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 СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ  

( ЕСЕ ) 

 

„Любовта и добротата никога не са напразни, защото те благославят този, който 

ги получава и онзи, който ги дава.” 

                                                             Барбара де Анжелис,американска психоложка 

 

Любовта, добротата и милосърдието са в основата на християнството – най-

разпространената религия в света. 

Добротата и любовта са нравствени критерии за човеколюбие, състрадание и 

взаимопомощ. Според Барбара де Анжелис са истинска благословия за човека, който ги 

притежава. Непрекъснато ги извършва, без да се замисли и да иска награда.  

Българският народ се отличава с хуманност, милосърдие и състрадание към 

човека, изпаднал в беда. Историята показва, че винаги, когато е необходимо, се 

обединяваме около благородни каузи, водени от желанието да извършим добро. 

Връщайки се назад, в недалечното минало, можем да посочим примери за 

национална гордост. Примери на човеколюбие, милосърдие и състрадание. 

Спасяването на българските евреи от депортация е морален акт, с който се 

гордеем като народ. Нравствен урок по доброта и човеколюбие, който малка България 

дава на Хитлер през 1943 година.  

Идването на Хитлер на власт променя пластовете в световната политика.  

Манията му да завладее света, да наложи арийската нация, довеждат до Втората 

световна война. Война, кръвопролитна и жестока. Война, която отнема живота на 

милиони хора и причинява смърт, разруха, опустошение и мъка…Един от греховете на 

Хитлер и Германия е Холокоста. 

Холокостът представлява системно, бюрократично, спонсорирано от държавата 

преследване и избиване на около шест милиона евреи – дело на нацисткия режим и 

неговите сътрудници. „Холокост” е дума от гръцки произход, която означава „жертва 

чрез огън”. Жертва, но в името на благородна кауза ! 

 В отношението на Хитлер към евреите, обаче, няма нищо благородно и 

хуманно. Бъдещият „властелин” на света забравя Божията заповед: „Обичай ближния 

си !” 

 Не любовта, а омразата, не милосърдието, а ненавистта, не живота, а смъртта са 

чувствата, които Хитлер изпитва към еврейския народ. Непоносимост, нетърпимост, 

липса на всякаква толерантност и приемане на различния по мисъл, поведение, морал и 

култура. А да не забравяме, че светът е голям и място има за всички народи! 

    Господарят на Третия Райх налага Холокоста като политика на Геноцид спрямо 

евреите.  
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Създадени са концентрационни лагери, в които намират смъртта си милиони евреи. 

Нищо не го смилява – нито сълзите в детските очи, нито плачът на майките, нито 

болката на бащите. Хора от най-различни възрасти стават жертви на Холокоста. Хора, 

чиято единствена „вина” е, че са се родили евреи.  

   Не можем да не си зададем въпросите:  Какъв човек си, за да не можеш да 

изпиташ милосърдие, състрадание, опрощение? Що за сърце имаш, за да не се трогнеш 

от ходещите скелети в Аушвиц, Треблинка, Бухенвалд, Освиенцим… ?  Всеки ден да 

изпращаш следващата порция деца, мъже, жени  в газовите камери като  поредни 

жертви на Смъртта… 

А после…..  без да ти трепне сърцето или да ти заговори съвестта да ядеш, да спиш,  

да се смееш.  Казано накратко,  да живееш!  

Благодарна съм, че през 1943г. моят народ и моята родина не допускат 

депортацията на българските евреи. Недопускат избиването на невинни хора да станат 

жертви на болни амбиции и гибелни страсти, водещи до разрушаване на човешкото в 

човека. 

Голяма заслуга имат депутатът Димитър Пешев, пловдивският митрополит 

Кирил, цар Борис III , софийският митрополит Стефан I Български, делегацията, 

включваща адвокат Иван Момчилов, Владимир Куртев, творецът Асен Суичмезов и 

Петър Михалев. Именно това са хората, които поставят в центъра на обществено- 

политическия живот през 1943 г. спасяването на българските евреи. Кауза, 

обединяваща българите и доказваща, че сме НАРОД! 

Министър председателят Богдан Филов отказва да приеме делегацията, но това е 

за добро. Министър Габровски ги приема. И оттук насетне нещата се развиват към 

добро. Позицията на интелектуалците отеква обществено политическия живот на 

България. Хиляди хора се обединяват от благородната кауза: „Да спасим българските 

евреи!”. В този момент прозвучава силата на българското единство, на националния 

идеал и дух. Така както хиляди хора се струпват пред къщата на поета Иван Вазов след 

подписването на Ньойския договор, обединени от тревогата за бъдещето на родината и 

народът се обединява около каузата за спасяването на евреите. 

На Народното събрание пише „Съединението прави силата”. Нашият народ го 

доказва.Димитър Пешев и народът дават онази морална сила, онзи горд български дух 

и кураж на цар Борис III, за да се противопостави на Хитлер. 

Българският владетел е категоричен, че няма да допусне депортацията на 

евреите. Не може да допусна избиването на хиляди невинни хора, имащи нещастието 

да се родят евреи. Спасяването на българските евреи е морален акт, с който днес се 

гордеем. Денят е десети март 1943г. българските евреи ще запомнят като ден на крайно 

отчаяние, но също и като ден на своето спасение.  

 В историята няма малки и големи народи, малки и големи държави пред 

подвига и човечността.Малка по територия България, изнесе на Хитлер и на света един 

голям урок по доброта, човечност и любов. 

Малка България изнася един голям урок по хуманизъм на могъща Германия и 

света. Ние сме единствената страна, която се противопоставя на Хитлер, отказвайки да 

принесе българските евреи в „ кървав курбан на боговете” – на Хитлер и обкръжението 

му.  

 


