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   От края на XIX в. в средите на германските и австрийските пангерманисти получава развитие 

расовият антисемитизъм, в чиито рамки евреите се разглеждат в качеството на носители на 

някои биологично вродени недостатъци, и затова всеки евреин представлява за расистите 

опасност за съществуването на нацията. Германските националисти начело с Адолф Хитлер 

правят расовия антисемитизъм крайъгълен камък в идеологията си. Още от малък той искал да 

се избави от евреите, и не само от тях, но и от всеки етнос, който не е арийският. Той смятал, че 

всяка друга раса освен тяхната е нисшестояща. Идвайки на власт, Хитлер превръща идеите си в 

реалност. Всички евреи били задължени да носят отпред на дрехата си шестовърхата звезда 

като отличителен знак. 

   Спасяването на евреите в България по време на Втората световна война е предотвратяването 

на депортацията в нацистки концлагери на евреите от довоенните граници на България. Те са 

спрени след силна обществена реакция, в която основни действащи лица са Светият синод на 

Българската православна църква, депутати, подписали писмото на подпредседателя на 

Народното събрание Димитър Пешев до министър-председателя Богдан Филов, както и 

обикновени граждани. Никой от тези българи не искал евреите да бъдат изпратени в лагерите 

на смъртта, подложени на тежък физически труд. Те знаели че никой човек не заслужава да 

бъде измъчван по този начин, затова те спрели депортациите и въпреки натиска от нацистка 

Германия тези депортации не се възстановяват до края на войната. 

След всички тези героични действия от страна на главните действащи лица и гражданите, аз 

бих искал да знам кой е помогнал най-много за спасяването на българските евреи. И след 

някои проучвания, които направих, разбрах. Сред най-изявените активисти за спасяване на 

евреите в България са депутатът Димитър Пешев, софийският митрополит Стефан I Български, 

пловдивският митрополит Кирил, както и лидерите на някои професионални съюзи, сред които 

на адвокатите и на писателите. Арестите на евреи в Кюстендил започват на 7 март 1943 година. 

На 8 март делегация от 40 души взима решение да отиде до София, за да се застъпи за 

съгражданите си. В крайна сметка за София отпътуват само четирима: Иван Момчилов, 

Владимир Куртев, Асен Суичмезов и Петър Михалев. В София те търсят среща с Димитър 

Пешев, който също е от Кюстендил и е информиран за положението. Пешев кани четиримата 

да се срещнат с него в Народното събрание след пристигането им в София. Кани и министър-

председателя Филов и получава отказ, но - заедно с делегация от седем други народни 

представители - е приет от вътрешния министър Габровски. Габровски отрича да има 

информация за арестите, но по настояване на посетителите си в крайна сметка дава телефонно 

разпореждане арестите да бъдат спрени, а вече арестуваните - освободени. Събитията се 

развиват по подобен начин и в други градове из страната с променлив успех. Пловдивският 

митрополит Кирил, бъдещ патриарх, изпраща протестна телеграма до цар Борис III, застъпва се 

за пловдивските евреи пред местните власти и предлага дома си за убежище на евреи. Пешев 

се възползва от успешно спрените депортации и написва писмо, което изпраща на 



председателя на Народното събрание Христо Калфов с подписите на 42-ма други депутати. В 

писмото Пешев настоява промяна в антиеврейската политика. Филов изисква депутатите от 

неговата партия, които са подкрепили писмото на Пешев, да оттеглят подкрепата си. 30 души 

отказват да го направят. Филов също поисква вот на недоверие спрямо Пешев и го отстранява 

от длъжността подпредседател на Народното събрание. Така първоначалната депортация на 

евреи от границите на България е осуетена. Опитите за възобновяване на депортациите не 

дават резултат до края на войната. И последно, но не и по важност - цар Борис III заявява пред 

германското ръководство, че му трябват да работят на обществени строежи и не може да ги 

депортира. Външният министър Рибентроп го подлага под натиск, но той е непреклонен в 

защитата на евреите и убеждава Рибентроп и Хитлер че условията в България са различни и че 

не трябва да взимат същите мерки срещу евреите, както в Германия. 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 III издава заповед на вътрешния министър Петър 

Габровски, с която планираната депортация е спряна.  

   Когато прочетох за тези действия на българските политици и общественици, аз осъзнах, че не 

е важно кой е помогнал най-много, защото това, което е важно, е самата помощ, оцеляването 

на хиляди невинни български граждани, виновни само за това, че са евреи. Дали ще е цар 

Борис III, който намира работа на евреите, за да ги отърве от депортациите; Пешев, който 

променя антиеврейската политика, или митрополит Кирил, който настанява евреи в дома си. 

Не казвам че това което са направили е без значение. Но казвам, че смисълът на помощта е 

важен, защото тези хора са знаели, че в лагерите на смъртта има нечовешки мъчения, че никой 

не заслужава този антисемитизъм, че всички сме равни като раса, етнос и религия.  

Нашата страна винаги е била мулти-културна и толерантна към всички етноси и религии и все 

още е. Защото ние знаем, че всички сме хора, всички сме равни и обединени заедно правим 

света едно по-добро място. Аз като българин се гордея с направеното от нашите политици, 

държавници и общественици в онези мрачни времена на Втората световна война. Имам 

самочувствието на човек, чиито народ и държава са дали значителен принос в спасяването на 

хиляди български жертви на Холокоста. 


