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������������
В БЕДА

1

КЛЮЧОВ ВЪПРОС: По какъв начин са спасени българските евреи от унищожение?
ЛИНИЯ НА ВРЕМЕТО
07.09.1940
Крайовски
договор

01.03.1941
България се присъединява
към Тристранния пакт

02.02.1943
Капитулация на германските
войски при Сталинград

13.05.1943
Германските и италианските войски
капитулират в Северна Африка

22.02.1943
Споразумение Белев-Денекер за изселване
на българските евреи в Полша

03.1943
България отказва
депортирането на евреите си

Чл. 21. Лицата от еврейски произход не могат:
б) да бъдат избиратели или избираеми както в публично правни избори, така и в избори на всякакви дружества и сдружавания с идеална цел [...];
в) да заемат държавни, общински или други служби на публичната власт [...];
е) да встъпват в брак или в извънбрачно съжителство с лица от български произход.
Чл. 23. След влизането на този закон в сила никое лице от еврейски произход
не може да се установи на ново местожителство без разрешение на Дирекцията на
полицията [...].
Чл. 24. Лица от еврейски произход не могат да притежават, владеят или държат под
наем, лично или чрез подставени лица, непокрити полски имоти [...].
Закон за защита на нацията (Подготвен през м. октомври 1940 г.,)
приет от НС на 24 декември 1940 г.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2.

Държавен архив – Бургас

Държавни политики

Док. 1����.��� Ограничения на правата на евреите
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Док. 3. Искания на еврейските учители



Изложение от Бургаската Еврейска община до Господин
Комисаря за Еврейските Въпроси в София; Бургас, 8 Декември 1943 г.�

Задача 1�
��:
А) Като използвате линията на времето и Док. 1, обяснете връзката между създаването на
Закона за защита на нацията и конкретни събития от войната, засягащи България.
Б) Обособете две групи в класа. Открийте ограниченията, наложени на евреите (Док. 1–3).
Група А записва кои граждански права на евреите са нарушени, а Група Б – кои техни политически права са нарушени.
В) Като използвате Док. 3, съставете страница от дневник от името на учител/учителка от еврейското училище в Бургас, за което се говори в Изложението, за датата
08.12.1943 г.

Док. 4. Нацистките планове за българските евреи
[...] Денекер ми съобщи, че от вчера са започнали да събират евреите от Тракия на
сборни пунктове и че в Македония те вече са преселени в гето [...]. От 15 март ще
почне извозването на 20 000 евреи с влакове (2 500 души на един влак). Тъй като тази
цифра не може да се запълни, ще бъдат извозени и 2 000 от София, главно от средите
на най-влиятелните евреи, които постоянно създават трудности на процеса на аризирането.
Из дневника на Бекерле – пълномощен министър на Третия райх в България, 3 март 1943 г.

Задача 2:
А) Запишете две ключови думи, които изразяват официалната държавна политика към българските евреи (използвайте Док. 1–4).
Б) Направете извод за политиката на българското правителство спрямо евреите.

Док.���
5. Позиция на български депутати
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 [...].

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Държавни политики

Господин Комисар, Поднасяме настоящето изложение на просветеното Ви внимание,
с молба да бъдете така добър и вземете под внимание справедливите искания, които са изложени [...] и удовлетворите молбата ни, като подобрите крайно мизерното
финансово положение, както на учителите при училището ни, а така също и на чиновниците при общината. Заплатите по щатната таблица, които сте одобрили за
учителите при Еврейските училища в страната [...] са толкова ниски, че средствата,
които се дават за препитание, дори не биха стигнали за заплащане на квартирните
пари и други дребни разноски. А какво остава за издръжката [...] като храна, облекло
и топливо? При високия стандарт на живот [...], заплата от 2.000 лв. и в най-добрия случай 2.600 лв., които се дават на учителите, не биха стигнали само за храна.
Не би било излишно, Господин Комисар, да Ви цитираме, че само за поправка на един
чифт обувки, при най-долнокачествени материали се плаща 500–800 лв., а за направа
на дрехи и въпрос не може да става. Учителите при училището ни [...] имат същия
ценз и задължения на учителите от Народните училища, моля да бъдат приравнени
към същите и по отношение на заплатите. Поне да получават заплатите... които се
дават на българските учители, което обстоятелство за уеднаквяване като служители, намираме че е едно справедливо искане. [...] Вярваме, че ще вникнете в мизерното
положение, при което са поставени да работят учителите [...] и ще удовлетворите
молбата ни [...].

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.
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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.

Док��. 6.
�� Позицията на Св. Синод
Пловдивски [митрополит] Кирил: [...] Бяха арестувани на 9 срещу 10 март в 3 часа през
нощта около 1500–1600 души от гр. Пловдив. Прибрани бяха в едно от училищата и
трябваше да бъдат изпратени в Полша, както това бе станало с евреите от новоосвободените земи от Беломорието. [...] После дойдоха при мен и покръстените от еврейски произход. Утеших ги и им казах, че ако се видят застрашени, давам им убежище
в моя дом. Нека най-после ги вземат от моя дом. [...]
Варненски и Преславски [митрополит] Йосиф: [...] Към нехристияните евреи нашето
отношение трябва да бъде общо отношение нравствено, на човек към човек. Тук ние
можем да издигнем глас да не бъдат преследвани и онеправдани несправедливо [...].
В последно време Законът за защита на нацията се упражнява вече в крайностите
му – еврейското малцинство се гони и изселва от страната. Наш дълг е да го защитим, като по тоя начин ние ще защитим и престижа на собствения си народ.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Протокол от заседание на извънредна сесия на Св. Синод за изселването на евреите,
2 април 1943 г.

Задача 4:
А) Определете кои са ценностите, от които се ръководи българската църква в отношението си към евреите (Док. 6).
Б) Запишете в тетрадките си отделно фактите и аргументите, представени в Док. 6.

Док. 7. Германско-българските преговори по “еврейския въпрос”
4. Относно еврейският въпрос в България царят заяви, че е дал досега съгласието си
за изселването в Източна Европа само на евреи от Македония и Тракия. От евреите
от самата България той иска да изсели само един малък брой болшевишко-комунистически елементи. Останалите пък 25 000 евреи ще събере в концентрационни лагери в
страната, понеже той се нуждае от същите за строежа на пътища.
Телеграма от външния министър на Третия райх Рибентроп до Бекерле.
Берлин, 4 април 1943 г.

Задача 5:
А) Обсъдете позицията на цар Борис III пред Германия (Док. 7).
Б) Добавете други аргументи в подкрепа на тази позиция.

.

Държавни политики

Задача 3:
А) Посочете аргументите, които използва Димитър Пешев пред министър-председателя,
за да защити българските евреи.
Б) Предположете към коя от групите в парламента принадлежи Димитър Пешев: към управляващото мнозинство или към опозицията.
В) Очертайте възможните последици за Димитър Пешев след събитията от 17 март
1943 г.
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Док. 8. Реакция на български граждани
Граждани,
Правителството на Филов е изпаднало в умопомрачение. В момента, когато Германия
търпи катастрофални поражения по всички фронтове, когато и за децата става ясно
[за] неминуемия разгром на Хитлеровата “ос” [...]. Предприето е изселване на евреите
в провинцията с ясното намерение да бъдат изпратени в Полша на заколение. Не се
прави никакво изключение даже за децата и старците, за бременни жени, както за
болните и сакатите. [...]
Граждани, вдигнете се на борба срещу тия тъмни намерения на шепата хитлерови лакеи... Залейте правителството и двореца с писма, телеграми и резолюции... Влизайте
в създадените общограждански комитети и образувайте нови... Пускайте изложения
и събирайте подписи...
Граждани, не оставяйте правителството спокойно. Вдигнете се на борба... Изпълнете вашият върховен отечествен и човешки дълг.



Задача 6:
А) Посочете пораженията на Германия, за които се споменава в позива. (Вж. Линията на
времето.)
Б) Направете предположения за политическата ориентация на авторите на позива. Аргументирайте се с фрази от документа.
В) Подчертайте думите и изразите, които отразяват средствата и формите на борба, към
които се призовава, за спасяване на българските евреи.
Г) Оценете влиянието на хода на войната върху решаването на “еврейския въпрос” в България.

Док. 9. Изселените евреи

Задача 7:
А) Сравнете Док. 7 и Док.
9. Каква важна промяна
настъпва в съдбата на
българските евреи?
Б) Като използвате представените документи,
направете извод за
промяната в държавната политика спрямо евреите в периода
1940–1943 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Как оценявате усилията на българското общество за
спасяване на евреите от старите граници на България?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Държавни политики

Позив от група граждани� – н����������������������������
е���������������������������
по-рано
��������������������������
от 23 май 1943 г.

