
Българи и евреи – съседи и съграждани 

 

Нарастващата сложност на обществените и специално на етническите 

отношения в глобалния свят актуализира всеки позитивен опит, който е станал 

част от наследството на един или друг народ. В този контекст придобива ново 

значение и един епизод от историята и на България, и на еврейския народ: 

спасяването на българските евреи по време на Втората световна война1.  

1. Срещата. Историческите пътища на еврейския и 

българския народ  

Своеобразната съдба на евреите може да се изрази с две понятия.  

Еврейското чудо, запазването на националната идентичност в продължение 

на повече от 3000 години, като през по-голямата част от този период отсъства 

собствена държава, липсват протежирани институции, които да поддържат и 

развиват етническото самосъзнание. За историческите връстници и географски 

съседи на евреите, като филистимляни и моавитяни, е останал само блед 

исторически спомен и то благодарение на свещените книги на самите евреи.  

Еврейският пародокс, да бъдеш мразен и преследван тъкмо от онези, 

които почитат повече от всичко една книга с главна буква, Светата Библия, в 

която по-голямата част не е нищо друго освен разгледана като пряко 

взаимоотношение с Бога история на еврейския народ. Погледнато от другия 

аспект, това е също християнски парадокс: да почиташ една еврейска жена, 

каквато е все пак Дева Мария, да боготвориш нейния син и да се стремиш да 

унижиш или дори да унищожиш представителите на същия народ; да викаш през 

деня "Долу евреите!", а вечер да прочиташ нещо от псалмите на Давид и 

мъдростите на Соломон.  
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Антисемитизмът, макар и много коментиран, не е изчерпан като тема - чрез 

него се виждат може би по-ясно отколкото от всяка друга позиция пропастите, 

които разкрива модерното развитие на съзнанието - масово и индивидуално2.  

Съдбата на българския народ не повтаря еврейската - тя е уникална, но има 

с нея съществени сходни черти.  

Българската държава (681), една от най-старите в Европа, в продължение 

на векове противостои на Византия и в това противоборство Арнолд Тойнби вижда 

ключа към разбирането на целия цикъл на православната цивилизация: взаимното 

изтощение на двете империи в хода на една стогодишна война непоправимо ги 

отслабва и позволява на турците да установят своята хегемония3.  

Българската държава катастрофира в края на 14. век и в продължение на 

пет века българите попадат в положението на евреите: тяхното народностно 

запазване е в зависимост само от тяхната култура. Макар и да продължават 

да живеят на територията на своята бивша държава, те са третирани като 

непълноправни пришълци, като неверници, хора второ качество - "гяури".  

И преди края на 14. век на българските земи са се заселвали евреи. 

Характерен исторически детайл: в столицата на Втората българска държава е 

имало еврейски квартал, а българският цар Иван Александър (1331-1371) се 

развежда, за да се ожени за еврейката Сара, дъщеря на търговец - двойно 

изключение от средновековните династични стандарти. Техният син Иван Шишман 

(1371-1395) е последният суверен на Втората българска държава4. Но основната 

маса от евреи (сефаради) идва в българските земи след прогонването им от 

Испания и Португалия.  

Срещата на двата народа става по време на бедствия, сполетели и едните, и 

другите: прокудените евреи идват на земите на поробените българи.  

Отбелязваме тези исторически обстоятелства, защото те несъмнено са 

позволили на всеки от двата етноса да се вживява в положението на другия, 

пораждали са разбиране и симпатия, които ще аргументират поведението на 
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българите през критичните дни на 1941-1943 г.5. Това, че преживените бедствия 

са направили българите по-отзивчиви към страданията на други народи, 

проличава при гоненията на арменците в Турция - в България те са посрещнати 

със съчувствие и гостоприемство.  

Би било ненужна идеализация на действителността да се представя 

съжителството на двата етноса като безпроблемно. В Османската империя евреите 

са имали по-висок социален статут от българите6 и не е чудно, че са се 

дистанцирали от националноосвободителната борба. Не е чудно и това, че някои 

революционери са отправяли гневни реплики по повод на еврейския 

конформизъм. По-скоро впечатляващо е, че въпреки всичко е имало евреи, които 

са подпомагали революционерите. Сам Васил Левски е бил приютен от видински и 

кюстендилски евреи, когато нелегално посещава тези градове7. И най-важното: 

патосът на българската националноосвободителна борба не е етнически, не е 

насочен дори срещу турците като народност, а е граждански, с ясно изразено 

виждане на демократичната перспектива. В програмния документ на българската 

национална революция се казва:  

"Българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равноправни във всяко 

отношение било във вяра, било в народност, било в каквото било - всички 

щат спадат под един общ закон, който по вишегласието на всички народности 

ще се избере." 8  

Тъкмо на тази традиция ще се опират противниците на държавния 

антисемитизъм през 1940-1943 г.  

След Освобождението на България в приетата от първия парламент 

конституция (1879) е провъзгласено равноправието на гражданите независимо от 

тяхната народност. Ситуацията не е била същата в съседна Румъния и в Русия, 

която е протежирала възстановяването на българската държавност - и в двете 

страни евреите са били юридически неравноправни до 1918 г. Нещо повече: 

именно България приема еврейски бежанци от Русия (след антиеврейски погроми 

през 90-те години на 19. век) и от Румъния (по време на селското въстание от 

1904).  
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В стремежите на двата етноса след Освобождението наблюдаваме отново 

определено сходство. За българите основен проблем става укрепването на 

националната държава, защита на нейната самостоятелност и възстановяване на 

нейното единство, завършване на освобождението. Сред евреите се заражда и 

разраства ционисткото движение, чиято цел е да се възстанови еврейската 

национална държава. Ционизмът намира разбиране и подкрепа сред българските 

евреи. Самото положение на християнската църква е изключвало възможността да 

бъде носител на агресивен религиозен фанатизъм. В България идва самият 

Теодор Херцел, среща се не само с представители на еврейската общност, но и с 

български политически дейци и с княз Фердинанд, получава определено 

насърчение9. От друга страна, българските евреи подкрепят националните 

аспирации на българите, включително чрез участието си в българската армия по 

време на балканските войни и на Първата световна война. Не може да се подцени 

и защитата на българската кауза при сключването на Ньойския мирен договор 

(1919).  

2. Политическата логика на антисемитизма и българското 

общество  

След Първата световна война България попада в състоянието на тежка 

социална криза. Тъкмо това е почвата, на която избуява антисемитизмът в 

европейските общества. Българската diferentia specifica ще проличи, ако 

използваме като еталон функциите на антисемитизма в Германия.  

Първата група функции е идеологическа.  

Обяснителна функция: евреите са виновни за всичко. Тази идеологема 

изглежда толкова по-приемлива, колкото по-кризисна е обстановката. (Шири се 

във Франция след поражението във Френско-Пруската война, в Германия - след 

поражението в Първата световна война и последвалите я икономически кризи.)  

Метафизична функция: по своята същност евреите са концентрацията на 

злото. В европейското Средновековие широко разпространение придобива 

сатанизирането на евреите10. Предшественик на модерния антисемитизъм е 
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религиозният антиюдаизъм. Неговият "актив" се експлоатира от Хитлеровия 

расизъм.  

Легитимираща функция: антисемитизмът оправдава и санкционира 

политическата практика на нацизма.  

Втората група са вътрешнополитически функции.  

Консолидираща функция по отношение на нацистката партия; на 

Нюрнбергския процес беше обърнато специално внимание върху тази роля на 

антисемитизма11.  

Мобилизационна функция по отношение на масите. Обезправяването на 

евреите се ползва като отдушник на агресия. Изтласкването им се превръща в 

своеобразна мисия, в боен лозунг.  

Терористична функция. Жестокото отношение към евреите, санкционирано 

идеологически, създава атмосфера на всеобща заплаха. Всяка опозиция, всеки 

потенциален противник може да се досети какво го чака. Достатъчно е да види 

какво става с евреите.  

Третата група са външнополитическите функции.  

Разделяща по отношение на демократичните страни: да създава 

напрежение между и в тях12.  

Обвързваща по отношение на сателитните страни: да уплътнява връзката и 

зависимостта им от Германия с престъпна политика, на която стават съучастници.  

Тези различни функции се сливат в "окончателното решаване на еврейския 

въпрос". На Сталин приписват фразата "Има човек, има проблем. Няма човек, 

няма проблем". Практиката на Хитлер беше конкретизиране на тази тоталитарна 

максима: "Има еврейски народ, има проблем. Няма еврейски народ, няма 

проблем". 
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Политическите функции на антисемитизма са критерий, с който можем да 

преценим обстановката в България по време на приемането на Закона за защита 

на нацията и подготовката за депортирането на българските евреи.  

Обяснителната схема "Евреите са виновни за всичко" не е могла сериозно да 

бъде приложена към България. Общественото мнение е търсило отговор на 

въпроса "Кой е виновен?" след националните катастрофи през 1913/1918 г. и това 

намира израз в Закона за съденето на виновниците. Те не бяха евреи. 

Виновниците бяха български политически лидери и дворецът. Антисемитската 

идеологема не намери почва в България. На социалнопсихологическо равнище 

търсенето на вина след националната катастрофа придобива и етнически аспект, 

но той не е ксенофобски. Напротив, свежда се до усещането, че "ние, българите, 

сме си виновни". Отговорът не е само рационален, а се подплатява със загубата на 

национално самочувствие и песимизъм, които през следващите десетилетия ще 

бъдат в рязък контраст например с високото самочувствие и оптимизма на 

съседния близък народ - сърбите.  

Що се отнася до метафизичната функция, антиюдеизмът е бил включван в 

православни проповеди още преди Освобождението, но не получава опорни точки 

в житейската практика на всекидневния българин. В началото на 40-те години в 

България се прави опит за насаждане на държавен антисемитизъм, без да е 

имало масов антиюдеизъм, онази по-ниска степен, която е мотивирала гоненията 

срещу евреите в средновековна Европа. Метафизичната функция е изключително 

важна за вътрешната архитектура на модерния антисемитизъм. Само тя може да 

обоснове "окончателното решаване", съответно да направи приемливо 

депортирането13.  

Авторитарният характер на българската власт е бил специфичен и се 

реализира не чрез партия от фашистки тип, а чрез забрана на всички политически 

партии. Германското ръководство е виждало в това определена слабост на 

режима. Има данни за германски внушения на базата на организации като Ратници 

за напредъка на българщината и Българските национални легиони да се формира 
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партия от фашистки тип13а. Проектът не се е увенчал с успех. Антисемитизмът не 

е могъл да изиграе консолидираща роля.  

Мобилизационната функция на антисемитизма в България не е могла да 

бъде осъществена поради факта, че масовият българин не е възприемал евреите 

като социална и национална заплаха. Нито концентрацията на евреите, нито 

тяхното място в българския обществен живот са съпоставими с положението в 

Централна и Източна Европа14. За обикновения българин голямото мнозинство от 

българските евреи са били трудови хора, които изпитват същите трудности в 

живота както и той самият.  

Терористичната функция на Закона за защита на нацията и още повече на 

депортирането е очевидна. Това са ясни симптоми за ожесточаването на режима, 

за втвърдяването му. Но тъкмо това е мотивирало и съпротивата. Очевиден е бил 

фактическият отказ от Търновската конституция, която утвърждава гражданското 

равноправие. Като отнема гражданските права на някои, властта прави несигурни 

гражданските права на всеки.  

Външнополитическата функция на антисемитизма прозира в действията на 

парламентарното мнозинство и на властта. Правителството на Филов не се е 

колебаело в своята германофилска ориентация. Но тъкмо това провокира и 

протести. Реакцията срещу ЗЗН, която фактически подготвя борбата срещу 

депортирането, акцентира и върху това, че идентифицирането с нацистката 

расова политика означава такова плътно сближение с Германия, което не е в 

българския национален интерес.  

С една дума, анализът показва, че българските условия не са били 

подходящи, за да бъдат успешно реализирани функциите на антисемитизма. 

Напротив, те се обръщат и против самия него. Но, разбира се, отсъствието на 

подходящи предпоставки не е достатъчно за едно историческо обяснение. 

Обстоятелствата не действат автоматично, дали са подходящи или неподходящи, 

става ясно чрез действията на хората.  



 8 

3. Аргументи и фактори в борбата против ЗЗН и 

депортирането на българските евреи  

Аргументите срещу антисемитизма, използвани в България в критичните 

дни на 1942-1943 г., са изключително разнообразни.  

Най-широко са застъпени моралните аргументи: ЗЗН е безчовечен; той 

противоречи на морала на българския народ. Депортирането е "варварщина и 

отрицание на елементарната човечност"15. Моралния мотив изтъкват 

обикновените хора: "Със ЗЗН се насилват демократичните и човечни принципи на 

българския народ."16 Изтъкват го и видните общественици и интелектуалци 

("защитата, която писателите направиха на евреите, е същевременно защита на 

духовната самобитност на българина, надарен с човечност, справедливост и 

състрадание към изпадналия в беда" (Д. Казасов)17. Изтъкват го и основните 

участници в акцията: "Моята човешка съвест и разбирането ми за тежките 

последици както за засегнатите лица, така и за политиката на страната ни сега и в 

бъдеще не ми позволяваха да остана в бездействие." (Д. Пешев)18.  

Човешкото съпричастие се преплита и със социално-класова солидарност. 

"Родолюбивите евреи тютюноработници, които творят заедно с нас рамо до рамо в 

областта на народното стопанство, заслужават по-човешко третиране и 

гарантиране на насъщния."19  

На второ място, без това да означава градация, са гражданските мотиви. 

Те са изключително силно представени: антисемитският закон е всъщност 

незаконен, противоречи на конституцията, това е обезправяване на едно 

малцинство, на лоялни български граждани, правен произвол20.  

Гражданските мотиви се преплитат с народопсихологически и исторически 

аргументи: "Остро противоречие с българската традиция"; "Протестираме срещу 

потъпкването на традициите на българските възрожденци."21. Не само миналото, 

но и чрез бъдещето настоящето се включва в исторически контекст.  
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Специално внимание заслужават идеологическите аргументи: 

принципното отхвърляне на расизма. "Теорията, че има първостепенни народи и 

второстепенни народи, които трябва да служат за тор, е явно реакционна и 

напълно безсъдържателна."22 Има и по-остри оценки: "расова дивотия"23.  

Преследването на евреите се отхвърля категорично и с аксеологични 

аргументи: антисемитизмът означава отказ от националните ценности и ще доведе 

до опозоряването на страната.  

Демографският аргумент е пряко насочен срещу ЗЗН: евреите са 

малобройна етническа група, не са представени изобщо в държавния апарат и 

поради това е нелепо да се твърди, че застрашават националната сигурност.  

Политиците лансират и геополитически мотиви: България е малка страна и 

трябва да се съобразява не само с една от големите страни, а и с всички останали 

(подразбират се САЩ, Англия и Русия).  

Близък до тях е външнополитическият аргумент: България внася чужда 

доктрина и чужда практика, която не е от полза за националния интерес.  

Използва се и религиозен аргумент, специално при критиката на ЗЗН в 

Народното събрание: "Исус Христос не беше немец и не беше българин. Той беше 

евреин."24  

Ще отбележим и социокултурния аргумент: противоеврейството е виреело 

само в малокултурните обществени среди, то е признак на ниска култура.  

Българският народ фигурира двойно в протестното движение в защита на 

евреите. От една страна, той заема централно място в съдържанието на почти 

всеки аргумент - като носител на морала и ценностната система, като основен 

фактор в гражданското общество и държавата, като главен герой в своята 

собствена история. От друга страна, народът е и субект на протеста - чрез 

неговото многообразие, чрез едновременното включване на индивиди и 

граждански сдружения, на обикновени хора и представители на елита, на светски 

и църковни дейци, на интелектуалци и политици - при това от практически целия 
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спектър: от крайната десница и близкото до нея правителствено мнозинство през 

либерално-демократичния център до крайната левица.  

Крайният резултат предизвиква удивлението на изследователя: "Не се 

наемам", пише Хана Арент, "да обясня поведението на българския народ, което е 

уникално за страна със смесено население."25  

Германският пълномощен министър в София Адолф-Хайнц Бекерле обаче е 

бил длъжен да даде обяснение за причините да се спре депортирането:  

"Аз съм твърдо убеден, че министър-председателят и правителството 

желаят и се стремят към окончателно и безвъзвратно решение на еврейския 

въпрос. Обаче те са свързани с манталитета на българския народ, комуто липсва 

идеологическата яснота, която ние имаме. Израсъл заедно с арменци, гърци и 

цигани, българинът не намира у евреите никакви недостатъци, които да оправдаят 

някакви особени мерки срещу тях." (Доклад до Министерството на външните 

работи в Берлин от 7 юни 1943.)26  

4. Съседи и съграждани  

Репресирането на евреите предизвиква спонтанна реакция на човечност. 

Можем да я намерим дори в националсоциалистическа Германия, въпреки 

"идеологическата яснота". Самият райхсфюрер СС Химлер в реч на 4 октомври 

1943 г. казва следното: "И ето че те пристигат. Осемдесет милиона честни 

германци. А всеки си има свой порядъчен евреин. Разбира се, всички други са 

свини. Но този евреин е първо качество."27  

Очевидно имало е и спонтанни реакции на защита сред самите германци, 

насочени обаче не към евреите като общност, а към отделни лица. И всъщност 

това е разликата. Германецът се е застъпвал за определен човек, за "свой 

порядъчен евреин". Това е реакция на социалнопсихологическо равнище, 

породена от съседски, приятелски, неформални отношения. Защитата на отделния 

евреин се е съчетавала с признаването на правомерността на груповото 

репресиране.  
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Българската diferentia specifica личи дори от самата реч, с която 

министърът на вътрешните работи Габровски обосновава антисемитския закон: 

"Прави се възражение, че между лицата от еврейски произход в България имало 

добри, почтени хора, със заслуги, че те са участвали във войните и т. н. 

Несъмнено е, господа народни представители. Може да има и има, и аз зная това. 

Има добри и почтени хора евреи. Може би това е много вероятно. Това е може би 

сигурно - болшинството от тях да са такива."28 Забележете мащаба на данъка, 

който се плаща на общественото мнение. Той е толкова голям, че мотивирането 

на закона става абсурдно: защо да се лишава от граждански права една общност, в 

която мнозинството са добри и почтени хора.  

В многообразието на мотивите на българската защита особено внимание 

заслужават гражданските аргументи. Тяхното изтъкване доказва достатъчно ясно 

разбиране, че антисемитизмът е проблем на не-евреите в едно общество, че 

защитата на евреите не е само социално-психологическите мотивирано 

отношенията към съседите, а и отношение към Другия като съгражданин.  

Гражданският характер на българската защита проличава не само в 

аргументацията, но и в субектите на протеста. Зад отхвърлянето на 

антисемитската държавна политика застават разнородни обществени групи и 

персоналии: обикновени хора от различни професии, изтъкнати интелектуалци, 

общественици, граждански сдружения като Съюза на писателите, Адвокатския 

съюз, Лекарския съюз. Българската православна църква се застъпва категорично 

не само за евреите, приели християнството, а за всички евреи.  

Гражданският протест срещу депортирането на евреите сам по себе си е 

белег за авторитарен, а не тоталитарен характер на политическия режим. 

Гражданското общество не е било напълно смазано, както това става в 

националсоциалистическа Германия. Не трябва обаче да забравяме, че 

антисемитизмът е фактор за самото установяване на тоталитарен режим в 

Германия.  

При други исторически обстоятелства през 80-те години в България започва 

т. нар. "възродителен процес". Става дума за друго събитие, но в същото 
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проблемно поле: отношение към етническо малцинство. Разликата е съществена, 

защото от турците се искаше да придобият българска идентичност, да се изравнят 

с българите, докато от евреите се е искало да се отграничат от германците, да 

бъдат неравни и маргинализирани, преди да започне окончателното им 

елиминиране. И все пак има нещо съществено общо, доколкото и в двата случая 

става дума за етническо насилие. Българските масови реакции по това време бяха 

в най-добрия случай израз на лична съседска солидарност. Опитът за протест на 

неформални организации не получи масов отзвук.  

Социологическите проучвания през 90-те години показаха наличието на 

етнически стереотипи и предразсъдъци, дори когато става дума за права на 

малцинствата, които реално се осъществяват. На тази емпирична основа беше 

направен изводът, че в масовия случай българското отношение към етническите 

турци е добросъседско и тепърва трябва да се измине разстоянието от съседство 

към съгражданство, да се признае Другият като съгражданин.  

Събитията от началото на 40-те години показват, че в условията на 

неразрушено, макар и пресирано гражданско общество, българите са показали по-

високи форми на гражданско съзнание, отколкото онези, които наблюдавахме 

през втората половина на 80-те години.  

5. Битката за историческата памет  

Интерпретацията на спасяването на българските евреи в средствата за 

масова информация и в учебниците по история може да служи като илюстрация на 

постмодернистката теза за множественост на историческите разкази.  

Преходът е съпроводен с остра политическа и идеологическа борба. В 

нейния контекст попадат и събитията от 1940-1943 г. Евреите са символично 

призовани да бъдат свидетели, за да се даде отговор на въпроси като: Имало ли е 

в България фашизъм? Правомерна ли е била българската съпротива? 

Политическата заинтересованост от отговора на тези въпроси е твърде голяма.  
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Сами по себе си събитията са комплексни и нееднозначни. Приет е 

антисемитски закон по нюрнбергския образец. Депортирани са евреите от Тракия 

и Македония със съдействие на българската власт. Българските евреи, макар и 

обезправени, са били спасени. В акциите за спасяването участват политически 

личности и организации от целия спектър. Крайното решение е резултантна от 

взаимодействието на множество фактори: обикновени хора, институции на 

властта - дворец, парламент, правителство, политици, дейци на съпротивата. 

Много лесно е сложната картина да се види и/или представи опростено.  

Учебникът по история от 1946 г. отбелязва, че антисемитският ЗЗН е бил 

промулгиран от Борис III и на тази основа са били депортирани евреите от Новите 

земи29. Акцията по спасяването не е описана, а е фиксирана като заслуга на 

българския народ. Учебникът от 1954 г. отбелязва само приемането на 

антисемитския закон, без изобщо да спомене за спасяването на евреите. 

Изглежда поразително. Не са изминали и десет години от края на Втората 

световна война, а се премълчава едно уникално събитие. Изглежда още по-

озадачаващо, ако се вземе предвид, че управляващите комунисти са взели 

участие в акциите за защита на евреите - чрез листовки, политически декларации 

и апели, съучастие в манифестации, предавания на нелегалната радиостанция. 

Може да се предположи, че учебникът от 1954 г. е подготвен през 1953-а и 

отразява антисемитската по същество кампания, започнала в СССР през 1948-а и 

кулминирала през 1953 г. Но непосредствено след смъртта на Сталин (март 1953) 

кампанията е спряна. А учебникът продължава да се преиздава и през 60-те 

години. Странното премълчаване сякаш противоречи на логиката на Аристотел, но 

всъщност се вписва в друга - идеологическа - логика. Основният патос на 

учебника е заклеймяването на българския фашизъм. Негативизмът е толкова 

силен, че факти, които могат да смекчат черната картина на "фашисткото 

робство", просто се изключват. През 1982 г. поредният учебник вече разказва за 

спасяването на евреите и компенсира пропуснатите идеологически бонуси, като 

акцентира успехите на Червената армия и акцията на Комунистическата партия.  

След 1989 г. историята се пренаписва. Спасяването на евреите от "старите 

земи" е подчертано, депортирането им от Тракия и Македония се смекчава и 
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отбелязва като признак на "крехкия български суверенитет" - ролята на 

българските власти просто се премълчава. Изтъква се особено инициативата на 

Димитър Пешев и депутати от парламента, както и ролята на двореца. Участието 

на Комунистическата партия се омаловажава и игнорира. Учебникът от 2001 г. 

дава следната обща оценка: "Това е постижение на цялата нация, без да се 

изпуска важната роля на Двореца и дори съдействието на отговорни 

представители на властващия режим." (История и цивилизация, учебник за 11 

клас. София, Анубис 2001, с. 214). Споменават се само две имена - Александър 

Цанков (2 пъти) и Димитър Пешев30. Либералните политици (Н. Мушанов, П. 

Стайнов), които категорично и последователно отхвърлят антисемитизма, се 

оказват за втори път пренебрегнати.  

Ако пристрастието намира място дори в учебниците, които поне по 

дефиниция трябва да се отличават с обективност, то в ангажирания печат 

идеологическите схеми са наложени върху историята семпло, неприкрито, с 

апломб.  

Сравнително проучване на вестниците Дума (орган на екскомунистическата 

БСП) и Демокрация (орган на антикомунистическия СДС), осъществено от 

изследователи на Софийския университет, показа фрапиращи различия и образци 

на едностранчивост31. Вестник Дума подчертава дори не толкова спасяването на 

евреите, колкото неспасяването на 11 000 евреи от "новите територии", като 

доказателство за фашисткия характер на режима в България. Акцентира се ролята 

на Съветската армия. Според Давид Овадия, поет, участник в съпротивата: "Не 

царят е спасил евреите, а победите на Съветската армия са решаващият фактор 

да не бъде допуснато депортирането." Обратно, според Демокрация: "Не 

другарите спасиха българските евреи, не Тодор Живков, а Борис III. Главно 

българската власт и общественост, а не Тодор Живков, както ни се втълпяваше 

досега."  

Спасяването на евреите е екран, върху който се проектират всички 

идеологически деформации на българската история.  
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Но какво всъщност е достигнало до съзнанието на съвременния български 

гражданин, какво мислят обикновените хора.  

Преди всичко доколко актуален е историческият спомен. Данни от 

представително за цялата страна изследване (октомври 2001) показва, че 

спасяването на българските евреи е известно на голямото мнозинство от 

възрастното население (75-80% от възрастовите групи над 30 години). Не точно 

така стои въпросът с младежите. На 42% от възрастовата група от 18 до 30 години 

събитието е непознато. Причини за това можем да търсим не само и не толкова в 

историческата дистанция, колкото в загубата на интерес към политическия живот 

и деидеологизацията на младите.  

Най-важните източници на информация са телевизията и радиото: 41% от 

анкетираните са научили от тях за спасяването на българските евреи. На второ 

място са учебниците по история, училището - посочват го 30%. На трето място е 

пресата - всеки пети е прочел нещо във вестник или списание по този въпрос. И 

едва всеки десети - от разговори в семейството, с приятели, познати, роднини. 

Също всеки десети е получил информация от книги.  

Социологически портрет на този, който не знае за спасяването на евреите: 

млада жена, до 30 години, живее на село, няма образование, безработна, ромка. 

Социологически портрет на най-осведомените: възрастен мъж между 51 и 60 

години, живее в столицата, с висше образование, работи, българин.  

Критичният коментар е уместен: равнището на образование в страната 

предполага по-добро познаване на този исторически факт.  

Как се степенуват заслугите за спасяването на българските евреи? Най-

много респонденти посочват решаващото (35%) или същественото (26%) значение 

на българския народ като цяло. На второ място с малка разлика е посочен Борис 

III (32%, съответно 24%). На трето място е изтъкната ролята на Димитър Пешев и 

депутатите, които са го подкрепили (29%, съответно 24%). Това се трите фактора, 

изтъкнати от мнозинството анкетирани. Всеки пети посочва, че решаваща роля е 
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изиграла Българската православна църква и всеки десети - Българската 

комунистическа партия.  

Оценките са в тясна зависимост от политическите ориентации, измерени с 

въпроса за коя партия сте гласували на последните избори (юни 2001). 

Привържениците на СДС изтъкват повече Д. Пешев, отколкото гласувалите за БСП. 

Това е естествено да се очаква. Може би по-интересното е, че не наблюдаваме 

чисти зависимости. Част от електората на БСП също отчита ролята на Д. Пешев и 

дори на Борис III. И обратно: има гласували за СДС, които не отричат ролята на 

КП, макар и да не я смятат за съществена. Налице са признаци за смекчаване на 

идеологическата едностранчивост.  

Осмислянето на събитията би било улеснено, ако интерпретаторите биха 

обърнали по-голямо внимание на взаимодействието между различните фактори. 

Несъмнено депортирането не би могло да бъде спряно без санкцията на Борис III. 

Но това се отнася и до осъщественото депортиране на евреи от "Новите земи". 

Според официалната българска терминология Борис III е "Върховен вожд"32. А 

германският посланик Бекерле го определя така: "Практически цар Борис е 

българският фюрер."33 Със сигурност може да се твърди, че поведението на 

Борис III би било различно, ако масовото настроение беше друго. Борис III едва ли 

се е абстрахирал и от международната обстановка, включително от промените на 

Източния фронт.  

Действията на институциите протичат на определен 

социалнопсихологически фон, изразен не само чрез акциите на групи граждани 

или отделни личности, но и с цялата атмосфера на неформалното общуване в 

страната.  

* * *  

Българите са странен народ, който е доказал своите симпатии 

едновременно към руснаци, немци и евреи. С националната психология са се 

съобразявали всички политически фактори. Българските профашисти не посмяха 

да изпратят войски на Източния фронт. Българските комунисти по същото време 



 17 

не посмяха да нападат германски военни части. През Втората световна война 

България се оказа единствената страна в доминирана от нацистите Европа, в която 

нито един от определените във Ванзее евреи не загина, защото е евреин. След 

Втората световна война вече управляваната от комунисти България - отново за 

разлика от страната хегемон, вече СССР - разреши на своите евреи да емигрират 

свободно в Израел.  

На персонално равнище ще използваме за илюстрация политическите 

крайности. Най-видният български политик от фашистки тип - Александър Цанков, 

не беше антисемит. Най-дълго управлявалият комунистически лидер - Тодор 

Живков, беше взел за свой пръв помощник евреин.  

Спасяването на българските евреи получи международна оценка и 

признание. С това обаче откриваме още една странност в българската история. 

Най-силното изтъкване на българския народ като основен фактор в събитието 

дойде отвън - от Израел. В самата България вече повече от половин век 

доминират опитите за идеологически оцветена интерпретация и партийна 

приватизация на един национален морален капитал. Променят се 

приватизаторите, но не и подходът.  

Вероятно първият български урок трябва да се отнесе до самите българи.  

Българската толерантност не трябва да се подценява, но не трябва и да се 

идеализира. Тя има своите психологически граници и историческа мяра. Нейна 

съществена особеност е, че тя е в по-голяма степен етническа, отколкото 

политическа толерантност. Българският проблем е: към политическия Друг да се 

отнасяме поне толкова толерантно, колкото към етническия. В контекста на 

темата пожеланието към българите ще звучи така: да проявяват към 

политическите опоненти поне толкова търпимост, колкото обикновеният българин 

е проявявал и проявява към евреите.  

Спасяването на евреите съдържа поука, която е важна не само за 

българите.  
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Степента на съпротива на един народ не е в зависимост от неговия мащаб. 

Много по-голямо значение има еднопосочното действие на множество хора, което 

може да се осъществи дори без пряка организационна координация, на основата 

на сходни мотиви. Това заключение може да се аргументира и с още един пример 

от Втората световна война. Люксембург е единствената страна, в която Хитлер 

решава да демонстрира демократичност. На хората в малкото Велико херцогство е 

била предоставена възможността "доброволно" да се присъединят към Третия 

райх. Въпреки репресиите на Гестапо и Гьобелсовата пропаганда, въпреки 

езиковата близост, люксембургци гласуват "не". Люксембург е третата страна по 

процент на населението, дала най-много жертви в съпротивата през Втората 

световна война.  

По силата на своята особена историческа съдба българският народ запази в 

по-голяма степен от други европейски страни своето съзнание от идеологическата 

отрова на антисемитизма. В днешния свят - нека се надяваме - хората не се 

нуждаят от трагичен исторически опит, за да оценят значението на принципа 

"живей и дай възможност на другите да живеят" в неговите онтологични и 

политически аспекти.  
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