Спасението на българските евреи
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как личността може да влияе върху държавната политика?
Док. 1. Димитър Пешев за себе си
Аз се чувствам от едно нещастно поколение, преживело редица превратности и свършило с крах на най-съкровените си идеали. Когато хвърлям мислено поглед върху миналото с неговите перипетии, височини и падения, възторжени надежди и мрачни разочарования, изпитвам болката на човек, паднал в пропаст от светъл връх, на който се
е издигнал в полета на чисти стремежи и надежди.
Пешев, Д. Тетрадки. Спомени за моята дейност като министър на правосъдието.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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Награда, получена от Димитър Пешев

Задача 2:
А) Проучете информацията, публикувана в сайта www����������������������������������������
�������������������������������������������
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, в рубриките “Каузата”, “Присъдата” и “Забравата” и Док. 2. Представете получената информация пред
класа.
Б) Попълнете формуляр със ���
CV�������������������
на
������������������
Димитър Пешев.

Държавни политики

Задача 1:
А) Предположете кои исторически факти дават основание на Димитър Пешев за неговите
изводи и заключения.
Б) Въз основа на текста направете извод за качествата на Димитър Пешев.
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Док. 3��.� Семейство Барух през 1942 г. в Кюстендил

Централен държавен архив – София

На снимката е сем. Барух от Кюстендил. От това семейство са приятелите на Пешев:
Яко Барух, живеещ в София, активист на ционисткото движение, и Йосиф Барух – комунист. Двамата на 7 март 1943 г. информират Пешев за акцията за депортиране на
евреите от Кюстендил. Брат им Самуел е аптекар в Кюстендил и приятел на Пешев
от лицея в Солун.

Док. 4. ������������������������������������
Предупредителен полицейски протокол

Задача 3:
А) Дискутирайте дали е било възможно Димитър Пешев да присъства на снимката Док. 3.
Б) Проучете предупредителния протокол (Док. 4).
В) Опишете един ден на избран от вас член на семейство Барух (Док. 3) след въвеждането на
ограниченията за евреите.
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Споразумението Белев – Денекер

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 5.

Централен държавен архив – София
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Задача 4:
А) На основата на Док. 5 определете какви са най-важните решения, засягащи съдбата на
българските евреи.
Б) Съпоставете датата на документа с датата на първото депортиране на евреи от
т.нар. нови земи.

Док. 6. Протест на български депутати
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Изложение от подпредседателя на 25-ото ОНС Димитър Пешев и на 42-ма народни представители
до министър-председателя против изселването на евреите извън България, 17 март 1943 г.

Задача 5:
А) Обсъдете какво въздействие оказват събитията от началото на 1943 г. на политическата позиция на Димитър Пешев.
Б) Въз основа на получената информация попълнете на линия на времето събития, свързани
със съдбата на българските евреи и с позицията на Д. Пешев в периода 1939–1945 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: В каква степен Димитър Пешев е успял да повлияе върху
българската политика в навечерието и по време на Втората световна война?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Държавни политики

Отстраняването на всички пречки за успеха на тази политика е право на държавата
и то не може да бъде оспорвано от никого, стига само при упражняването му да не се
надхвърли необходимата граница на действителните нужди и да не се изпадне в крайности, които да се квалифицират като ненужна жестокост [...].
Ние не можем да допуснем, че се е възнамерявало изпращането на тези хора вън от
България, каквото намерение един, мислим злонамерен дух, иска да припише на българското правителство. Такава мярка е недопустима не само защото тези хора, нелишени от българското си поданство, не може да бъдат изгонвани вън от България, но и
защото това би било една пакостна и с тежки политически последици за страната
мярка. Тя би лепнала на България незаслужено едно петно, което не само ще º тежи
морално, но и политически ще обезсилва всички нейни аргументи от такъв характер,
към които тя сигурно ще има нужда да прибягва в бъдещите свои международни отношения.

