавания безпардонен акт никак не са 
за подценяване. Посткоминтерновският замисъл на съветския диктатор има 
далечен прицел. Въведеният  извънреден режим на културна автономия ще 
наложи формирането на македонско национално съзнание сред изконно бъл-
гарско население. Това пък ще улесни присъединяването на Горноджумайска 
област към НР Македония в акушираната от Москва бъдеща южнославянска 
федерация2. СССР вярва на своя съюзник България и отчита въпроса за Ма-
кедония като стратегическа полоса за по-голям контрол и московско проник-
ване към Белград, и трайно опекунство над Тито. 

1  Crampton, R. J. The Balkans since the Second…, p. 29; Ангелов, В. Хроника ..., 
145–146.

2  The Diary of Georgi Dimitrov…, 403–404 (7 June 1945); Из личния архив на Кимон 
Георгиев..., с. 642; Калинова, Евг., Баева, И. Победителите и българският въпрос на 
Парижката мирна конференция 1946 г. – В: Васев, С., Христов, Кр. България на мирната 
конференция Париж 1946. С., 2017, с. 25.
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На практика Сталин преповтаря имперската политика на Русия от XIX 
век за проникване и контрол на Балканите и Проливите чрез двата славянски 
народа – българския и сръбския. В конкретния период българската позиция 
изглежда по-близка и акумулира съветското доверие не само поради геополи-
тическата близост, но най-вече заради лоялната политика на БКП и Г. Дими-
тров. В абсолютно съзвучие със сталинската препоръка от юни за формиране 
на македонска национална общност, в България взимат тайно решение. На 
своя Х пленум през август 1946 г. БКП признава съществуването на македон-
ска националност и започва да работят за културно-национална автономия на 
населението от Горноджумайска област3.

След февруари 1947 г., когато България подписва мирния договор в 
Париж, българо-югославските преговори за федерация преминават във фи-
нална фаза. Стига се до Бледските споразумения от лятото на 1947 г., които 
предопределят стъпките за изграждане на Южнославянска федерация. След-
ват подписването на икономически договори през октомври и официалната 
визита на Тито в Евксиноград през ноември4. 

Този път сближението с идеологическа основа и под съветско опе-
кунство се отчита от британска страна като пряка заплаха за съюзна Гър-
ция. Според Великобритания Македонският въпрос не бива да бъде възбуж-
дан допълнително, а статуквото трябва да бъде поддържано: „Автономията 
на Македония е древен въпрос и правителството на Негово Величество не 
възнамерява да го възкресява.“5. За Великобритания единствената възможна 
съдба на Македония е автономия на Вардарска Македония в рамките на фе-
деративна Югославия. Реалната заплаха от комунизма, който идва от Москва, 
не може да позволи решения, които биха застрашили крехкия баланс на сили-
те на Балканите. Пъзелът в Югоизточна Европа се подрежда непрестанно от 
Берлинския конгрес през 1878 г. до Парижката мирна конференция от 1947 г. 
и Великобритания не може да си позволи повече усилия.  

Началните стъпки на федеративна Македония в пределите на Юго-
славия очертават неизбежната зависимост от сръбската водеща роля. Това 
проличава от прикрития сблъсък с Белград, който е забелязан в зародиш от 
дипломатите: „настоящето федеративно устройство не задоволи напълно 
автономистите“6. 

Налице са първият конфликт и новата разделителна линия на напре-
жение. Тя е  между политическия (автономистки) пробългарски сепаратизъм 
и наложената федеративна върховна роля на Белград, чиято идеологическа 
матрица е югославският комунистически македонизъм. Лазар Колишевски 

3  Barker, E. Macedonia…, p. 102; Лалков, М. От надежда към разочарование..., с. 
189.

4   Германов, Ст. „Македонският въпрос 1944–1989“. С., 2012, 57–62; Crampton, R. J. 
The Balkans since the Second…, p. 30; Barker, E. Macedonia…, 103–104.

5  FO 371/58615, 150.
6  FO 371/66985, 3–7.
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среща съпротива в лицето на първия председател на президиума на АСНОМ 
(Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония) Методи 
Андонов-Ченто и в продължение на две години ожесточението между двама-
та се задълбочава. Привърженикът на Белград, с помощта на новосъздадения 
комунистически репресивен апарат в лицето на ОЗНА (Отделение за защита 
на народа), взима превес. През есента на 1946 г. е организиран процес срещу 
най-големите радетели на автономистката линия на развитие с обвинение, че 
работят за „напълно независима Македония“. Техният водач Ченто е осъден 
на 11 години затвор7. 

Очакваният сблъсък на федеративната с автономистката инициатива в 
новото държавно строителство на Вардарска Македония осигурява благопри-
ятна почва за арбитърната намеса на СССР. Големият северен брат все още 
контролира процеса по романтичното федериране и междудържавно сближе-
ние между България и Югославия. 

Тази намеса се следи внимателно и от островната европейска дипло-
мация. През  началото на февруари  1947 г. във Форин офис се получава обез-
покоителна информация за желанието на Москва да подготви оформянето на 
три държави: познатите две – България и Югославия, и още една – Македо-
ния. Чрез третата се цели на по-късен етап да се потърси отстъпване на Егей-
ска Македония от Гърция и излаз на морето. Будещият тревога текст е след-
ният: „Бяхме информирани преди няколко дни от високопоставен член на 
шведското Министерство на външните работи (който не желае името му 
да бъде цитирано), че са били получени доклади от шведски представители 
на Балканите, че руснаците подготвят план за българските и югославските 
власти да образуват три държави от техните две, съответно три нови 
държави – България, Югославия и Македония. Идеята е на късен етап да се 
прикани Гърция да се откаже от част от нейната територия, включител-
но пристанището на Солун, и по този начин да се даде достъп до Егейско 
море на Македония. Разумно е да предположим, че Гърция ще откаже, но и 
не знаем какъв натиск ще бъде оказан върху нея, за да се съгласи.“8.

Съветският съюз е окуражен и от сепаратисткия уклон на въстаниче-
ските войски в Северна Гърция, действащи в района на Флорина (Лерин) и 
Костур, които прокламират отцепване на Егейска Македония и търсят финан-
сова помощ от Белград и Тирана. Интересен факт е, че регионът на граждан-
ската война в Северозападна Гърция има концентрирано българско населе-
ние, което в речника на британската дипломация и историография е наречено 
славянофонно или славяноговорящи македонци9.  Парижката мирна конфе-

7  Barker, E. Macedonia…, p. 101; Ангелов, В. Македонската..., 301–330.
8  FO 371/66985, 15–16. Letter from Stockholm Chancery to Southern Department, Foreign 

Offi  ce.
9  FO 371/43649, 2–5: The Macedonian Question. The Free Macedonian Movement in the 

Florins Area, a report by Captain P. H. Evans. December, 12th 1944; Barker, E. Truce in the 
Balkans. London, 1948, 201–202. 
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ренция и активирането на плана „Маршал“ бързо потушават тази тенденция 
и довеждат до приключването на гражданската война в Гърция. Неуспехът 
на комунистическо-сепаратисткото движение показва, че Великобритания и 
САЩ не са склонни да отстъпят повече от договореното със Сталин на кон-
ференцията в Ялта, и в крайна сметка в Москва разбират това. 

Бледските споразумения (1947 г.) между България и Югославия очер-
тават рамката за  приятелство и сътрудничество между двете държави, като се 
уточнява, че няма да се работи за директно включване на Пиринския регион, 
т. е. Горноджумайска област към НРМ10. 

Постигнатите договорености допълнително нагнетяват подозренията 
и напрежението за възможно създаване на македонска държава и срещат от-
пор от страна на Великобритания и САЩ11. Форин офис следи обстановката 
на Балканите и подкрепя сближаването между Белград и София като проти-
вовес на комунистическото силно влияние на Москва, при условие, че не се 
променят границите, особено след срива в отношенията между Югославия и 
СССР (1948 г.). Лондон отчита, че българо-югославските отношения са далеч 
по-лесни за решаване, отколкото македонският проблем, защото последният 
освен двете страни въвлича и Гърция. След посещение на Тито в София от на-
чалото на месец декември 1947 г., съпроводен от Димитър Влахов, „българин 
по произход“, както отбелязват дипломатите на Форин офис, „Македонският 
въпрос е поставен в хладилника“12. Приложената македонистка идеология и 
политика в рамките на Титова Югославия е отзвук от целите на Стоян Новако-
вич, в сила от 1887 г. Той именно залага в македонизма идеята за естественото 
съюзничество със сърбизма. Натрупаният в десетилетия опит от Белград за 
направата на южни сърби е неуспешен и бързо ферментира в съставянето на 
македонска азбука, език и всички отличителни атрибути на отделен, полити-
чески изфабрикуван етнос. 

За разлика от Вардарска Македония, културната автономия в Пирин-
ска Македония от 1947–1948 г. е обречена на неуспех, но има остатъчни про-
явления и до днес. Този конюнктурен акт дава все още плод за утвърждаване 
на конституционната философия на карикатурния неомакедонистки фунда-
ментализъм, който е склонен към агресивни намерения спрямо съседните 
държави13. 

Отделно периодът от края на Втората световна война и последвалите 
първи стъпки на югославска федеративна Македония дават основание на ко-
леги от Скопие да внушават в етонима Македония голям заряд, без да се стре-
мят да уточнят, че става въпрос за Вардарската част, както и да неглижират  

10  The Diary of Georgi Dimitrov…, p. 420 (1 August 1948).
11  FO 371/66985, 26–27: и двете правителства – на Великобритания и на САЩ, трябва 

да покажат ясно и публично, че са наясно с този ход и са против...
12  FO 371/66985, 29.
13  Тюлеков, Д. Политическият мит за „македонското малцинство“ в България, 2007, 

143–163; Ангелов, В. Хроника ..., 188–190, 228–230, 310–350.
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семантиката на употребяваните до момента названия Македония и македонци 
като българска част и българи14. 

 Още тогава британските представители докладват от Белград за недо-
волството на Лазар Колишевски, министър-председател на новата югославска 
Република Македония, от саботажа на българските власти към провежданата 
културна независимост в Пиринска Македония и постигнатите резултати15. 
Форин офис съвсем логично дава шансове за развитие на югославския ма-
кедонизъм във Вардарска Македония и отчита, че този в Пиринска Македо-
ния няма как да пусне корени при силно развито българско самосъзнание на 
населението, още повече, че подкрепата от страна на БКП е краткотрайна. 
Британският дипломат Едуард Пек, с опит от своите мисии в София, Анкара 
и Солун, много точно прозира хитростта на Тито, който прокламира на думи 
независимостта на Македония, за да увеличи териториално федеративната 
съставна единица Македония за сметка на България и Гърция: „Аз мисля, че е 
погрешно да се смята, че Тито въжделее „независима“ Македония, въпреки 
че той без всяко съмнение ползва македонските автономистки аспирации да 
развие своята идея на увеличена по територия федеративна Македония, с 
включени в нея териториите на Пиринска и Егейска Македония“16. 

В България няма еднозначно отношение към следвоенния югославски 
македонизъм17. Новата комунистическа власт демонстрира двойственост по 
въпроса за Македония, най-вече с определянето на населението в Пиринския 
край като македонско и започването на културна автономия през 1946 г. Може 
би отчитат, че не могат да се опълчат на заръките от Москва или смятат, че 
с този ход ще обсебят в близък план Македония, която ще се еманципира и 
спрямо Белград, или пък се надяват, че ще съумеят да изместят Тито и дори 
да го детронират в една евентуална Южнославянска федерация. Българските 
комунисти гледат на идеята за федерация като на брак по сметка по примера 
на Австо-Унгария, докато Тито вижда в България седмата федеративна ре-
публика в състава на СФРЮ18. Силната зависимост на македонизма от кому-
низма е добре проучена в изследванията на Чавдар Маринов и Александър 
Везенков19.

14  Mojsov, L. Bugarska radnicka partija (k) i makedonsko nacionalno pitanje. Belgrade, 
1948, 1980; Миноски М. Авноjска Jугославиjа и македонското национално прашанье (1943–
1946). Скопje, 2000; Чепреганов, Т. Велика Британиja и Македонjа, документи 1942–1945. 
Скопjе, 2000.

15  FO 371/72192, 12–16. 
16  FO 371/72192, 17; Edward Peck, July 18th, 1948.
17  Мичев, Д. Македонският въпрос в българо-югославските отношения – 9 септември 

1944–1949. С., 1994.
18  Лалков, М. От надежда към разочарование..., с. 167.
19  Маринов, Ч., Везенков, А. Комунизъм и национализъм на Балканите: брак по 

сметка или взаимно привличане? – Преплетените истории на Балканите. Съст. Р. Даскалов и 
Д. Мишкова. Т. 2. С., 2014.
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Сталин не е съгласен със самостоятелния курс и с мащаба на инициа-
тивите, подети от страна на Г. Димитров и Тито. Във вестник „Правда“ на 28 
януари 1948 г. се поява интервю с българския лидер, в което се говори за ог-
ромна федерация, включваща освен България и Югославия, също така и Пол-
ша, Унгария, Чехословакия, Румъния, Гърция и Албания. На следващия ден 
вестникът излиза със становище, че няма нужда от изграждането на федера-
ция. На последвалите срещи Сталин категорично инструктира, че бъдещата 
южнославянска федерация трябва да бъде изградена единствено от България 
и Югославия. През месеците март, април и май в редица пленуми на ЮКП се 
обсъжда и очертава категорично еманципирането на югославските комунисти 
спрямо Сталин, като не се пропуска и недоверието към България. Югославия 
във федеративния процес възприема България като изкован от СССР троян-
ски кон20. Недоволството на населението от македонизацията в Пиринския 
край води до преосмисляне на позицията от БКП в началото на 1948 г. Това 
съвпада по време и се подпомага от засилващия се конфликт между Тито и 
Сталин21. Служител на Форин офис отбелязва, че от всички социалистически 
държави България е най-близка и най-вярна на СССР22.

 ЮКП се дистанцира от федеративната идея, защото не иска да я раз-
вива с България като с равнопоставена сила, и на 28 юни 1948 г. е изключена 
от Коминформбюро23. БКП си отдъхва и се възползва от конфронтацията на 
Москва и Белград. Югославските емисари, т. нар. „учители по македонски 
език и история“  и др. са заставени да напуснат България24. Но македонист-
ката ценностна система и оценъчните стереотипи остават задълго в региона 
и страната. Опасността от създаване на Южнославянска федерация отпада. 
Получава се разрив между Сталин и Тито, понеже всеки един от двамата ръ-
ководители гледа на бъдещата федерация като на средство за контрол.

Великобритания следи детайлно процеса и отчита в първата половина 
на 1948 г., че идеята за създаване на Южнославянска федерация няма близко 
бъдеще. Форин офис може да отчете успех, виждайки, че Сталин постепенно 
достига до идеята на Великобритания от края на войната за недопускане на 
Южнославянска федерация25. 

Българската страна не може да прояви самочувствието на своите съсе-
ди, но прави  стъпки да поправи стореното във връзка с федерирането. Пър-

20  Crampton, R. J. The Balkans since the Second…, p. 33.
21  Германов, Ст. Македонският въпрос..., с. 113.
22  Bartlett, V. East of the Iron Curtain. New York, 1950, 52–55.
23  The Diary of Georgi Dimitrov…, 448–449 (28 June 1948). Лалков, М. От надежда към 

разочарование..., 193–196. Комунистическото информационно бюро се създава септември 
1947 г. от комунистическите партии в Източна Европа, с изключение на Албания, и в 
допълнение на партиите от Франция и Италия с цел да улесни сътрудничеството помежду 
им и реално да засили влиянието на Москва.

24  Германов, Ст. Македонският въпрос..., с. 106.
25  Barker, E. British policy in the South-East…, p. 203.
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вият знак за събуждане и отхвърляне на белградската инициативност идва от 
Владимир Поптомов26. Той е комунист от с. Белица (дн. град), бивш полите-
мигрант и деец на ВМРО (Обединена), член на Политбюро на управляващата 
БРП(к). В своя реч по повод 45 години от българското въстание в Османска 
Турция се изказва остро срещу шовинистичния характер на управляващите 
в Скопие. Речта е поместена във в-к „Отечествен фронт“ (3 август, 1948 г.), 
преведена и изпратена до централата на Форин офис, като се подчертава, че 
от април 1947 г., когато е спрян опозиционният печат в България, това е пър-
вата публикация, свързана с темата „Македония“27. Още през месец април той 
се опълчва срещу учителите от Македонската народна република, които пре-
подават в Пиринско. Поптомов не е единствен, в същия тон са и изказванията 
на неговите колеги Иван Делев и Георги Мадолев28. 

Рефлексията от българска страна е продиктувана от липсата на такт 
и толерантност при въвеждането на белградския македонизъм. Може би, ако 
той бе естествен и зачитащ самоопределението на всеки един свой гражда-
нин, би успял в дългосрочен план. Речта на Поптомов инициира дискусия във 
Форин офис за разногласията между Белград и София (респ. Тито и Дими-
тров) и за провала на споразумението от Блед. 

Британският представител в Белград Чарлз Пайки изпраща подробен 
анализ, който се класифицира в Лондон като „Противоречия между югослав-
ското и българското правителства за съдбата на Македония“29. Подробен и 
аналитичен е и докладът на неговия колега от София Джон Стърндейл Бенет, 
който подчертава, че културната автономия не е спряна, но е доброволна, от-
паднал е задължителният характер, който е имала в началото; и докато през 
месец май 1948 г. ученето на македонски език в училищата е било задължи-
телно, през месец септември вече е само при желание на учениците; в-к „Пи-
ринско дело“ вече няма страница на македонски език и няма как да се случи 
този процес на отдаване на Пиринска Македония, след като хората от този 
край са във всички сфери на живота в България: „Трудно е да си представим, 
че такива мъже ще бъдат привлечени от перспективата за автономна Ма-
кедония или пък за Македония, обвързана с Югославия. Съдбата на Македо-
ния най-вероятно е да не се реши само от македонците, но и от решенията 
на определени държави.“30. Българските власти бързо изоставят културната 
автономия и изключват всякакъв натиск върху населението в Пиринско31. 

26  Ангелов, В. Хроника.., с. 319: Най-ефективно за възпиране на скопската експанзия 
ще се окаже работата на Вл. Поптомов; Германов, Ст. Македонският..., 71–76.

27  FO 371/72192, 28–30.
28  Ангелов, В. Хроника .., с. 309; Barker, E. Macedonia…, 105–107.
29  FO 371/72192, 40–47. Charles Peake to Ernest Bevin, Belgrade, August 28th, 1948: 

Македонският проблем е все още толкова труден, както е бил винаги.
30  FO 371/72192, 75–79. Sterndale Bennett to Ernest Bevin, Sofi a, October 15th, 1948: 
31  Германов, Ст. Провалът на опитите за македонизация в Петричка околия 1948–1949 

г. – Македонски преглед, 2010, № 3, 1–13.
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България е гледала на Бледските решения като основа за културен взаимно-
изгоден обмен, а не като предпоставка за юго-македонистично проникване.

В същия дух е и анализът, който идва от САЩ и подчертава, че Гър-
ция, Югославия и България, а не македонците, са превърнали Македония в 
безнадежна блъсканица32. По същото време в рапорт от Скопие британският 
вицеконсул Хилари Кинг отбелязва, че „много македонци се чувстват бъл-
гари“, но въпреки това македонските чувства са достигнали такъв етап на 
развитие, че не ще може Македонският въпрос да се реши с инкорпорирането 
на Македония с България, а и България няма какво да предложи33. В съжде-
нията на британския служител, идващи от терен, от епицентъра на събитията, 
проличават реалната политическа ситуация и възможностите за съдбата на 
федеративна Македония (и съответно на Македонския въпрос). Освен, че са 
актуални за 1948 г., тези аналитични изводи се оказват и пророчески във вре-
мето, като остават валидни и днес, близо 70 години по-късно. 

Естествено, през годините след това намаляват и дипломатическите 
свидетелства по Македонския въпрос. В указаната хронологическа рамка на 
монографията 1949 г. е естествен и логичен тематичен финал. Това е обзорен 
преглед на Изследователския отдел на Форин офис, където съвсем удобно и 
ясно Вардарска Македония е титулована като югославска, а Пиринска Маке-
дония – като българска34. 

В преглед на Македонския въпрос за последните четири години от този 
период (1945–1949) Чарлз Пайки отчита редица фактори, спъващи сътрудни-
чеството между София и Белград и съответното неизпълнение на Бледските 
споразумения. Аналитичният доклад повдига въпроса за умишленото забавя-
не на процеса за административна автономия в Пиринско от страна на БКП 
и идеята за по-широка федерация (дори конфедерация), умело повдигната от 
Г. Димитров през януари 1948 г. като контраверс на доминантното положение 
на Югославия в едно Южнославянско или Балканско обединение. Индирект-
но българската позиция, продиктувана от чисто рефлекторно поведение за 
оцеляване и преодоляване на зависимостите на победена държава, съвпада 
с дипломатическото мислене и поведение на Форин офис за протекция на 
верния сателит Гърция. Хронологически погледнато, отърсването на БКП от 
македонизацията на Пиринския край през 1948 г. е подпомогнато от британ-
ския мораториум върху подписване на каквито и да е договори от победена 
страна, който е в сила до февруари 1947 г. Писмото на британския представи-
тел в Белград, освен задълбочен анализ, е и своеобразен атестат за успеха на 
британската политика при отстояване на своите и съюзническите интереси, 
в съответствие с Ялтенските договорености. Документът илюстрира и вза-

32  FO 371/72192, 90–99. Robert Rossow, Jr., Second Secretary, to Southern Department, 
Foreign Offi  ce. Washington, November 12th, 1948. 

33  FO 371/72192, 103–111. Hilary W. King to Belgrade, Skopje, November 14th, 1948. 
34  FO 371/78333, 50–59. Note on the chief developments aff ecting Yugoslav Macedonia & 

Bulgarian Macedonia since 1945, April 14th, 1949, 60–68 added on May 5th, 1949. 
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имната ожесточеност между двете доскоро братски партии. Отношенията са 
особено враждебни след декември 1948 г., когато БКП провежда своя Пети 
конгрес и заклеймява югославския комунистически национализъм. В София 
най-после осъзнават, че в ЮКП не са искрени в намеренията си за Южносла-
вянска федерация, а единствено целят да използват пропагандирането ѝ като 
средство за присъединяването на Пиринска Македония. Форин офис устано-
вява българското несъгласие с идеята за отдаване на Пиринска Македония. 
Отбелязано е, че цялата вина за Бледските споразумения и културната авто-
номия от 1947–1948 г. след смъртта на Г. Димитров се стоварва върху Трайчо 
Костов. Чрез режисирания от Москва процес високопоставени кадри на БКП 
търсят начин да измият партийния срам пред собствения си народ. Това оба-
че едва ли им се удава, тъй като тоталитарната партия продължава да носи 
отрицателен исторически товар по този въпрос и едва по-късно заявява не-
съгласието си с антибългарското национално строителство в Титовата НРМ 
(СРМ)35.

Според Баркър отношенията между Югославия и България по Маке-
донския въпрос през лятото на 1949 г. са така влошени, че шансът да достиг-
нат някакво съгласие по темата е нулев. Идването на власт на комунистите и 
в двете страни не решава проблема и последният удар в бъркотията идва от 
Москва, която на 18 юни 1948 г. изоставя тактическата си подкрепа за Юго-
славия. Допълнително експанзионистичният тон на Тито свежда гръцката и 
българската комунистически партии в странен временен съюз срещу юго-
славската комунистическа партия36. 

 Британската дипломация обаче предсказва отдалечаване на Скопие 
спрямо София и Белград по наложения следвоенен македонистки път. Прог-
нозата се оказва наполовина вярна. Подценена е ролята на югославския кон-
трол върху държавнотворческия процес във вардарската македонска струк-
тура като част от съюзното федеративно обединение под върховенството на 
сръбския етнос. 

Андрю Росос, който защитава тезата за етногенетическия облик на ма-
кедонизма, изтъква, че Тито печели морално в решаването на Македонския 
въпрос, като привлича подкрепа от средите на комунистите и некомунистите 
във Вардарска Македония, а дори и на тези в Пиринска и Егейска Македония. 
Въпреки че не успява да изгради Балканска, нито Южнославянска федера-
ция, може да се признае завоеванието на югославския комунистически лидер 
в обсебването и преформулирането на Македонския въпрос за Вардарска Ма-
кедония. За останалите части това е пресилено и личи желание да се изтъкне 
ролята на македонистичната егоцентрична теза37.

35  FO 371/78333, 69–77. Charles Peake to Ernest Bevin, Belgrade, June 29th, 1949; 
Германов, Ст. Македонският..., 122–132.

36  Barker, E. Macedonia…, p. 85, 129.
37  Rossos, A. Macedonia and the Macedonians: A History. Stanford, California, 2008, p. 
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* * *
Форин офис до края на 20-те години на XX век изтласква Македон-

ския въпрос на север и неговото доразрешаване, макар и за някои неуспешно, 
се случва в годините след Втората световна война.

Трите части на Македония окончателно поемат по своя индивидуален 
път на развитие. За Егейска Македония това става ясно още през междувоен-
ния период, когато нейният етнически облик контролирано се променя.

Във Вардарска Македония в годините след Втората световна война 
се развива  късен инженерен антибългарски национализъм, процъфтяващ в 
условия на комунистическа управленческа система. 

Процесът се развива така, че се фокусира най-вече във Вардарска Ма-
кедония, част от Югославия, като много колеги използват етонима Македо-
ния, без да уточняват, че имат предвид Югославска (Вардарска) Македония и 
по този начин допълнително се дават поводи за неясноти  по един изкуствено 
достатъчно усложнен проблем.

През изследвания 30-годишен  период (1919–1949) Македонският въ-
прос бележи най-динамичните си превъплъщения. Идеята за самостоятелна 
македонска държава окончателно намира израз само във Вардарска Македо-
ния. Така трите части на географската област Македония тръгват по свой са-
мостоятелен и различен път. 
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Заключение
   
Британските стратегически интереси определят географската област 

Македония като сбор от етнически аморфно население. От тази гледна точка 
се оценява и градивната национално-апостолска мисия на Българската екзар-
хия. Нейното дело се възприема като по-успешно, отколкото държавно орга-
низираните сръбска и гръцка пропаганди. Подобно схващане ползва в най-
голяма степен целите на регионалната британска външна политика. 

Възстановената след 1878 г. българска държава се включва в евро-
пейския геополитически пъзел. Логиката на преплитащите се стратегически 
замисли изисква съобразяване с обстоятелства, условия и внушения, нало-
жени от големите „играчи”. Великобритания e водеща световна сила, чиито 
интереси в Югоизточна Европа, и по-специално Проливите, задълго влияят 
на отношението ѝ към страните в региона, съответно и към България. Дейст-
вията на британските дипломатически представители се обуславят от основ-
ната политическа линия на империята за баланс на силите. Но Лондон винаги 
доказва благосклонното си поведение спрямо Гърция, която за кралската ди-
пломация е приоритетната сателитна държава в Източното Средиземноморие 
и Близкия Изток. 

Последствията от Първата световна война изострят старите балкански 
национални противоречия, но това не става без помощта на една или друга 
от Великите сили. Великобритания в хода на Парижката мирна конференция 
постепенно отстъпва на исканията на малките победители и по този начин 
предопределя своята роля за в бъдеще – да бди над наложения мир, който се 
крепи на крехкия баланс на силите. 

До края на Първата световна война Великобритания признава българ-
ския етнически характер на населението в Македония, а в междувоенния пе-
риод му дава удобни аморфни названия, като развитието им следва следния 
ред: българи, българофонни, славянофонни, южни славяни, македонски сла-
вяни, македонци. 

Външната политика на българските правителства между двете светов-
ни войни следва линията за разрешаване на националния въпрос въз основа на 
принципите мир, неутралитет, необвързаност, ревизия на Ньойския договор 
в рамките на Обществото на народите. Българските държавници са изправе-
ни пред две основни външнополитически стратегии. Едната е сближение с 
Югославия като средство за преодоляване на международната изолация и за 
сметка на проблема Македония, а другата, с по-агресивен дух и по-ревизио-
нистична, с цел обединение на сънародниците в югозападна посока. 

Първите следвоенни години са време за укрепване на България и въз-
становяване на доверието в международен план. Правителството на БЗНС 
концентрира усилията си към Тракия и обещания на България в Париж ико-
номически излаз на Егейско море. Македонският въпрос не е в приоритетите 
на земеделското управление, което смята, че  той е цената за извеждане на 
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страната от изолацията. Българската външна политика от този период, в съ-
четание с париране на комунизма във вътрешнополитически план, е добре 
приета от Великобритания. Това са и годините, в които ВМРО възстановява 
дейността си и става фактор в политиката на страните от Югоизточна Европа. 
Помощта, оказана на правителството на Демократическия сговор от ВМРО 
в критичните за страната събития от юни и септември 1923 г. и Петричкият 
инцидент от октомври 1925 г., се посрещат в европейските дипломатически 
среди като категоричен знак, че ВМРО желае да се впише по-осезаемо във 
вътрешнополитическия живот на България. 

Организацията въздейства върху политическите процеси в страната, 
като индиректно довежда до дестабилизацията ѝ във външнополитически 
план. Дейността на ВМРО и статутът на населението в Македония (Вардар-
ска и Егейска) като национално онеправдано малцинство са двата катализа-
тора на напрежението в междусъседските отношения. През втората половина 
на 20-те години ВМРО изпада във вътрешна криза, която я довежда до изола-
ция и я обрича на гибел. 

Периодът от 1926 до 1929 г. очертава израстването на България като 
равноправен държавен субект. Решението на Обществото на народите по Пе-
тричкия инцидент, последвалата политическа смяна, двата заема – Бежански-
ят (1926 г.) и Стабилизационният (1928 г.), сключени от България с подкрепа-
та на Великобритания, са поредица от политически актове, които помагат за 
укрепването на страната. 

Външната политика на правителствата на Ляпчев и Буров показва 
желание за подобряване на съдбата на сънародниците зад граница по мирен 
начин. България и Гърция уреждат финансовото обезпечаване на хилядите 
бежанци от Западна Тракия и Егейска Македония чрез спогодбата Калфов–
Политис от 1927 г., с помощта и посредничеството на Великобритания. През 
1929–1930 г. между България и Югославия се уреждат спорните погранични 
въпроси и се ликвидират двувластните имоти с подкрепата на Великобрита-
ния и Франция. 

През това време (1929 г.) Великобритания за последен път обсъжда 
въпроса за провеждане на плебисцит и даване на някаква форма на автономия 
на Вардарска Македония. Вследствие на последователната гръцка полити-
ка (заселване на малоазийски гърци и размяна на българо-гръцко население) 
Егейска Македония придобива преобладаващо гръцки етнически характер.

В началото на 30-те години, когато България укрепва икономически 
и политически, а световните въпроси предполагат прегрупиране на силите, 
Лондон смята, че Македонският въпрос трябва да изчезне напълно, за да не 
бъде пречка за постигнатото политическо равновесие. Диалогът между Бъл-
гария и Великобритания показва желанието и на двете страни за мирно уреж-
дане на проблема Македония, като за Лондон това означава стихване, а за Со-
фия – даване на права на населението във Вардарска Бановина. Динамиката 
на процесите в Югоизточна Европа, наред с радикализирането на политиката 
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на ВМРО, изострят Македонския проблем и Форин офис възприема идеята за 
премахване на Организацията като единствено решение на въпроса, особено 
след Великия македонски събор от 1933 г.

За да отговори на надигащата се ревизионистична вълна, подета от 
Хитлер и Германия след 1933 г., Великобритания и Франция се заемат да из-
градят силен сателитен блок в Югоизточна Европа. Турция, Гърция, Румъ-
ния и Югославия поемат инициативата и сключват пакт, но включването на 
България в него би означавало отказ от ревизия на границите, наложени от 
Ньойския договор. Българското правителство на Народния блок не може да 
си позволи това и вижда в очерталата се международна политика вариант за 
разрешаване на националните въпроси. Срещите на високо равнище между 
България и Югославия на ниво монарси и министър-председатели от есента 
на 1933 г. не допринасят за желаното от западните сили сближаване. 

Британските дипломати, резидиращи в България и Югославия между 
1933 и 1938 г., свидетели на преврата от 19 май 1934 г., водещ до забраната 
на ВМРО, очакват стихването на Македонския въпрос и постепенното подо-
бряване на отношенията между балканските държави. Дипломатите обсъж-
дат варианти, в които Македония ще бъде автономна единица в рамките на 
силната славянска федерация, което ще разреши Македонския въпрос.  Но 
евентуално обединение на двата славянски народа – сръбският и български-
ят, би нарушило равновесието на силите в региона и би било предпоставка 
за съвместни териториални претенции към Егейското крайбрежие и Солун. 
Подобно развитие не е задоволително за Великобритания. Тя подкрепя цар 
Борис III и ролята, която той изиграва, включвайки се активно при смяната 
на правителството на Кимон Георгиев. Монархът е припознат от Форин офис 
като препятствие за евентуално обединение на Югославия и България и под-
дръжник на идеята за самостоятелна България.

Периодът от май 1934 г. до лятото на 1938 г. е привидно спокоен за 
България. Това е време, когато се инициира в международен план прегру-
пиране на силите, в резултат на заявената ревизия на Версайската система 
от Германия и Италия. България също търси ревизия на Ньойския договор, 
но за разлика от бившите си съюзници, подчертава, че това може да стане 
единствено по мирен начин. През 1934–1938 г. страната постепенно получава 
икономически и политически дивиденти. България сключва Договор за при-
ятелство с Югославия от 1937 г. и Солунско споразумение от 1938 г., които 
позволяват на българската държава да разчупи изолацията, да се въоръжава 
легално и да поддържа редовна военна армия. Забраната на ВМРО през 1934 
г. не решава Македонския въпрос, а само го приспива във времето, в унисон с 
политиката на Великобритания и интересите на нейните сателити в региона.

Разглеждайки външната политика на Великобритания по Македон-
ския въпрос, можем да перифразираме общоизвестната максима „Разделяй и 
владей!” като „Заглушавай и владей!“. България и в частност Македонският 
въпрос, са дотолкова актуални за Англия, доколкото духът трябва да е скрит 
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в бутилката до пълното му заличаване и забвение във времето. Форин офис 
не отчита напълно факта, че ВМРО е следствие от нерешения проблем, а не 
първопричина за неговото съществуване.

Въпреки различните подходи към решаването на Македонския въ-
прос, в продължение на повече от половин век той намира своето ситуативно 
решение в рамките на СФРЮ. На практика етно-коминтерновският македо-
низъм прераства или пораства до югославски, като по този начин надделява 
над политическия автономистки сепаратизъм, чийто автентичен носител са 
дейците от ВМРО. 

Логиката в историческия процес е друга. За почти 20-годишното си 
съществуване (1924–1943) Коминтернът може да отбележи като своя изклю-
чителна заслуга създаването на симбиозата между комунизма и македониз-
ма.

Разглеждайки македонизма в неговата млада възраст, със сигурност 
можем да приложим за него поговорката „Много баби – хилаво бебе“, като я 
перифразираме и посочим „бабите“. Забавеният и мъчителен процес, както и 
трудното израждане са дали своите поражения, видими и днес – под формата 
на нестихваща криза на идентичността на Република Македония.

Великобритания е водеща сила и победителка в две световни войни, 
като нейната политика е строго последователна по отношение на Югоизточна 
Европа. В разглеждания период Британската външна политика е подчинена на 
запазване и увеличаване на сферите на влияние. България е в противниковия 
лагер и нейната национална кауза – признаването на българския народностен 
характер на населението в Македония, след като не е в интересите на лоялния 
съюзник Гърция, не е и в приоритетите на Великобритания.

Интерес представлява тенденцията на противопоставяне между бри-
танския Форин офис и британското разузнаване в навечерието на Втората 
световна война при избора на лоялен политически субект на Балканите. От 
българска страна Иван Михайлов и ВМРО отчитат, че войната ще бъде спе-
челена от Великобритания и търсят взаимодействие и сътрудничество с бри-
танското правителство, като в замяна искат решаване на Македонския въпрос 
след края на войната. Британското разузнаване също отчита идеята за вза-
имопомощ с ВМРО като добра, но Форин офис, верен на предначертания си 
път още отпреди десетилетие, я отхвърля, като определя Организацията за 
дискредитирана и загубила влияние. Силното и аргументирано настояване 
от страна на британското разузнаване за активиране на Македонския въпрос 
в британската външна политика, с оглед спечелването на България като съ-
юзник, среща негативна оценка и съпротива във Форин офис през есента на 
1940 г.

Британският дипломат Джордж Рендъл, който е специалист с голям 
дипломатически опит, идва в София през 1938 г. със задачата да привлече 
България към Великобритания в предстоящата война. Мисията му завърш-
ва без успех и българо-британските отношения биват прекъснати през март 
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1941 г. След 1938 г. Форин офис се активира в региона, но не успява да навак-
са преднината на Германия и само за няколко месеца надеждата за изгражда-
не на силен балкански съюзник се стопява. За подписването на Солунското 
споразумение принос има британската дипломация, която иска да изгради 
единен съюз от балканските държави, който да се противопостави на Съвет-
ския съюз и на Германия. Със започването на войната Македонският въпрос 
и всички останали нерешени проблеми в Югоизточна Европа стават актуални 
при групирането на силите. Форин офис си дава сметка, че може да въвлече 
България в Балканското съглашение само след реализирането на определени 
териториални отстъпки. На 19 април 1939 г. българското правителство с ди-
ректива № 19 определя стъпките за мирна ревизия, но британската диплома-
ция е против българските искания спрямо Гърция. Форин офис се застъпва 
само за възвръщане на Южна Добруджа на България, но без да проявява осо-
бена настойчивост и без да упражнява концентриран натиск върху Румъния.

Години по-късно Джордж Рендъл умело обобщава причините, тласка-
щи България във войната на страната на Германия: страх от руския комунис-
тически империализъм, подаръкът Южна Добруджа, който България получа-
ва, крахът на Югославия и Гърция, Българо-турската декларация за ненапа-
дение от 17 февруари 1941 г.

Настоящата монография разглежда политиката, към която Форин офис 
се придържа след Първата световна война, за отслабване и постепенно изчез-
ване на Македонския въпрос – процес, обусловен от британските геополити-
чески интереси за недопускане ревизия на договорените на Парижката мирна 
конференция граници. Великобритания не може да подкрепи народностно 
движение за независимост и дипломатическите усилия на Лондон се насоч-
ват към разрешаването на Македонския въпрос чрез забраната на ВМРО, тъй 
като Организацията се възприема като основен фактор за постоянния смут в 
региона. Британската външна политика не дооценява процесите и проблеми-
те на Балканите и ликвидирането на Организацията през 1934 г. не премахва 
Македонския въпрос. Започването на Втората световна война и създаване-
то на съюзни блокове предполага нов анализ и преразглеждане на откритите 
български национални въпроси, но за разлика от Великобритания, Германия 
и Италия имат по-бърза реакция и визия за употребата и решаването на Ма-
кедонския въпрос. 

Реално, британската политика по Македонския въпрос не успява, въ-
преки че на моменти достига до частично стихване на проблема, каквото е 
желанието на Форин офис. След Втората световна война новоналоженият ет-
нокомунистически (югославски) македонизъм успява да победи вашингтон-
ско-версайския македонизъм и да поеме в свои ръце този въпрос. 

Отчитайки задачите, които си поставя британската политика по Ма-
кедонския въпрос в периода от излизането на България от Първата световна 
война до момента на включването ѝ във Втората световна война, тя може да 
се нарече успешна, но постигнатите резултати се омаловажават категорично 
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от факта, че в Югоизточна Европа неутралитетът не се запазва и България 
застава на противниковата страна.

След Втората световна война позицията на Великобритания по Маке-
донския въпрос търпи неуспех, с оглед на новите очертания, наложени в Ялта 
(февруари 1945 г.) и настъпващия комунизъм в Югоизточна Европа. 

В крайна сметка, етно-коминтерновския македонизъм успява и се раз-
вива като етнически и югославски във Вардарска Македония, която се ут-
върждава като отделна федеративна република след Втората световна война. 
Важно значение за това има и закодираният в македонистката концепция ан-
тиревизионистичния дух, който е съзвучен с позицията на Комунистическия 
интернационал. Именно след 1933–1934 г. и пред заплахата от нова война 
Коминтернът със съдействието на български комунисти-интернационалисти 
признава наличието на македонска нация. Обсъждат се даже опциите за доб-
руджанска и тракийска нации, но до тяхното развитие не се стига. 

След 1944 г. македонизмът се развива за кратко (1946–1948) в триъгъл-
ника Сталин–Тито–Димитров, но след настъпилия разрив в отношенията им, 
посоката на неговия развой се задава от Белград и Скопие.

Носителите на комунистическата идеология възприемат македонизма 
като средство за отслабване на класическите държави и за удобно проникване 
на Балканите. За защитниците на версайско-вашингтонската система в Па-
риж, Лондон и Вашингтон македонизмът е работещ елемент от идеологията 
за запазване на статуквото. Разделението на Македония от 1913 г., потвърдено 
и през 1919, както и наложеното в три посоки развитие на Пиринска, Егейска 
и Вардарска Македония, се защитават като гаранционни условия за запазване 
на версайското статукво. Основен двигател и крепител на тази линия се очер-
тава Великобритания, особено след Втората световна война, когато (макар и 
за кратко) надвисва заплахата северният триъгълник Сталин-Тито-Димитров 
да засенчи винаги лоялния британски марионетен съюзник Гърция.

Балансът на съюзниците победители, договорен в Ялта, отстояван от 
Великобритания и САЩ, спуска желязната завеса и в Югоизточна Европа. На 
Балканите това довежда до раждането и обособяването на югославския ма-
кедонизъм, който процъфтява и еманципира Вардарска Македония, най-вече 
спрямо България.

Великобритания успява отчасти да отстоява политика си по Македон-
ския въпрос, доколкото запазва Гърция в своята орбита и не допуска комуни-
змът и македонизмът да нахлуят там, но на север отстъпва лидерска позиция 
на Москва, според договореното в Ялта, и индиректно допринася за раждане-
то на македонизма.

Сръбско-югославският македонизъм идва от противоборството между 
комунизма и версайско-вашингтонската система от една страна, и от проти-
воборството на България, Сърбия и Гърция, от друга. Югославският кому-
нистически македонизъм унаследява до известна степен ранните опити на 
Белград за сърбизация, които след претърпяване на неуспех прерастват в ет-
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но-македонизация и се доразвиват като противовес на българския етнически 
характер на населението. Реално, този македонизъм дава плодове и еволюира 
от югославизъм до национализъм, като носи всички тежнения, натрупани в 
десетилетно  търсения брод за житейско оцеляване и физическо спасение.

Така някогашното славянско население в географската област Македо-
ния с доказан през вековете български етнически произход, след 1913 и осо-
бено след 1919 г. придоби различна историческа съдба. Едни, заедно с много-
бройните бежанци, намериха братски приют в България и останаха верни на 
българското име и род. Други се нарекоха елини в Гърция. От населението в 
Сръбска (Югославска) Македония, наименувана Вардарска Бановина, пък се 
роди днешната социополитическа македонска нация, която бе под държавния 
похлупак на НРМ, след това в СРМ, а сега в РМ със столица Скопие.

Хронологически изследваният 30-годишен период е само една трета от 
века на революции, безконтролно насилие и нарушени човешки права. В този 
относително кратък период понятията Македония и македонец от синоними 
на България и българин се превърнаха в техни антоними. Продукт на изкуст-
веното конструиране на държавни формации бяха родените за дълъг живот 
съветска и югославска нации. Превратността на историята обаче ги отпрати 
в небитието. Но все още съществува македонската нация, чието държавно-
политическо измерение, за съжаление, прокарва линии на напрежение между 
съседите. Наличието на този феномен се дължи на множество фактори, в това 
число и на анализираната тук британска външнополитическа стратегия, която 
действа в полза на Гърция.

Каква ще бъде съдбата на роденото от международни условности и 
неблагоприятни житейски обстоятелства отроче ще зависи отново от различ-
ни фактори. Но няма съмнение в едно. Пътят за превръщането на размирните 
Балкани в Югоизточна Европа е само един: деидеологизирано и взаимноиз-
годно регионално сътрудничество върху основата на споделени ценности за 
демократичност, свобода, истина и градивност.
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Summary

The United Kingdom was a leading world power, whose interests in South-
eastern Europe, specifi cally the Straits, had long infl uenced its policy direction 
towards the countries in the region. The actions of the British diplomatic repre-
sentatives were based upon the main political desire of the United Kingdom for 
a balance of power. From the end of XIX century, until the fi rst decade of XX 
century, the British political pragmatism did not leave off  its initial idea for non-
intervention, but after World War I and the newly emerged political constructions, 
this direction of policy became harder for London. 

During the Paris Peace Conference, the United Kingdom gradually gave 
ground to the requests of its smaller allies’ requests and thus predefi ned its role in 
the future - to maintain the imposed peace, which was sustained by the unstable 
balance of powers. The failure of the initial British intentions for fi nding a solution 
to the Macedonian question through autonomy or plebiscite only postponed its 
settlement in time.

In the 1920s a double standard can be assumed in the British policy on the 
Macedonian question for the specifi c period. On one hand, they were willing to use 
the problem as a guarantee of the status quo and even further against possible Ser-
bian expansion. On the other hand, they perceived it as a source of tension, which 
led to the search of ways for its decrease. In the beginning of the 1930s, when 
Bulgaria stabilized economically and politically and international politics assumed 
rearrangement of the powers, according to London, the Macedonian question, in 
order not to be an obstacle, had to be eliminated completely.

In the second half of the 1920s, IMRO suff ered through an internal crisis, 
which brought the organization into isolation and eventually to its end. The Mace-
donian question, however, continued to exist in the discussions of the Foreign Of-
fi ce. The dialogue between Bulgaria and the United Kingdom shows the desire of 
both countries for a peaceful settlement of the Macedonian problem, as this for 
London this meant fading of the issue, while to Bulgaria - rights for the popula-
tion in Vardar Banovina. The dynamics of the processes in Southeastern Europe, 
along with the increase of IMRO’s radical politics, sharpened the Macedonian 
problem and the Foreign Offi  ce adopted the idea of elimination of the Organization 
as the only solution to the question, especially after the Great Macedonian Union 
in 1933.

The British diplomats who resided in Bulgaria and Yugoslavia between 
1933 and 1938, and witnessed the coup of May 19, 1934 that led to the fall of the 
IMRO, expected fading of the Macedonian question and a gradual improvement of 
the relationships between the Balkan countries. The diplomats discussed options 
in which Macedonia would be an autonomous unit within the borders of a strong 
Slavic federation, a move which would solve the Macedonian question. However, 
once united, Serbia and Bulgaria would have been very strong and together would 
focus on the south in order to acquire the Aegean shore and Thessaloniki. Such a 
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development would not be satisfactory to the United Kingdom. It supported Tsar 
Boris III and his active involvement in the change of Kimon Georgiev’s govern-
ment. Certain improvement of the economic relations between Bulgaria and the 
United Kingdom could be observed, which were far smaller than those between 
Bulgaria and Germany. Every attempt for detente of Bulgaria with any neighbor-
ing country met with hardship because of unsolved minority problems of the Bul-
garians who remained outside the frontiers of the country after the Neuilly Peace 
Conference in 1919.

The British policy followed the principle of intervention only when neces-
sary. All British diplomats in Sofi a worked for maintaining of the peace and the 
status quo incorporated by the Paris peace conference. Any drastic change was 
in contradiction with the trade interests and the achieved results by the United 
Kingdom. The British diplomacy was dependent on the United Kingdom’s desire 
to sustain the peace, as the unsolved problems in Southeastern Europe were sup-
posed to disappear in time through economic and administrative improvements and 
reforms. The Foreign Offi  ce believed that this was the formula for the resolution of 
the Macedonian question as well.

Looking through the United Kingdom’s policies in the period between the 
two World Wars, we could paraphrase the well-known maxim “Divide and Rule” 
(Divide et impera) as “Appease and Rule”. Bulgaria, and the Macedonian question 
in particular, were as relevant to the United Kingdom as long as the genie was still 
in the bottle. The Foreign Offi  ce did not fully count the fact that IMRO was a result 
of the unsolved problem rather than a cause for its existence. The unwillingness of 
the Foreign Offi  ce to deal with the Macedonian question was supported by the fact 
that Bulgaria was surrounded by Anglo-French satellites.

Ivan Mihailov and IMRO believed that the war would be won by the United 
Kingdom and thus sought interaction and cooperation with the British government, 
but in exchange they wanted a solution to the Macedonian question after the war. 
The British intelligence also supported the idea for collaboration with IMRO, but 
the Foreign Offi  ce, faithful to its predetermined path for already a decade, refused 
the idea as it defi ned the Organization as “discredited and deprived of its infl u-
ence”. The strong and well-argued insistence of the British intelligence to activate 
the Macedonian question is the British foreign policy, with winning Bulgaria over 
as an ally in mind, met negative feedback and resistance in the Foreign Offi  ce in the 
fall of 1940. The Foreign Offi  ce had never given a good and hopeful assessment of 
IMRO and did not want to change the tradition even under the threat of a war.

The British diplomat George Rendel, a specialist with a rich diplomatic 
experience, came to Sofi a in 1938 with the task to attract Bulgaria to the United 
Kingdom in the forthcoming war. His mission ended unsuccessfully and the rela-
tions between Bulgaria and the United Kingdom were discontinued in March 1941. 
With the beginning of the war, the Macedonian question and all other unsolved 
problems in Southeastern Europe became important for the grouping of powers. 
The Foreign Offi  ce realized that it could attract Bulgaria in the Balkan alliance 
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only after the realization of certain territorial allowances to Bulgaria. On April 19, 
1939, the Bulgarian government defi ned the steps towards a peaceful revision, but 
the British diplomacy was against the Bulgarian requirements regarding Greece. 
The Foreign Offi  ce defended only the reversion of South Dobrudja to Bulgaria, as 
long as Romania was a willing participant.

In his memoirs, George Rendel accurately summarized the causes which 
infl uenced Bulgaria’s entry into the war on the side of Germany: The fear of Rus-
sian communist imperialism, the fact that Southern Dobrudja was returned as a 
gift, the collapse of Yugoslavia and Greece, and the Bulgarian-Turkish declaration 
of 17 February 1941.

What the United Kingdom set out to achieve with regard to the Macedonian 
question, it did successfully. However, the achieved results were explicitly mini-
mized by the fact that neutrality in Southeastern Europe could not be sustained and 
Bulgaria stood on the opponent’s side. If we take into consideration the establish-
ment of an ethno-communist type of macedonism after World War II in Yugoslavia, 
the British politics on the Macedonian Question turn out to be unsuccessful and 
lost during the Yalta conference in February 1945.

After 1944, macedonism developed in the triangle Stalin-Tito-Dimirov, but 
after the collapse in their relations its course was set by Skopie and Belgrade.  

The balance of the allies that was reached at the Yalta conference, and was 
upheld by the United Kingdom and USA, lead to fragmentation in Europe and thus 
in the Balkans. The Yugoslavian macedonism fl ourished and emancipated Vardar 
Macedonia, mainly towards Bulgaria. 

The United Kingdom partially succeeded in defending its policy on the 
Macedonian question since it managed to protect Greece from it, as well as from 
communism, but it had to cede its infl uence in the north to the USSR and thus it 
indirectly assisted the birth of macedonism. 

The Serbian-Yugoslavian macedonism emerged from the confrontation 
between the Versailles-Washington system and communism from one side, and 
from the confrontation between Bulgaria, Serbia and Greece on the other side. The 
Yugoslavian macedonism inherited the earlier Serbian attempt to make the popula-
tion Serbians, which after its failure transformed into ethno-macedonisation and 
advanced as a counter to the Bulgarian ethnic character of the region. This mace-
donism evolved from Yugoslavian to national, and carried on all the burdens that 
arose from the searches of social and physical survival.

During the chronologically researched 30-year period, the terms Macedonia 
and Macedonian turned from synonyms of Bulgaria and Bulgarian into antonyms. 
The Yugoslavian and the Soviet nations were products of artifi cially constructed 
states, but developments in history have made them fade away. The Macedonian 
nation still exists and its political existence creates points of tension with its neigh-
bours. The existence of this phenomenon is a result of many factors, including the 
policy of the United Kingdom, which is examined in this monography.
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Димитров, Георги (1882–1949) – Деец на БРСДП и БКП. Един от организа-
торите на Септемврийското въстание (1923), след което емигрира и работи в 
Коминтерна. Подсъден за пожара в Райхстага (1933). Генерален секретар на 
Коминтерна (1935–1943). Създател на ОФ. Завръща се в България (1945) и 
става министър-председател (1946–1949). – 188, 191, 196, 197, 204, 209, 211, 
212, 219.

Донован, Уилям (William Donovan; 1883–1959) – американски разузнавач, 
шеф на УСС (OSS – Управлението на стратегически служби). Пътува из Бал-
каните през януари 1941 г., за да изгради антихитлеристки блок. – 182.

Драганов, Първан (1890–1945) – български дипломат, политик и офицер, 
пълномощен министър във Виена(1936–1938), Берлин (1938–1942), Мадрид 
(1942–1944), министър на външните работи (1944) – 182.

Дръмонд, Ерик (Eric Drummond; 1876–1951) – британски дипломат, първият 
председател на Обществото на народите (1920–1933), британски посланик в 
Италия (1933–1939) – 83, 97, 107, 115.

Дънкан, Джон (John Duncan; 1872–1948) – британски военен офицер, команд-
ващ 22–ра дивизия на Солунския фронт (1917), британско военно аташе в 
Рим (1920–1923), главнокомандващ британските сили за защита в Шанхай 
(1927–1928) – 52.

Евънс, Патрик Хътчинсън (Patrick Hutchinson Evans; 1913–1994) – майор от 
Управлението за специални операции (SOE; 1939–1945), спуснат с парашут 
(1944) в Западна Македония, където работи с ЕЛАС (Гръцката народна осво-
бодителна армия) – 195.

Златев, Пенчо (1881–1948) – български генерал, участник в преврата от 1934 
г. Министър на войната в правителството на К. Георгиев (1934–1935), а след 
това министър-председател (1935). – 152-155, 165.

Иванов, Йордан Н. (1872–1947) – професор по българска литература в СУ. 
Литературен историк, общественик, един от основателите на МНИ. Автор 
на изследването „Български старини из Македония“. Член на пропагандната 
мисия на България в Швейцария (1919). – 30.

Идън, Антъни (Anthony Eden; 1897–1977) – секретар на външните работи на 
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Великобритания (1935–1938, 1940–1945, 1951–1955), британски министър-
председател (1955–1957) – 164, 171, 180, 191, 194, 199, 201.

Иширков, Атанас Т. (1868–1937) – професор по география в Софийския уни-
верситет, член на пропагандната мисия на България в Швейцария през 1919 
г. – 30.

Йънг, Албън (Alban Young; 1865–1944) – британски министър в Гватемала 
(1913–1919) и в Сърбо-Хърватско-Словенското кралство (1919–1925) – 62, 
66, 68, 73.

Йоана (1907–2000) – италианската принцеса Джована Савойска, дъщеря на 
италианския крал Виктор Емануил III и кралица Елена. Омъжва се за цар 
Борис III и е българска царица (1930–1946). – 174.

Кавендиш-Бентинк, Хенри (Lord Henry Cavendish-Bentinck; 1863–1931) – 
британски политически деец от Консервативната партия – 50.

Кадоган, Александър (Alexander Cadogan; 1884–1968) – британски дипломат, 
участник на Парижката мирна конференция. Отговаря за връзките на Форин 
офис с Обществото на народите, постоянен подсекретар на външните рабо-
ти (1938–1946). Представител на Великобритания в ООН (1946–1950). – 179, 
180.

Казасов, Димо (1886–1980) – български политик, журналист и писател. Член 
е на БРСДП (ш.с.) (1903–1926) и на кръга „Звено“ (1927–1934). Министър на 
пропагандата (1944–1945). – 29, 148.

Калфов, Христо (1883–1945) – български политик и държавник. Един от ор-
ганизаторите на преврата от 1923 г. Министър на външните работи и изпо-
веданията (1923–1925), председател на  XXV ОНС (1941–1944). Осъден на 
смърт от Народния съд. – 63, 67, 70, 71, 74–76, 83–88, 91, 92, 95, 157.

Кемал, Мустафа (Ататюрк) (Mustafa Kemal Atatürk; 1881–1938) – турски офи-
цер и политик. Основател на Република Турция и пръв председател на пар-
ламента (1920–1923), министър-председател (1920–1921) и президент (1923–
1938). – 67, 82.

Кенард, Хауард (Howard William Kennard; 1878–1955) – британски дипло-
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мат. Британски министър в СХС кралство (1925–1929), Швеция (1929–1931), 
Швейцария (1931–1934). Британски посланик в Полша (1935–1941). – 90, 95, 
96, 105, 106, 111, 117, 135.

Клемансо, Жорж (Georges Clemenceau; 1841–1929) – френски политик и дър-
жавник. Министър-председател на Франция (1906–1909; 1917–1920). Пред-
седател на Парижката мирна конференция след Първата световна война. – 20, 
29, 30.

Кнатчбул-Хюгесън, Хю (Hughe Knatchbull-Huggessen; 1886–1971) – британ-
ски министър в Латвия (1930–1934) и Иран (1934–1936), посланик на Вели-
кобритания в Китай (1936–1938), Турция (1939–1944) и Белгия (1944–1947) 
– 174.

Колишевски, Лазар (1914–2000) – дългогодишен секретар на македонската 
комунистическа партия, ревностен основоположник на македонизма – 190, 
197, 205, 208.

Костов, Трайчо (1897–1949) – деец на БКП, организатор на Народния съд, 
елиминиран с показен процес след чистка в БКП – 204, 212.

Кроу, Еър (Eyre Crowe; 1864–1925) – британски дипломат. Постоянен подсе-
кретар на Форин офис (1920–1925). Привърженик на класическата диплома-
ция отпреди световните войни. Не вярва в методите на новата дипломация 
след Първата световна война, още по-малко в Обществото на народите. – 20, 
24.

Кързън, Джордж (George Nathaniel Curzon; 1859–1925) – британски политик 
и държавник. Влиза в камарата на лордовете през 1908, председател на кама-
рата (1916–1924), външен секретар (1919–1924) и вицекрал на Индия (1919–
1924). – 20, 34, 43, 51, 66, 68, 83, 92.

Кьосеиванов, Георги (1884–1960) – политически деец и дипломат. От 1912 до 
1934 г. е на дипломатическа служба в Рим, Цариград, Берн, Берлин, Париж. 
Управлява българската легация в Румъния, пълномощен министър в Гърция, 
Румъния и Югославия. Министър-председател (1935–1940). Пълномощен 
министър в Швейцария (1940–1944). – 156, 157, 159, 160, 165, 169, 174.

Куртев, Владимир (1888–1946) – деец на ВМРО, учител, директор на гимна-
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зията в Кюстендил. Укрива се от новата власт и е ликвидиран без присъда. 
– 141.

Ламб, Хари (Harry Lamb; 1857–1948) – британски дипломат, върховен бри-
тански комисар в София (1918–1919) – 12, 29, 32.

Лампсън, Майлс (Miles Lampson; 1880–1964) – британски дипломат, служи-
тел в отдела за Югоизточна Европа на Форин офис – 86, 87, 91.

Линдли, Франсис (Francis Lindley; 1872–1950) – британски министър в Ав-
стрия (1919–1921), Гърция (1921–1923) и Норвегия (1923–1928), посланик в 
Португалия (1929–1931) и Япония (1931–1934) – 51.

Лойд Джордж, Дейвид (David Lloyd George; 1863–1945) – депутат в долната 
камара на британския парламент (1890–1945), министър-председател (1916–
1922), лидер на Либералната партия (1926–1931). Автор на обстойни мемо-
ари за Първата световна война и за Парижката мирна конференция. – 20, 22, 
29, 33, 50, 52, 56.

Ляпчев, Андрей (1866–1933) – български политик и държавник, лидер на 
Демократическия сговор. Начело на българската делегация за сключване на 
примирието в Солун. Министър-председател на България (1926–1931). – 75, 
93, 94, 97–99, 101, 103, 105, 107, 110, 114, 116, 118, 119, 124–126, 141, 215.

Маджаров, Георги (1892–1925) – български юрист и дипломат. Син на Миха-
ил Маджаров. Като кмет на София умира от раните си след атентата в църк-
вата „Света Неделя”. – 12, 47.

Маджаров, Михаил (1854–1944) – български политик, публицист и дипломат. 
Министър на външните работи и изповеданията (1919–1920). Български пъл-
номощен министър във Великобритания (1912–1915), противник на включва-
нето на България на страната на Централните сили. – 12.

Макдоналд, Рамзи (James Ramsey MacDonald; 1866–1937) – активен деец и 
водач на Лейбъристката партия, първият министър-председател и външен се-
кретар от Лейбъристката партия (1924), министър-председател (1929–1931, 
1931–1935) – 20, 71, 72, 157.

Малинов, Александър (1867–1938) – български политик, лидер на Демокра-
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тическата партия, основател на Народния блок. Министър-председател на 
България (1908–1910, 1910–1911, 1918, 1931), председател на народното съ-
брание (1931–1934). След 1934 г. е в опозиция на царя и последвалите упра-
вления. – 135.

Маринкович, Воислав (1876–1935) – външен министър на Сърбо-Хърватско-
Словенското кралство (1927–1932) – 105, 106, 110, 111, 116.

Милев, Никола (1881–1925) – български общественик, професор по история 
– 61. 

Милетич, Любомир (1863–1937) – български учен, филолог. Завежда кате-
драта по славянска филология в СУ (1892–1934). Подпредседател на БАН 
(1926–1937). Един от основателите на МНИ и дългогодишен негов председа-
тел. – 78.

Михайлов, Иван (1896–1990) – след убийството на Тодор Александров (1924) 
оглавява ВМРО и ръководи Организацията до забраната ѝ през 1934 г., след 
което преминава в емиграция – 80, 81, 90, 98, 101, 102, 107, 108, 111–113
, 115, 120, 125, 136, 141, 150, 151, 153, 157, 158, 175–178, 196, 217.

Михайлович, Дража (Dragoljub “Draža” Mihailović; 1893–1946) – сръбски ге-
нерал, роялист, военно аташе в София (1935–1936), предводител на четниче-
ското движение в Югославия по време на Втората световна война – 189, 190, 
193.

Мишев, Димитър (1856–1932) – български общественик и публицист, секре-
тар на българската Екзархия в Македония (1894–1901), председател на Бъл-
гарския съюз в Швейцария през 1919 г. – 29.

Момчилов, Никола (1891–1964) –  български икономист и дипломат. Управи-
тел на БНБ (1932–1934). Пълномощен министър в Обществото на народите 
в Женева (1935–1936), пълномощен министър във Великобритания (1938–
1941). – 12, 168, 169, 181, 189.

Морфов, Богдан (1872–1949) – български общественик и дипломат, делегат 
на Парижката мирна конференция, пълномощен министър на България във 
Франция (1923–1931) – 74.
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Мошанов, Стойчо (1892–1975) – български политик, деятел на Демократиче-
ската партия и Демократическия сговор – 193.

Муравиев, Константин (1893–1965) – деец на БЗНС, секретар на българската 
делегация на Парижката мирна конференция (1919), министър-председател 
(2–8 септември 1944 г.) – 28.

Мусолини, Бенито (Benito Mussolini; 1883–1945) – италиански политик и 
държавник, идеолог на фашизма, начело на Италия (1922–1943) – 56, 57, 69, 
107, 141, 152, 164, 166.

Мушанов, Никола (1872–1951) – български политик и публи-
цист, един от водачите на Демократическата партия. Минис-
тър-председател на България (1931–1934). Един от противници-
те на обвързването на България с Тристранния пакт.  –  143, 144.  

Никълсън, Харолд (Harold Nicolson; 1886–1968) – британски дипломат, поли-
тик и писател. Автор на десетки книги. Един от водещите британски предста-
вители на Форин офис на Парижката мирна конференция (1919). Привърже-
ник на политиката на Антъни Идън и Уинстън Чърчил. – 21, 183.

Нинчич, Момчило (Momčilo Ninčić; 1876–1949) – сръбски политически и 
държавен деец, министър на външните работи на СХС кралство (1922–1926) 
– 63, 66, 69, 73, 96, 97.

Нойрат, Константин фон (Konstantin Freiherr von Neurath; 1873–1956) – нем-
ски дипломат. Посланик в Рим (1921–1930) и Лондон (1930–1932). Министър 
на външните работи на Германия (1932–1938). Райх-протектор на Бохемия и 
Моравия по време на Втората световна война. – 162, 163.

Орландо, Виторио (Vittorio Orlando; 1860–1952) – италиански министър-пред-
седател (1917–1919), водач на италианската делегация на Парижката мирна 
конференция – 20, 29.

Павелич, Анте (Ante Pavelić; 1889–1959) – основател и ръководител на ус-
ташкото националистическо движение, държавен глава на Независимата хъ-
ратска държава по времето на Втората световна война – 117, 151.

Пайки, Чарлз (Charles Peake; 1897–1958) – британски дипломат, шеф на Ин-
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формационния отдел на Форин офис (1938–1941), посланик в Югославия 
(1946–1951) и Гърция (1951–1957) – 210, 211.

Пашич, Никола (Nikola Pašić; 1845–1926) – сръбски политически деец и дър-
жавник, участник на Парижката мирна конференция. Многократен минис-
тър-председател на Сърбия, а след това и на Сърбо-Хърватско-Словенското 
кралство (1918, 1921–1924, 1924–1926). – 22, 46, 59, 61, 63, 70, 75.

Пийл, Артър (Arthur Peel; 1861–1952) – британски министър в Тайланд (1909–
1915) и Бразилия (1915–1918). Първи британски министър в България след 
Първата световна война (1920–1921). – 12, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48.

Питърсън, Морис (Maurice Drummond Peterson; 1889–1952) – британски ди-
пломат, министър в България (1936–1938), Ирак (1938–1939), Испания (1939–
1940), Турция (1944–1946), СССР (1946–1949) – 161, 162.

Попов, Иван (1890–1944) – български дипломат, пълномощен министър в 
Будапеща (1933–1935), Прага (1936–1937) и Белград (1937–1940). Министър 
на външните работи на България (1940–1942). Самоубива се в Букурещ през 
октомври 1944 г. – 181.

Поптомов, Владимир (1890–1952) – псевдоними: Громов, Томов. Водач на 
БКП, както и на ВМРО (Обединена). Противник на македонизма в Пирин-
ския край след Втората световна война. – 210.

Протогеров, Александър (1867–1928) – генерал-лейтенант от пехотата. Участ-
ник в Балканските войни и в Първата световна война. Един от водачите на 
ВМРО. – 31-33, 52, 53, 56, 57, 75, 77, 78, 80, 81, 102, 111–113, 125.

Радев, Симеон (1879–1967) – български дипломат, писател, член-учредител 
на МНИ, автор на книгите „Строителите на съвременна България“, „Ранни 

спомени“, „Конференцията в Букурещ и  Букурещския мир от 1913 г.“ и др. 
Пълномощен министър във Великобритания (1935–1938). – 12, 156, 160.

Радич, Степан (Stjepan Radić; 1871–1928) – хърватски политически водач, ос-
новател на Хърватската селска партия (1905), борец за хърватска независи-
мост – 53.

Радославов, Васил (1854–1929) – български държавник, министър-председа-
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тел на България (1886–1887, 1913–1918) – 19.

Раковски, Кръстьо (1873–1941) – българин, родом от Котел, деец на между-
народното комунистическо движение, първият съветски посланик в Лондон 
(1923–1925),  посланик в Париж (1925–1927). Влиза в противоречия със Ста-
лин и през 1941 г. е убит. – 56, 77.

Рендъл, Джордж (George Rendell; 1889–1979) – британски дипломат, минис-
тър в България (1938–1941), Югославия (1941–1943) и Белгия (1947–1950) – 
12, 159, 166–169, 172, 173, 174–177, 179, 180–182, 184, 217, 218.

Рузвелт, Франклин Делано (Franklin D. Roosvelt; 1882–1945) – президент на 
САЩ (1933–1945) – 191.

Саймън, Джон (John Allesbrook Simon; 1873–1954) – британски вътрешен се-
кретар (1915–1916). П
одава оставката си, тъй като е против мобилизацията. Външен секретар 
(1931–1935), вътрешен секретар (1935–1937). – 139, 146.

Сарджънт, Орм (Orme Sargent; 1884–1962) – британски дипломат от 1906 г., 
специалист по Македонския въпрос. След 1937 г. оглавява отдела за Южна 
Европа във Форин офис. Заместник-министър на външните работи (1946–
1949). – 103, 105, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 125, 127, 128, 136, 148, 171, 175, 
194, 198, 254.

Сакъзов, Янко (1860–1941) – български политик и държавник, лидер на БР-
СДП (широки социалисти) – 135.

Сесил, Робърт (Lord Cecil of Chelwood; 1864–1955) – британски юрист, по-
литик и дипломат, министър на блокадата (1916–1918), парламентарен под-
секретар, служител във Форин офис (1915–1918), юнионист, голям привър-
женик на Обществото на народите. Получава Нобелова награда за мир през 
1937 г. – 36, 44, 47, 50, 68.

Симович, Душан (Dušan Simović; 1882–1962) – югославски военен генерал, 
извършител на преврата, който обръща Югославия срещу Тристранния пакт 
– 182, 185. 

Синклер, Хю (Hughe Sinclair; 1873–1939) – британски разузнавач, ръководи-
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тел на Службата за секретни разузнавания (Secret Intelligence Service, 1923–
1939), преименувана по-късно на MI6 – 168.

Сперлинг, Роуланд (Rowland Sperling; 1874–1965) – британски дипломат, ми-
нистър в Швейцария (1924–1928), България (1928–1929) и Финландия (1930–
1935) – 12, 111, 112, 115, 117, 131.

Сталин, Йосиф Висаринович Джугашвили (Joseph Vissarionovich Stalin; 
1879–1953) – съветски политик, генералисимус (1945), водач на СССР след 
смъртта на Ленин (1941–1953) – 190, 191, 193, 197, 199, 200, 204, 205, 207, 
209, 219.

Стамболийски, Александър (1879–1923) – български политик и държавник, 
лидер на БЗНС, министър-председател на България (1919–1923) – 28, 33, 38, 
39, 42–46, 48, 49, 54–56, 60–62, 64, 65.

Станчов, Димитър (1863–1940) – български политик и общественик. След 
Първата световна война е главен секретар на делегацията, сключила Ньой-
ския договор (1919). Български пълномощен министър във Великобритания 
(1920–1924). – 12, 39, 43, 48, 72, 141.

Стефанов, Константин (1879–1940) – родом от Банско, преподавател по ан-
глийски език в СУ. Член на пропагандната мисия на България в Швейцария 
през 1919 г. Председател на Генералния съвет на македонските студентски 
дружества в Швейцария (1.08.–27.11.1919). – 30.

Стивънсън, Ралф (Ralph Stevenson; 1895–1977) – британски дипломат. Се-
кретар в британската легация в София при Ърскин. Британски министър в 
Уругвай (1941–1943). Британски посланик в Югославия (1943–1946), Китай 
(1946–1949) и Египет (1950–1955). – 12, 86, 87, 89, 104.

Теодоров, Теодор (1859–1924) – български политически деец и държавник. 
Министър-председател и министър на външните работи и изповеданията 
(1918–1919). След преврата от 9 юни 1923 г. се включва в Демократическия 
сговор. – 27.

Терпешев, Добри (1884–1967) – деец на БРП (к),  командир на Народноосво-
бодителната въстаническа армия – 198.
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Тирел, Уилям (William Tyrrell; 1866–1947) – британски дипломат, постоянен 
подсекретар на Форин офис (1925–1928) и посланик на Великобритания във 
Франция (1928–1934) – 103, 105, 107.

Тито, Йосип Броз (Josip Broz Tito; 1892–1980) – югославски комунистически 
деец, ръководител на СФРЮ от Втората световна война до смъртта си – 190, 
193, 196–198, 204, 205, 207–210, 212, 219.

Толбухин, Фьодор (Fyodor Tolbukhin; 1894–1949) – руски генерал, командващ 
Трети украински полк, съветската военна част на Балканите (1944–1945) – 
197.

Томалевски, Наум (1882–1930) – български революционер, член на задгра-
ничното представителство на ВМРО, убит като протогеровист по нареждане 
на Иван Михайлов – 56, 102, 103.

Томсън, Кристофър (Christopher Birdwood Thomson; 1875–1930) – бригаден 
генерал, британско военно аташе в Букурещ след 1915 г., участник в Париж-
ката мирна конференция, министър на въздухоплаването в двата лейбъристки 
кабинета на Макдоналд – 70, 72.

Тошев, Андрей (1867–1944) – български генерал, дипломат и публицист. На 
дипломатическа служба в Турция, Черна гора, Сърбия, Гърция и Австро-Ун-
гария. Министър-председател на България (1935). – 154, 155, 157, 159, 165.

Уилсън, Удроу (Woodrow Wilson; 1856–1924) – американски държавник и об-
щественик. Президент на университета в Принстън (1902–1910). Президент 
на САЩ от Демократическата партия (1913–1921). Участник в Парижката 
мирна конференция (1919). – 20, 28, 29, 30, 32.

Уилсън, Хенри (Henry Maitland Wilson; 1881–1964) – британски военен, мар-
шал, главнокомандващ съюзническите сили в Средиземноморието (1944–
1945) – 197.

Уотърлоу, Сидни (Sydney Waterlow; 1878–1944) – пълномощен министър на 
Великобритания в България (1929–1933) и Гърция (1933–1939) – 12, 120–131, 
133–140, 142, 160, 167, 170, 179, 254.

Филов, Богдан (1883–1945) – професор по археология, председател на БАН 
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(1937–1944). Министър на народното просвещение (1938–1942), на външни-
те работи и изповеданията (1942–1943), министър-председател (1940–1943), 
регент (1943–1944). Осъден на смърт от Народния съд. – 157, 176, 180, 181–
183, 187.

Хаджимишев, Панчо (1874–1957) – български дипломат, вещ по проблемите 
на Балканите и умело представляващ своята държава. Има завършен докторат 
по международно право. Пълномощен министър в Лондон (1914, 1924–1935). 
– 12, 82, 85, 86, 108, 110, 127.

Халифакс, Едуард (Edward Halifax; 1881–1959) – британски държавник и ди-
пломат, вицекрал на Индия (1926–1931), секретар на външните работи (1938–
1940), посланик в САЩ (1941–1946). Основен привърженик на политиката на 
умиротворяване. – 164, 171, 178.

Ханки, Морис (Maurice Hankey; 1877–1963) – полковник, секретар на Ко-
митета за защита на империята (1912–1938), секретар на военния кабинет 
(1916–1919), на кабинетите (1919–1938), министър без портфейл във воения 
кабинет (1939–1940). През април 1919 г. е назначен за секретар на Парижката 
мирна конференция. – 43.

Хармсуорт, Сесил (Cecil Harmsworth; 1869–1948) – брат на лорд Нортклиф, 
член на секретариата на Лойд Джордж (1917–1919), министър на блокадата 
(1919), служител във Форин офис – 36, 50.

Хаурдсмит, Чарлз (Charles Howard Smith; ) – британски дипломат, служител 
във Форин офис, представител в Дания (1939–1940) и Исландия (1940–1942). 
– 91, 92, 107, 110.

Хендерсън, Артър (Arthur Henderson: 1863–1935) –  водач на Лейбъристка-
та партия (1914–1918, 1931), депутат от Лейбъристката партия (1903–1918, 
1919–1922, 1923, 1924–1931, 1933–1935), президент на Съвета по образова-
ние (1915), член на военния кабинет (1916–1917), който напуска заради Сток-
холмската конференция (1917). Вътрешен секретар (1924), външен секретар 
(1929–1931), водач на опозцията срещу икономическите съкращения (1931), 
президент на Световната конференция за разоръжаване (1932–1935). През 
1934 г. печели Нобелова награда за мир. – 117, 119, 127, 128, 130, 133, 159.

Хендерсън, Невил (Nevile Henderson; 1882–1942) – британски дипломат, ми-
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нистър в Югославия (1929–1935), посланик в Аржентина (1935–1937) и в 
Германия (1937–1939) – 123, 124, 140, 142, 155.

Херън, Джордж (George Herron; 1862–1925) – американски църковен дея-
тел, отлъчен от църквата. Емигрира в Европа и резидира в Берн по време на 
Първата световна война и след нея. Пише подробни и стойностни доклади за 
американското и английското разузнаване. Изразява крайно недоволство от 
резултатите на Версайската система. – 29.

Шаторов, Методи – Шарло (1898–1944) – деец на БРП(к), ръководител на 
комунистите във Вардарска Македония по време на Втората световна война 
– 190.

Цанков, Александър (1879–1959) – български политик и държавник, публи-
цист, професор по икономика в СУ. Министър-председател на България след 
преврата от 1923 г. (1923–1926). След преврата от 1944 г. оглавява задгранич-
ното българско правителство във Виена. – 46, 64, 66–69, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 
91–94, 114, 125, 126, 141, 144, 155.

Цветкович, Драгиша (Dragiša Cvetković 1893–1969) – югославски политик, 
министър-председател на Югославия (1939–1941) – 182.

Цоков, Димитър (1865–1926) – първият български дипломатически агент в 
Лондон (1903–1907), пълномощен министър в Лондон (1911–1913), член на 
Международния олимпийски комитет (1906–1912) – 12, 17, 21.

Чембърлейн, Невил (Neville Chamberlain; 1869–1940) – полубрат на Остин 
Чембърлейн, кмет на Бирмингам (1915–1916), депутат от Консервативната 
партия (1918–1940), министър на здравеопазването (1923, 1924–1929, 1931), 
министър-председател (1937–1940). Подава оставка през 1940 г., чувствайки 
вина за Мюнхенското съглашение с Хитлер през 1938 г. – 20, 164, 166, 171.

Чембърлейн, Остин (Austen Chamberlain; 1863–1937) – британски секретар 
за Индия (1915–1917), депутат от Консервативната партия (1892–1937), член 
на военния кабинет (1918), външен секретар (1924–1929), първи лорд на ад-
миралтейството (1931), юнионистки лидер в Долната камара на парламента 
(1921–1922). – 81, 84, 87, 91, 92, 103, 107, 109, 110, 115, 116. 

Чърчил, Уинстън (Winston Churchill; 1874–1965) – британски държавник, по-
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литик от Консервативната партия. Министър-председател на Великобрита-
ния и министър на отбраната (1940–1945). Носител на Нобелова награда за 
литература (1953). – 34, 171, 174, 176, 180, 190, 191, 193, 196–198.

Шишманов, Димитър (1889–1945) – български дипломат, пълномощен ми-
нистър в Атина (1935–1940), главен секретар на Министерството на външ-
ните работи и изповеданията в кабинета на проф. Богдан Филов (1940–1943) 
– 167, 170.

Ърскин, Уилям (William Erskine; 1871–1953) – британски дипломат, министър 
в Куба (1919–1921), България (1921–1927) и Полша (1928– 1934) – 12, 51, 52, 
54, 55, 61, 62, 66–68, 71, 74, 75–77, 81, 87, 91, 94, 96–102, 104–110, 112.

Яранов, Димитър (1909–1962) – виден географ и геолог, сътрудник на сп. 
“Македонски преглед”. От началото на 1938 г. е секретар на Македонския 
научен институт. Един от уредниците и съставителите на  сп. „Беломорски 

преглед“ (1942). – 188.
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 Писмо от Сидни Уотърлоу, британски министър в София, 

до Орм Сарджънт, засвидетелстващо наличието на българско 

население във Вардарска Македония и Северна Гърция.  



Великобритания и македонският въпрос (1919–1949)

255



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 
(1919–1949) 

Българска
Първо издание

Автор:
Д-р Илко Дренков

Рецензенти:
Доц. д-р Димитър Митев

Доц. д-р Димитър Тюлеков

Редактор:
Д-р Бойка Илиева

Графичен дизайн:
Огнян Георгиев

Формат: 70/100/16

Печат „Симолини – 94”

ISBN 978-619-7377-01-9


