КОГАТО ЧОВЕК ПОМАГА НА ЧОВЕКА
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Различни ли са евреите от българите във Видин в навечерието
и по време на Втората световна война?

Граждани на гр. Видинъ,
[...] По публичните места и по техните [еврейските] домове бяха написани крайно
обидни, неверни и тенденциозни ругатни и обвинения, които излагат видинското
гражданство и българския народъ. […] На 26.XII. сутринта видинското гражданство
биде дарувано съ новъ „ЗОВЪ“ за открита борба противъ еврейте. [...] Изхождайки
отъ добре разбраните национални интереси, подобни хулигански приьоми на действия
са пакостни за реда и спокойствието на страната и обидни за честта на българското
правителство... Ние апелираме къмъ съвестта на видинското общество и го зовем
къмъ миръ, законност и човещина. […]
Видински граждани
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Док. 1. Гражданите на Видин в защита на своите съграждани евреи
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Задача 1:
A���) ���������
Проучете Док. 1. Какви факти представя?
Б) Изберете конкретни изрази от Апела, които са аргументи за позицията на неговите автори.
В) Формулирайте какви са взаимоотношенията между българи и евреи във Видин.
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Забавачница, 1930 г.

Трето отделение,
1933/1934 г.

Док. 3. Учебен процес във видинското еврейско училище
Учебна 1939–1940 г.
Новата учебна 1939–1940 г. започна нормално. ... Забабавачницата беше ръководена
от г-нъ Бито Собетай. Първо и второ отделения бяха ръководени от г-жа Ернеста
Бениозева. Трето отделение беше ръководено от г-жа Бука Леонова. Четвърто отделение беше ръководено от г-нъ Хаим Коен... Учебната година завърши на VI с 199 учебни
дни. Беседите съ учениците се произведоха VI, изпитите съ учениците от IV отделение на юний по еврейските предмети и юний по българските предмети. Училището
беше ревизирано единъ пътъ от г-нъ Новонъ – инспекторъ по еврейските предмети
в България.
Учебна 1940–1941 г.
... Учебната година бе нормална с 184 учебни дни. ... В здравословно отношение децата
бяха добре.
Учебна 1941–1942 г.
Учебната 1941–1942 г. започна на 3.XI. поради епидемична болест детски паралич... От
20 януарий до 4 февруарий учебните занятия бяха прекратени поради големите студове.
На 3 март същата година стана голямото наводнение в града. Понеже училището ни се
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Док. 2. Ученици от еврейското първоначално училище във Видин

намира в квартала Калето и то на най-високата част в града затова не бе залято отъ
вода. То послужи за подслонъ на нещастните наводненци, които идваха боси и голи. Поради това учебната година се прекрати и всички деца от всички отделения преминаха
съгласно Окръжно N ... от Вн. Окол. Инспектор. Всичко учебните дни бяха 76.
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Летописна книга на Видинското израилско училище 1939–40 г., Държавен архив – Видин

Учебна година

Учебен процес – характеристика

Влияещи събития

1939–1940
1940–1941
1941–1942

Б) Проследете наличието или отсъствието на промяна в отношението на официалните
власти към еврейската общност във Видин през тези години, като имате предвид общия
исторически контекст.
В) Очертайте сътрудничеството между различните етнически общности в града според
документа.

Док. 4. Промяната през 1943–1944 г.
[…] От 30 май 1943 г. започнаха да пристигат в града изселници софиянци, евреи изпратени принудително. Това пристигане продължи до 26 юний. Въ града ни били изпратени 1 600 души евреи жени, деца, старци и мъже. Понеже въпреки сгъстяването на
еврейството, нямаше къде да се приютатъ изселените, а най-вече бедните еврейски
маси образува се едно общежитие в еврейското училище. Тукъ се помещава управата
на еврейството, както кухнята за всички изселени. Те пристигнаха в града с много
малко багаж, толкова колкото може да носи един човек. […] Учебните занятия се прекратиха до края на учебната година.
Учебна 1943–1944 г.
[…] По нареждане на Комисарството по еврейските въпроси се откри в града ни еврейска прогимназия, понеже нашите деца нямат право да учат в едно и също училище
с българските деца. Назначава се новъ учителски персоналъ от учители българи пенсионери... обучението се води в Турското училище следъ обедъ.
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Летописна книга на Еврейското училище във Видин, Държавен архив – Видин

Задача 3:
А) Припомнете си събитията от март 1943 г., свързани с изселването на българските евреи
от Македония и Егейска Тракия.
Б) Въз основа на Док. 4 определете какви са последиците от тези събития за евреите от
Видин.
В) Предположете поради какви причини ограничителните мерки срещу видинските евреи в
областта на образованието се прилагат чак през 1943 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: До каква степен политиката и войната променят
отношенията между българската и еврейската общност?
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Задача 2:
А) Прочетете откъсите от летописната книга на еврейското училище във Видин. Попълнете следната таблица:
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