
Холокостът и спасяването на българските евреи. 

Човек , когато започне да жадува за власт , величие и слава много често се самозабравя. Той 

спира да бъде такъв още в момента , когато вече не мисли за околните , а само и единствено за 

неговата изгода .  

След края на Първата световна война последиците за някой държави са пагубни. Една от тези 

държави е именно Германия , тя е напълно разрушена и съсипана, а в такива моменти 

единственото , което може да върне държавата към възход е обединението. Обединението на 

държавата , на народа , на вярата . 

 Това , в което кара Адолф Хитлер всички да вярват е че каузата да се избие еврейския народ , 

защото са нисша раса е нещото , което ще ги сплоти и ще доведе до тяхното връщане в света 

като лидерска сила , мощ и власт. Единственото , до което довежда опита му да избие 

еврейския народ е всяването на страх и възмущение в човечеството и погубването на 5,5 

милиона невинни живота , заради жаждата му за пълна диктатура . Някой биха си казали , че 

това е чисто зло , но още по-потресаващо е че европейските държави са се съгласявали да 

пратят евреите си в лагерите на смъртта. Освен нашата малка държава . Държава, преминала 

през възходи и падения ,и минало изпълнено със славна история , която сме продължили да 

пишем и през Втората световна война с противопоставянето си срещу решението на Хитлер. 

Българският парламент приема Закона за защита на нацията, съгласно който са ограничени 

гражданските права на евреите. Но единственото , по което се различават евреите у нас е една 

малка , незабележима Давидова звезда. Холокостът в България не се състои."...Все пак обаче 

има разлика. Те не са бити нито полицията се отнася грубо с тях, нито има унизителни 

претърсвания. Повечето са събирани в големи училища."- това са други думи на еврейския 

автор Михаел Бар - Зоар. Тук населението не е добре запознато с нещата, които се случват в 

лагерите на смъртта, не вярва, че подобни жестокости са възможни. Значките на Давид, които 

трябвало да носят евреите били съвсем малки. Когато се налагало да ги носят, българите ги 

карали да ги махнат. Те помагали, с каквото могат, носели храна, пари, когато разбрали, че 

може да бъдат депортирани. Цар Борис ІІІ се застъпва за българските евреи и пред 

Германското ръководство заявява, че евреите му трябват да работят на обществени строежи и 

затова не може да ги депортира. Външният министър на Германия Рибентроп подлага на силен 

натиск царя, но Борис ІІІ е непреклонен в защитата си на евреите. В среща с Хитлер и 

Рибентроп в март 1943 година цар Борис успява да ги убеди, че условията в България са 

различни и че не трябва да се взимат същите мерки срещу евреите, както в Германия. 

Рибентроп осведомява германския пълномощен министър в София Адолф Бекерле за 

становището на Борис с директива. От телеграмата на Рибентроп става ясно, че цар Борис се 

застъпва за евреите от старите предели на държавата с прагматични аргументи. Царят нарежда 

евреите да бъдат включени в работни групи за строежи на пътища, за да може по този начин да 

се избегне депортацията им в Полша.Цар Борис ІІІ издава заповед на вътрешния министър 

Петър Габровски, с която планираната депортация на евреите е спряна. По този начин Борис ІІІ 

и българското население избират да застанат на страната на доброто и да защитят своите 

евреи. Човечността е рядко срещана дарба , но ние българите я притежаваме и го доказваме , 

спасявайки 50 хиляди еврейски живота. Животи , които биха могли да поставят началото на 

един нов свят стига да им се даде възможността. Втората най-важна заповед за Иисус е" 

Обичай ближния както себe си " , българския народ начело с техния цар спазват тази му 



заповед като въпреки техните различия им подават ръка в труден момент и ги спасяват от 

безсмислената гибел.  

Геноцидът срещу евреите е една огромна черна точка в  миналото човечеството. Но това 

трябва да ни е за пример колко трудно същност е било преди да оцелееш в миналото общество 

.За да живееш то ти трябва да се бориш затова. Сега в този момент би трябвало да се замислим 

как гледаме само лошите страни на нещата и как никога нищо не правим , за да го променим, а 

колко важно може да се окаже обединението на един народ и противопоставянето му срещу 

нещо нередно, изразяването на тяхното разбиране и виждане върху нещата , а за да се 

противопоставиш трябва смелост , която нагледно ни е показано , че ние българите и нашата 

държава притежаваме в изобилие, противопоставяйки се на Хитлер и показвайки му , че 

всички хора са равни. 
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