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Ваня Гезенко
В историята на българска-

та дипломация съществуват 
събития и факти, които за 
дълги години остават не-
известни. Вербална нота, 
акредитивни писма, дипло-
матическа тайна, паметна 
записка, меморандум, ул-
тиматум, дипломатическа 
поща, шифър и архив са 
термини, които, най-об-
що казано, само очертават 
цялостната система от 
официални дейности, на-
сочени към осъществяване 
на външната политика на 
дадена държава чрез спе-
цифични средства, мето-
ди и форми, прилагани от 
съответните държавни 
органи. Понякога обаче, в 
общия обем на документи, 
е изключително трудно да 
се отсее дадена постъпка 
на дипломат, който въ-
преки установения протокол,, 
е проявил човещина и е оказал 
съдействие на нуждаещите се, 
прекрачвайки протоколните 
правила на външната полити-

ка. В годините на Втората 
световна война български ди-
пломати издават визи на евреи 
за транзитно преминаване през 
България. тяхната история е 
малко известна в България и по 
света, отново по капризите 
на дипломатическите прийо-
ми – за първи път е разказана 
по времето, когато България и 
Държавата Израел са с преуста-

новени отношения. През 1979 
г. журналистът Исак Бераха 
пише в единствения еврейски 
вестник в България за достой-

ното поведение на четирима 
български дипломати. Светът 
тогава не чува за тях, защото 
беше разделен, а ние бяхме една 
от комунистическите страни 

оттатък, зад „желязната заве-
са“. Берлинската стена не про-
пусна ехото на тази история. 
Днес ще ви припомня думите 
на Бераха: „…Не зная къде са 
ви запокитили ураганите на 
войната вас – Басада и Юдита, 
Давид и Мия, Естер и Якоб. И 
повече съм сигурен, че тези 
редове едва ли ще достигнат 
до Вас. Може би не Ви е извест-
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"Г лем" - срещу консумацията 
като епидемия на съвремието

"Еврейски вести" представя лидерите на "Шалом"
София Коен - председател на ЦИДС и съпредседател на 
Комисията по религиозен и духовен живот 
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В дните преди Международния ден в памет на Холокоста, 27 януари 2017 г., българ-

ската еврейска общност, учениците и учителите от 134-то СОУ „Димчо Дебелянов” 

се присъединиха към инициативата на Световния еврейски конгрес, превърнала се в 

мащабна акция, и изпратиха своите снимки с надпис “We remember” – „Ние помним!”

Д-р Александър Оскар, д.м., председател на ОЕБ "Шалом"
Преди 12 години Организацията на обединените нации прие 

резолюция 60/7, с която учреди отбелязването на Международен 
възпоменателен ден на Холокоста на 27 януари - датата, на която 
през 1945 година е освободен концентрационният лагер Аушвиц-
Биркенау. Правя тази може би излишна за някои фактологическа 
бележка, за да обърна внимание, че макар Световната общност 
сравнително отскоро да се занимава с почитане паметта на 
жертвите на нацисткия режим, тази важна и необходима задача 
успя бързо да се превърне в протоколно задължение за предста-
вители на наддържавни организации и местни правителства. 
Нашата отговорност тук и сега е да преминем отвъд формал-
ните церемонии и отмятането на поредната дата в календара 
с паметни събития.

На 27 януари трябва заедно да си спомним геноцида на ми-
лионите невинни хора, които нацисткият режим и неговите 
съюзници класифицираха като „не-хора" заради тяхната расова 
малоценност, заради техните възгледи, сексуална ориентация 
или други причини. трябва да си спомним всички измъчени, унижени 
и убити - жертви на криминалната идеология на националсоци-
ализма, чиито животи бяха ограбени, а те самите бяха лишени 
от човешкото си достойнство. Но трябва да си спомним и оце-
лелите, за които ужасът на войната никога няма да избледнее. 
те все още са сред нас днес, но с всяка изминала година остават 
все по-малко, а заедно с тях избледнява и паметта за най-тъмния 
период в човешката история.

Призракът на Холокоста днес за съжаление е видим повече от 
всякога преди; може би не под същата форма, но използвайки същи-
те похвати на безочлива пропаганда, дезинформация и фалшифи-
циране на историята. той е надвиснал както над нас, гражданите 
на Европа, така и над жителите на градове, които се намират 
на хиляди километри на изток или на запад оттук.

Нацистите са използвали най-съвременните комуникационни 

технологии на своето време, за да посадят антисемитската 
идеология в мислите на хората и са полагали грижи тя да покълне 
и от своя страна да дава плодове. Историята на Холокоста ни 
напомня, че думите имат силата да убиват и не трябва да оста-
вяме без отговор езика на омразата. Седемдесет и една години 
след края на Втората световна война, в ерата на интернет и 
социалните медии, пропагандната война става все по-опасна. 
това е и една от основните форми на антисемитизъм, с която 
се борим в България днес - езика на омразата от анонимни ин-
тернет потребители, които крият своята самоличност, но не 
и грозните си намерения.

темата, зададена от ООН за тазгодишното отбелязване на 
27 януари, е „Образование за по-добро бъдеще". Призовавам всич-
ки - български граждани, правителствени и неправителствени 
организации, образователни и културни институции и медии, да 
заемат категорична позиция срещу расизма и антисемитизма. 
Нека не правим път на пропагандата и фалшифицирането на 
историята чрез собствената си инертност. Нека не приемаме 
мълчаливо лъжите и отричането на Холокоста. Образованието по 
въпросите за Холокоста, за гибелта на милиони, но и за спасението 
на хиляди, е ключът към борбата срещу опитите за реставрация 
на миналото. Само знанието на истината може да ни помогне 
да разпознаем и отречем антисемитизма в многото му скрити 
форми. Защото езикът на омразата, ксенофобията, расизмът и 
антисемитизмът не са насочени само срещу евреите. те атакуват 
ежедневно милиони хора по света и нашата задача е не веднъж 
годишно, а всеки ден от годината да им се противопоставяме 
със средствата на свободомислещото демократично гражданско 
общество. Защото, както е казал френският философ и писател 
Албер Камю: "Свободата е нищо повече от възможност да бъдеш  
добър." За разлика от нашите сънародници преди повече от 
седемдесет години ние имаме тази възможност днес, нека не я 
пропиляваме. 

Ние помним!

Когато решим 
да открехнем 
вратата на 
историята

Любен Златаров

Любен Златаров и главният редактор на "Годишник"  
Давид Бенвенисти

Снимка Светлана Начева
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Н а 10 януари т.г. членове 
на ИБ и Консисторията 
на ОЕБ „Шалом“ се срещ-

наха с Director of Operations на 
„Джойнт” за Европа и Азия Сте-
фан Оскар. Поводът за срещата 
беше желанието на лидерите на 
организацията да научат повече 
за бъдещето на партньорство-
то между „Шалом“ и „Американ 
Джойнт“. 

Г-н Оскар сподели: „Джойнт“ 
остава в България и няма никакви 
намерения да промени активна-
та си помощ в живота на еврей-
ската общност в България. Това, 
че директорът на „Джойнт” 
за България преминава на рабо-
та към „Шалом“, ние отчитаме 
като естествено развитие на 
27-годишно сътрудничество, 
което преминава от една фаза 
в друга, това е една естест-
вена еволюция, която открива 
възможности и хоризонти за 
„Шалом“ най-вече, но също така 
и за „Джойнт”. Това, което се 
случва, е така наречената win 
win ситуация, при която всички 
участници в нея печелят.“

Стефан Оскар запозна при-
състващите с промените, ко-
ито са настъпили в „Американ 

Джойнт”, за стратегическия 
процес, през който е преминала 
тази организация през послед-
ните три години, и изводите, 
които е направила за бъдещето 
си в хоризонт от 20-25 години, 
за направленията в дейността 
и преосмислянето на работа-
та й в отделните държави. Г-н 
Оскар подчерта, че изключения-
та в тази стратегия са Унгария, 
страната с най-голяма еврей-
ска общност в Източна Европа, 
България и Прибалтика. „Това са 
държави - каза той, - в които 
„Джойнт” работи в много тясно 
сътрудничество с общностите 
и това са примери за успех. Тези 
държави ще продължат да бъдат 
считани за близки стратегически 
партньори и  „Джойнт” ще про-
дължи да ги финансира в същите 
мащаби. В тези страни един-
ственото, което се променя, е 
че вече няма да имат  местна 
наша инфраструктура.  Мислим, 
че „Шалом“ има възможност и ка-
пацитет сам да извършва всич-
ки функции, които доскоро са 
били извършвани от „Джойнт”. 
Г-н Стефан Оскар подчерта, че 
организацията, която предста-
влява, е запозната с процесите 
и промените, които се случват 

в „Шалом“. „В един момент, каза 
г-н Стефан Оскар, тези два про-
цеса - този на „Джойнт”, и този 
на "Шалом", ще получат своята 
точка на пресичане. И тук идва 
третата ситуация win win в 
лицето на Юлия Дандолова, ко-
ято според „Джойнт” е един 
много качествен професиона-
лист. Юлия се оказа пресечната 
точка на тези два процеса. Бяха 
й направени много добри предло-
жения за работа от името на 
"Джойнт", но тя избра „Шалом“, 
което й прави чест.“

Стефан Оскар съобщи офи-
циално кой от името на парт-
ньорската организация, която 
той представлява, ще стане 
референт за България. Това е г-н 
Сам Амиел, в момента директор 
на „Джойнт” за Турция, Етиопия 
и Египет. Г-н Оскар нарече г-н 
Амиел изключително диплома-
тичен и голям професионалист. 
Лидерите на общността ще 
могат да се запознаят с него на 
14 февруари т.г., когато той 
официално ще бъде представен 
в България.

В хода на разговора, послед-
вал експозето на Стефан Оскар, 
бяха поставени много въпроси за 
дискусия. Каква общност искаме 

да имаме в бъдеще време с оглед 
на заобикалящия ни и променящ 
се свят? Как „Шалом“ да продъл-
жи да отстоява високата си ре-
путация в еврейския свят? Какви 
да бъдат комплексните нива на 
партньорство с „Джойнт” и 
други еврейски организации? Как 
да създадем в общността само-
чувствието на дарителство и 
осмислена съпричастност към 
бъдещето на организацията и да 
загърбим консуматорския подход 
към еврейството? Какъв е балан-
сът между лидери, доброволци и 
професионалисти?

В края на срещата Сте-
фан Оскар обобщи: „Дваде-
сет и седем годишният ро-

мантичен период на нашето 
сътрудничество приключи. 

Сега навлизаме в зрял пе-
риод, който и „Джойнт”, 

и „Шалом” отчитат като 
важен. Това ще бъде период 
на интересна и задълбочена 
работа в името на българ-

ската еврейска общност, 
част от която съм и аз.“

Михайлина Павлова

Шалом

ОЕБ "Шалом" и "Американ Джойнт" -                                        
нов период на ползотворно сътрудничество

Михайлина Павлова: Пред-
седател си на ЦИДС и съпред-
седател на Комисията по 
религиозен и духовен живот 
към ИБ на ОЕБ "Шалом". Как 
се съвместяват тези две 
функции? Каква е ролята на 
едното и другото?

София Коен: И аз, и Алек 
Оскар сме казвали многократно, 
че много голяма цел на лидери-
те на общността е предос-
тавянето на възможност за 
всеки наш член да намери своя 
начин да се свързва с еврей-
ската религия, да я изучава и 
практикува така, както би же-
лал. В този смисъл още веднъж 
подчертавам, че комисията има 

за цел да бъде една активна 
връзка между организацията 
„Шалом“ и ЦИДС и това се случ-
ва по един естествен начин в 
мое лице. Комисията помага на 
ЦИДС чрез дискусии по важните 
за нас теми и предложения за 
решения. ОЕБ „Шалом“ и ЦИДС 
са части от едно цяло и имат 
общи цели.

М. П.: Българската еврей-
ска общност е малка общ-
ност. Знае ли тя каква общ-
ност иска да бъде? Може ли 
да й бъде помогнато да на-
мери място в духовния свят 
на юдаизма?

С. К.: Българската еврей-
ска общност е специална като 

всички еврейски общности по 
света. Според мен няма две 
общности с еднаква предста-
ва за настояще и бъдеще. Ние 
трябва да търсим в себе си и 
да формулираме какви искаме 
да бъдем, като стъпим върху 
здравите основи, които са из-
градени в миналото, и върху 
уникалната си сефарадска ев-
рейска българска идентичност. 
Това, което знаем, е, че искаме 
да запазим традициите си, за-
щото те ни определят. Знаем, 
че носим отговорност и имаме 
дълг да съхраним и продължим 
културата си. Вече знаем и че 
за да го направим, можем да 
минем по най-различни пътеки и 
сега търсим най-подходящите 

за нас.
М. П.: Кога практикува-

нето на юдаизма може да 

се превърне в скучно занима-
ние? Какво планира ЦИДС , а и 
"Шалом" в известна степен 
и чрез вашата комисия, за 
да раздвижи, събуди, заин-
тригува членовете на общ-
ността?

С. К.: Ако практикуването 
на юдаизма е скучно за някого, 
той просто няма да го практи-
кува. Но понятието скучно е 
ирелевантно. Всеки човек има 
потребност от духовни из-
живявания. За да ги преживява, 
за да се свързва с религията, 
той на първо място трябва 
да я познава, трябва да има 
място, където да я изучава, да 
я практикува по начин, който 
е смислен за него и където да 
се чувства естествено и на 
място. Това е целта, която си 
поставяме в ЦИДС, в „Шалом” 
и в комисията. Да направим 
и синагогата, и всички точки 

на контакт с хората 
от общността да бъ-
дат места и моменти, 
в които да можеш да 
опознаваш и да прак-
тикуваш еврейската 
религия, чувствайки се 
добре.

Затова започваме 
с различни дейности и 
инициативи:

P „Шалом” чрез сво-
ите структури започ-
ва все по-активно да 
подкрепя дейността 
на ЦИДС, като коорди-
нира много събития и 
мероприятия, осигурява 
връзка с членовете на 
общността, включва 
всички религиозни съби-
тия в календара си и ги 
популяризира.
P Стартираме про-

ект, в рамките на който през 
предстоящата година ще има-

ме гост-равини на общността 
и ще можем да се докоснем до 
различни еврейски традиции 
от света.

P Провеждането на Шабат 
за всеки (едновременно в раз-
лични градове). Вече знаете, 
че първото такова събитие 
се проведе при голям успех. 
Нека това бъде вдъхновение 
занапред.

P Организиране на посре-
щания на Шабат в синагогата, 
Шабат в Бет Шалом и на други 
места в различен стил и с раз-
лично съдържание, но верни на 
традицията и отдадени на 
посрещането на най-важния за 
нас празник – Шабат.

P Инициативата “Мезуза 
за всеки дом” вече е в ход - 
Рав Ийфрах винаги е насреща и 
предлага възможността всеки 
еврейски дом в България да по-
стави мезуза на вратата си и 
т.н., и т.н.

М. П.: Какво изисква днеш-
ният свят от нас като ев-
реи?

С. К.: Като евреи ние тряб-
ва да бъдем верни на своите 
традиции независимо как се 
променя светът около нас. На-
шето съществуване е факт 
благодарение на това, че сме 
били верни на ценностите си, 
залегнали в религията, и не сме 
отстъпили дори и в най-черни 
моменти от вярата си и от 
практикуването на мицвот. За 
мен – това изисква и днешният 
ни живот. Нито повече, нито 
по-малко.

М. П.: Кои са твоите учи-
тели? Ти на кого си учител? 
Разкажи ни за себе си онова, 
което много искаш да спо-
делиш...

С. К.: В еврейското си обра-
зование аз съм възпитаник на 
неделното училище и лагерите 

на ОЕБ „Шалом”, учила съм в 
еврейското основно училище 
„Евен Гвирол” в Мадрид и в уни-
верситета Бар Илан в Израел, 
в който задължително, като 
част от курикулума на всеки 
студент, се изучава еврейска 
религия.

Имах късмета да придобия 
много знания за религията и 
да общувам с много религиоз-
ни евреи през годините. От 
приятелките си в училището 
в Мадрид и в университета 
Бар Илан научих колко красив е 
религиозният начин на живот. 
Имах възможност да го видя 
отвътре в домовете им. В 
единия случай в семейства на 
евреи от диаспората, които 
са съхранили традициите, а в 
другия – в домове в Израел. За-
това съм виждала многообразие 
в еврейския религиозен живот. 
Преподавали са ми и равини, и 
теолози евреи от най-различни 
държави по света. За мен тези 
познанства са източник на ог-
ромно вдъхновение, защото 
зная колко шарен е еврейският 
свят и колко единен е той във 
вярата и традициите си. Това 
се опитвам да създам и в дома 
си, в децата си – любов към 
юдаизма и към нашия уникален 
народ, любов към българската 
еврейска общност с всичките й 
прекрасни черти и специфики.

М. П.: Пожеланието ти 
към общността?

С. К.: Искам да пожелая на 
всички да бъдат здрави и във 
всеки един момент да бъдем 
опора един за друг и за всички 
хора, изпаднали в нужда. 

Да събудим любопит-
ството си, да потърсим 

знанието за нашия юдаизъм 
в паметта на общността 
и да го обновим. Пътеките 

са вътре в нас.

София Коен:

„Пътеките са вътре в нас”
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По време на срещата със Стефан Оскар

Със Софи Данон
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ВАЖНО
                                      за бъдещи първокласници и кандидати                  

за предучилищните групи в 134-то СОУ "Димчо Дебелянов"

Документи ЗА ДЕЦА ОТ ОБЩНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2017 - 2018 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 13 ФЕВРУАРИ 
ДО 11 МАРТ т.г., ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК МЕЖДУ 10.00 - 16.00 ЧАСА ПРИ Г-ЖА БЕКА ЛАЗА-
РОВА, Еврейски културен дом, бул. "Александър Стамболийски 50", 5 етаж. 

За справки : тел. 02 9803462

Н а 19 януари т.г. се състоя 
среща между предста-
вители на ОЕБ „Шалом“ 

и Комисията за защита от 
дискриминация по инициатива 
на нейния председател доц. д-р 
Ана Джумалиева. „Шалом“ беше 
представен от д-р Александър 
Оскар, г-н Роберт Джераси в 
качеството му на председа-
тел на Комисията за борба с 
антисемитизма, ксенофобия-
та и езика на омразата към 
Изпълнителното бюро и г-жа 
Юлия Дандолова, изпълнителен 
директор на организацията.

В рамките на срещата доц. 
Джумалиева запозна присъст-
ващите със структурата и 
дейността на комисията, като 
изрази желание дългогодишно-
то сътрудничество да има все 
по-активно изражение в бъ-
деще. Тя отправи покана към 
„Шалом“ да участва в семинар 
по въпросите за правата на 
човека, организиран през месец 
март от комисията и Дър-
жавния департамент на САЩ, 
съвместно с други български 
държавни институции. На се-
минара „Шалом“ ще представи 
специален мониторингов доклад 
за проявите на антисемитизъм 
у нас през изминалата година и 
ще сподели своя опит в борба-

та с езика на омразата в медий-
ната среда и общественото 
пространство.

Предстои и преподписване 
на съществуващия меморандум 
за сътрудничество между две-
те страни, като в новия му ак-
туализиран вариант ще бъдат 
заложени конкретни проекти, 
включително своевременно се-
зиране на комисията при реги-
стриране на прояви на ксено-
фобия, антисемитизъм и слово 
на омразата. Бяха обсъдени и 
възможности за обща дейност 
по проекти от оперативната 
програма за трансгранично съ-
трудничество, в която да се 
включат като партньори и 
еврейски организации от бал-

канските държави.
Присъстващите се обедини-

ха около предложението подоб-
ни срещи да придобият регуляр-
ност в работен порядък, като 
се засили обмяната на инфор-
мация и добри практики между 
Комисията по антисемитизъм 
към ИБ и КЗД. В заключение 
д-р Александър Оскар подчерта 
колко важен е ангажиментът 
на една държавна институция 
с толкова широки правомощия 
да търси активно сътрудни-
чество с неправителствения 
сектор и потвърди желанието 
на ОЕБ „Шалом“ да е пълноценен 
партньор в него.

Цветина Кънева,                             
ПР на ОЕБ "Шалом"

Организационният комитет за наградите 
„Шофар” съобщава, че започва подготовката 
за церемонията на четиринадесетите награди 
„Шофар”, която ще се състои на 22 април 2017 
г. Организационният комитет реши тази година 
награди да се връчат в следните категории:

1. За активно присъствие в българската 
еврейска общност

Наградата, която се явява обединител на 
няколко категории от предходните години, 
се връчва на авторитетни личности, тясно 
свързани с еврейската организация, за тяхното 
активно еврейско присъствие в общността и 
българското общество, на дейци на изкуствата 
и културата, науката, медицината, образовани-
ето и просветата, спорта, доброволни сътруд-
ници и други, млади хора с активна позиция и 
принос в организацията, които с дейността си 
допринасят за утвърждаване авторитета на 
еврейската общност както в страната, така 
и в чужбина.  

2. Награда за противодействие на антисе-
митизма, ксенофобията и езика на омразата 
в българското общество

Тази награда се присъжда на български общест-
вено-политически дейци, публицисти, писатели, 

журналисти и други, които с разностранните си 
изяви са допринесли за каузата на етническата 
и верската толерантност, борбата срещу про-
явите на антисемитизъм, ксенофобия и езика 
на омразата.

3. Награда за партньорство по успешно 
реализиран проект през изминалата година

Наградата се връчва на държавни институ-
ции, неправителствени организации/сдружения, 
културни и академични институти, медии, 
частни лица и др., които с дейността си са 
доказали обществената си позиция в полза на 
етническата и верската толерантност.

Организационният комитет ще очаква до 5 
март 2017 г. предложения за номинации от ре-
гионалните организации „Шалом”, клубове, орга-
низации и отделни граждани. Организационният 
комитет ще приема мотивираните предложения 
и по трите категории, а наградените ще бъдат 
обявени на церемонията по връчването на на-
градите „Шофар”.

Предложенията трябва да съдържат задължи-
телно обосновка за предлагания и негова снимка, 
необходими за презентацията.

Очакваме вашите писмени предложения за 
номиниране в изброените категории с краен срок 
до 5 март 2017 г., след което предложения няма 
да бъдат приемани.

Вашите писма можете да изпращате на 
адрес:

Организационен комитет по номиниране-
то за наградата „Шофар” на 

ОЕБ „Шалом” (за Мориц Машиах)
бул. „Ал. Стамболийски” № 50
София 1303
тел. 02 4006327, GSM 0885163425
E-mail: mashiah@abv.bg
Организационният комитет се обръща към 

РО “Шалом”, други организации и всички членове, 
които смятат, че наградите „Шофар” на ОЕБ 
„Шалом” са важни за общността, да подпомогнат 
финансово начинанието.

Шалом

Съобщение
на Организационния комитет за наградите „Шофар”

Акценти от Бет Шалом
Доброволческа кампания за Ту би Шват – 5 февруари 

Нека в неделята преди Ту би Шват да посетим и усетим мъдростта на 
възрастните членове - корените на дървото на нашата общност. Заедно 
с тях ще си припомним и историята за рожковото дърво. 

Доброволческата кампания стартира на 05 февруари 2017 г., а запис-
ването - до 2 февруари

За подробности: Роза Бергер (0879242414) или Юлиана Фархи 
(0879812080).

Юдаизъм от А до Я – 16 февруари 
Максим Делчев продължава да бъде наш водач в пътешествието из 

еврейството, като за удобство на всички представя своите теми по азбучен ред. Заповядайте 
да чуете за буква „З”. 

За подробности - 02 4006 378. 

Шабатон с приятели – 17 февруари
Специален гост на февруарския Шабатон ще е приятелят на нашата общност от Канзас – равин 

Артур Немитоф. Ще Ви очакваме да запалим заедно свещите, да направим служба за Шабат и да 
споделим петъчната вечер. Можете да се запишете до 10 февруари при Рози Бергер (024006306) 
и Лидия Юлзари (024006332). 

Отправяме поздравления към Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел у нас, която 
беше удостоена от г-жа Меглена Кунева - заместник министър-председател по координация на 
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в 
оставка, с почетния знак на Министерството на образованието и науката на Република България 
за активния й принос за сътрудничеството между двете страни в сферата на образованието 
и науката и последователната подкрепа за въвеждане на реформи в българското образование и 
изследователски системи.

ОЕБ "Шалом"

Полезно сътрудничество между ОЕБ 
„Шалом“ и Комисията за защита от 

дискриминация
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но и може би никога няма да 
узнаете кому дължите своето 
избавление. Да, Пецев, и Ван-
чев, Левенсон и Златаров се 
наричат хората, благодарение 
на които вие днес живеете. 
Може би не знаете имената 
на четиримата българи, които 
спасиха живота Ви, но знай-
те и помнете винаги какво 
щеше да Ви сполети в от-
миналата война!...“1. Пецев, 
Ванчев, Златаров и Левенсон 
са дипломатите, които са по-
лагали подписите си на визите 
към Обетованата земя, години 
преди появата на Държавата 
Израел, или към друга точка 
на света. Независимо за къде, 
издадените от тях транзитни 
визи са като входен билет за 
чудото, наречено живот. 

Съдбата на европейското 
еврейство в навечерието и по 
време на Втората световна 
война е неизменно вече повече 
от 70 години във фокуса на 
многобройни изследвания. Ис-
торици, писатели, журналисти 
от различни страни, евреи и 
неевреи, преживели събитията, 
сглобяват мрачната картина 
на Холокоста. В нея всеки акт 
на спасяване на човешки живот 
заслужава да бъде разказан, за-
щото сред милионите преслед-
вачи и равнодушни наблюдате-
ли малцина са били тези, които 
са направили много в името 
на човешкия живот. Сред тях 
дипломатите са особена ка-
тегория хора. Особена, защото 
чисто професионално, от една 
страна са официални предста-
вители на правителствата 
си и провеждат политиката 
им, а от друга – хора, които 
в името на живота избират 
да прекрачат установените 
правила и нарушават тази по-
литика. Едва ли бих могла да 
посоча точния брой на дипло-
матическите представител-
ства на различните страни 
на територията на Европа по 

време на Втората световна 
война, както и общия брой на 
дипломати, консули, секретари, 
съветници. Сред всичките тях 
само една шепа2  са тези, които 
са помогнали на десетки хиляди 
евреи да избегнат трагедията 
на Холокоста като напуснат 
Европа. Те са дипломати и кон-
сули от Япония, Китай, Испания, 
Португалия, Румъния, Швейца-
рия, Бразилия, Холандия, Турция, 
Италия, Югославия, Германия. 
Докато техни колеги от също-
то време не само провеждат 
антиеврейската политика на 
правителствата си, но и съ-
действат за изпълнението й, 
тази малка група дипломати-
чески представители оформят 
документи на хиляди евреи за 
Палестина, Кюрасао, Португа-
лия, Китай, Филипините. Тран-
зитна виза, защитно писмо, 
емиграционна виза, сертифи-
кат, а понякога дори и фалшиви 
документи се превръщат в 
онова „подпечатано парче  хар-

тия“, за което още през 1938 
г. американската журналистка 
Дороти Томпсън3  казва, че ще 
представлява разликата между 
живота и смъртта и ще показ-
ва чудовищната безчовечност 
на съвременния свят, в който 
живеем. Зад имената на Тиуне/
Семпо Сугихара4, Аристидис де 
Соуса Мендеш5, Константин 
Деметриус Караджа6, Джорджо 
Перласка7, Селахтин Улкумен8, 
Ян Звартейндик9,  Фенг Шан Хо10,  
Пер Ангер11, Раул Валенберг12, 

Хари Бингхам13, Карл Лутц14, 
Хосе Мария Барето15 стоят 
имената на хиляди спасени жи-
воти. Биографиите на всички  
си приличат – повечето от 
тях дълго време не разказват 
нищо за това, което са напра-
вили - историите им стават 
известни в родните им страни 
години по-късно (в някои слу-
чаи дори сред смъртта им), а 
днес делото им се проучва от 
международни фондации или 
комитети16. В някои биографии 
съществува още една прилика 
– след завръщане в родината 
са наказани за превишаване на 
пълномощията. Такъв е случаят 
с Аристидис де Соуса Мендеш, 
Карл Лутц, Хари Бингхам, Хосе 
Барето, Константин Караджа, 
които са уволнени от диплома-
тическите си ведомства. При 
всички тях обаче човечност-
та е онова човешко качество, 
което размива националните 
граници и свързва съдбите 
на жени, деца, мъже, старци, 

подложени на преследване и 
унищожение през Втората све-
товна война само защото са се 
родили евреи. В сравнителния 
контекст на темата за дипло-
мати, спасявали евреи по време 
на Втората световна война, 
бих могла да посоча имената 
на четирима български диплома-
ти от този период. В същото 
време обаче си давам сметка, 
колко е трудно да се борави с 
огромен обем документи, за да 
се провери кой е отправял иска-

нията и  дали всяко едно искане 
за транзитна виза е довело 
до установяването на даден 
човек в друга страна. И тук си 
задавам въпроса – героизъм ли 
е, ако си помогнал на еврейски 
бежанци през 1939 или 1940 
г., и кое ни кара да смятаме, 
че през 1939/1940 г. е лесно 
да преминеш през България, и 
то като еврейски бежанец? 
Променя ли се стойността на 
героизма единствено заради 
хронологически граници? Герой 
ли е Боян Атанасов, ІІІ легаци-
онен секретар в Българската 
легация във Виши (Франция), 
който репатрира 63 евреи бъл-
гарски поданици от Франция 
след започването на войната17? 
Героичен акт ли е издаването 
на курортни визи на евреи от  
българския консул в Прага, в 
молбите на които се съдържа 
желанието „да посетят  през 
1939 г. Варна  за 6 месеца, за 
да дишат морския въздух и да 
наблюдават гроздобера“? Не 
е ли проява на смелост в оне-
зи години от страна на Иван 
Станчов  да ходатайства за 
визите на шестима приятели 
немски и австрийски евреи? Как 
изглежда един ден на евреин от 
далечната 1939 г., когато гер-
манците с всякакви средства 
го принуждават да напусне 
страната им, а англичаните  
правят всичко възможно да не 
го допуснат в подмандатната 
Палестина?  

15 декември (1939), чет-
въртък

Още сме в едновременно 
съсипващия и затъпяващ хаос, 
в празната и вечно бързаща 
деловитост, в абсолютната 
несигурност.

Писмото на Георг предава 
деловата страна на възмож-
ността за пътуване до САЩ и 
Хавана. Посещението при аме-
риканския консул беше забавно. 
Големи, елегантно обзаведени 
бюра на „Шлосщрасе“. След из-
вестно обикаляне бях приет 
от млад чернокос господин. Той 
не знаеше нито дума немски, 
повика русия доктор Дитрих 
като преводач; после се разбра, 
че консулът говори италиански 
– така говорихме на странна 
смесица от езици. Резултат: 
не могат да ме изискат като 
професор, защото за тази цел 
трябва да съм без работа най-
много две години, а аз съм увол-
нен още през 1935 г. Разказах 
историята с арестуването ми 
и т.н. Накрая доктор Дитрих 
каза: „Идете с препоръка от 
американското консулство в 
пътническото бюро „Хесел“ и 
поискайте да говорите лично с 
господин Хесел; вероятно той 
ще ви каже повече, отколкото 
ние!“. След това ми стана ясно, 
че по този начин ми посочиха 
неофициален път. Щом влязох 
в бюрото на „Алтмарк“, по 
физиономията на един клиент, 
по дочутия откъс от разговор 
(„Не бива да се обезкуража-
вате, трябва да изчакате в 
Хамбург...“) разбрах със сигур-
ност, че съм попаднал на тър-
сеното място. Двама млади 
мъже, братя. Когато отворих 
уста:„Американският консул…“, 
веднага ме прекъснаха: „Вие 
имате клетвена декларация 
и тя не може да ви послужи за 
нищо… В Берлин ще имате само 

ядове и ще ви изстинат крака-
та“. А после ме посъветваха 
да опитам през Куба. Попитах 
тях, питам и себе си: само 
делови интерес или наистина 
добър съвет? – Днес пристиг-
на писмо от бюрото: моля за 
вашето посещение; вероятно 
ще чуя повече…“19 

Никола Пецев, Любен Злата-
ров, Хенри Левенсон и Никола 
Ванчев са четиримата българ-
ски дипломати, издавали тран-
зитни визи на евреи по време 
на Втората световна война. 
В българската историография 
темата за тяхната дейност 
е все още слабо застъпена. В 
контекста на общи изследвания 
на Холокоста тя е перифер-
но споменавана, без подробно 
проучване на огромния обем на 
документи от фонда на МВ-
нРИ и българските легации в 
чужбина. Първото й обнарод-
ване е от 1978 г. в сборника 
„Борбата на българския народ 
за защита и спасяване на евре-
ите в България през Втората 
световна война“, издаден от 
БАН, в който на стр. 235 – 238 
като обяснителна бележка към 
документ, е отредно място 
на дейността на четирима 
български дипломати. Те са били 
служители в Консулско-стопан-
ската дирекция на Министер-
ството на външните работи и 
изповеданията в периода 1941-
1944 г. и са издавали транзитни 
визи на евреи, предимно от 
Унгария и Румъния. Следваща-
та публикация е от 1979 г. 
На страниците на специализи-
раното издание „Годишник на 

Обществената културно-про-
светна организация на евреите 
в НРБ“, 1979, с. 301-317,  Любен 
Златаров, единственият жив 
от четиримата дипломати, 
публикува „Документи на Кон-
сулско-стопанската дирекция 
при Министерството на външ-
ните работи за спасяването на 
чуждестранни евреи от унищо-
жение (1941-1944)“. В уводната 
част към прегледа на докумен-
тите Златаров окачествява 
издаването на транзитни визи 
на евреи – чужди поданици от 
Българската легация в Букурещ 
като акт на лична съпротива 
срещу антисемитските запо-
веди на правителството на 
Филов. Публикуваните доку-
менти (извадки от дневници 
и телеграми) свидетелстват 
за издаването на 430 разреше-
ния (около 1000 души) и визи 
на унгарски и румънски евреи. 
Следващото, по-подробно пред-
ставяне на темата е през 2008 
г., когато д-р Шломо Шеалтиел 

представя на българската ау-
дитория монографията си „От 
Родина към Отечество. Еми-
грация и нелегална емиграция 
от и през България в периода 
1939 – 1944 г.“20

Във всичките публикации 
липсват каквито и да е био-
графични данни за тези мъже. 
Те са почти връстници, имат 
юридическо образование, по-
стъпват на работа във външно 
министерство по едно и също 
време, а дипломатическата 
им кариера преминава в почти 
едни и същи легации. Пак по 
едно и също време трима от 
тях са отзовани от чужбина, 
за да продължат работата си 
в Консулско-стопанската ди-
рекция на МВнРИ, а последният 
се присъединява към тях през 
1942 г. Според кадровите им 
досиета, запазени в Централ-
ния държавен архив21, въз осно-
ва на многобройните заповеди 
и формуляри, биографиите им 
изглеждат така:

Никола Л. Пецев
Роден на 2 януари 1893 г. 

в София. Завършва средното 
си образование в София и пра-
во във Франция и Швейцария. 
Постъпва на работа в Минис-
терство на външните работи 
и изповеданията през 1917 г. 
като сътрудник по печата. От 
1920 до 1940 г.  заема различни 
постове в дипломатическата 
кариера в българските легации 
в Париж, Атина, Прага, Белград, 
Анкара, Москва и Букурещ, а от 
29 септември 1940 г. е назначен 
за директор на Консулско-сто-
панска дирекция при МВнРИ. 
След 9 септември 1944 г. за 

кратко време оглавява Полити-
ческата дирекция при същото 
министерство и комисията по 
сключване на примирието с Ру-
мъния. С Указ от 1949 г. на Пре-
зидиума на Народното събрание 
е преназначен за политически 
съветник в МВнРИ. Умира на 12 
декември 1949 г.

Любен Стоянов Злата-
ров

Роден на 22 декември 1900 
г. във Варна в семейството на 
лекар и учителка. През 1924 г. 
завършва право във Виена и през 
същата година е назначен за 
сътрудник по печата в Българ-
ската легация във Виена. През 
1926 г. защитава докторат по 
право и се завръща в България. 
От 1928 до 1930 г. работи 
като секретар в МВнРИ, а от 
1930 до 1939 г. заема различни 
постове в дипломатическата 
кариера в българските легации 
в Букурещ, Берлин и Москва. 
На 31 август 1939 г. е назна-
чен в Консулско-стопанската 

Когато решим да открехнем 
вратата на историята
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дирекция на МВнРИ. Работи в 
министерството на външните 
работи до декември 1950 г. 
Умира на 02.09.1988 г. 

Никола Петров Ванчев
Роден на 22 юни 1892 г. 

в с. Горно Броди (Македония). 
Средното си образование полу-
чава в Галатасарайския лицей в 
Цариград, след което завършва 
право в СУ „Климент Охрид-
ски“. През 1919 г. е назначен 
в Ямболския окръжен съд. На 
19 декември същата година е 
командирован от тогавашното 
правителство в Гюмюрджина, 
където до края на 1920 г. изпъл-
нява длъжността юрисконсулт 
в Междусъюзническата коми-
сия. От 25 юни преминава на 
работа в Министерството на 

външните работи и изповеда-
нията. Работи последователно 
в българските легации в Прага, 
Варшава, Цариград, Рим, кон-
сулствата в Одрин и Цариград. 
През 1942 г. е преместен на 
работа в Консулско-стопанска-
та дирекция на МвнРИ. След 9 
септември 1944 г. продължава 
работата си като пълномощен 
министър в Унгария и Канада. 
Умира през 1972 г.

 Хенри Улрих Левенсон
Роден на 5 юни 1892 г. в Ню 

Йорк в семейството на евреи 
– емигранти от царска Русия, 
получили българско граждан-
ство. Баща му – Улрих Левенсон 
участва като санитар и добро-
волец в Сръбско-българската 
война от 1885 г., след което 
завършва философия в Цюрих-
ския университет. През 1891 г. 
заминава със съпругата си София 
Гросман за Америка, където се 
ражда Хенри. През 1897 г. семей-
ството се завръща в България. 
Завършва Първа мъжка гимназия 
в София, след което постъпва 
в Юридическия факултет на 
Софийския университет. През 
1915 г. стажува като съдебен 
кандидат в Русенския окръжен 
съд и полага държавен изпит 
за съдийска правоспособност. 
Участва в Първата светов-
на война като подпоручик. От 
1924 г. е назначен за подди-
ректор в Дирекция на печата 
към МВнРИ. През 1933-1934 г. 
е изпратен като аташе по 
печата във Виена. От края на 
1935 г. до края на 1937 г. е 
първи легационен секретар в 
Българската легация в Москва, 
а през 1938 - съветник в  Бъл-
гарската легация във Варшава. 
След окупацията на Полша през 
септември 1939 г. се завръща в 
България и преминава на работа 
като съветник в Консулско-сто-

панската дирекция. Той е един 
от малцината евреи, които 
остават незасегнати от санк-
циите на Закона за защита на 
нацията, тъй като още през 
1919 г. е приел християнската 
религия. След 9.09.1944 г. е на-
значен за секретар на делега-
цията, която заминава за Румъ-
ния, за да установи контакти 
с председателя на Съюзната 
контролна комисия маршал 
Толбухин за условията за при-
мирие със СССР, подписано на 28 
октомври 1944 г. Пенсиониран 
е през 1947 г. След напускане 
на МВнРИ Хенри Левенсон е 
един от основателите и пър-
вите членове на Института за 
преводна литература. Работи 
заедно с Константин Констан-

тинов, Александър Балабанов, 
Николай Лилиев, Атанас Далчев 
и др. През 1951 г. е арестуван и 
изпратен в Белене. Умира през 
1963 г.  

Последните писмени сви-
детелства за дейността на 
тези дипломати са написани 
от Любен Златаров в нача-
лото на 1985 г. и се съхраня-
ват в личния му фонд в ЦДА. 
Собственоръчно е написал, че 
"настоящите бележки нямат 
претенции на мемоари или 
спомени. Те само отбелязват 
отделни факти и събития, не-
посредствено наблюдавани от 
мен, а други предавам така, 
както са ми били описани от 
участващите в тях, на които 
имам пълно доверие. Старал 
съм се да ги предам както са 
били в действителност – да 
изнеса самата истина. Поради 
непосредственото ми участие 
в някои от излаганите факти, 
въпреки че се стараех да бъда 
обективен, може би изложе-
нието ми в някои места да 
не е лишено от известна доза 
едностранчивост“22. Бележки-
те на Златаров възпроизвеж-
дат може би единственото 
интервю23, проведено с него. 
Ето как той представя случи-
лото се през годините: 

„….На 5 септември 1984 г. 
застанах пред телевизионната 
камера на бул. „Руски“. Говори-
телят обяви: „Това е Любен 
Златаров, роден във Варна през 
1900 г. Завършил право във 
Виена. Служил в легациите във 
Виена, Берлин и Москва“.

Посочвайки сградата на 
БАН, казах: „В нея до края на 
1947 г. се помещаваше Минис-
терството на външните ра-
боти на България. В двете пар-
терни стаи на лявата страна 
на главния вход бе Консулско-

стопанската дирекция, в коя-
то се издаваха разрешенията 
за транзитното преминаване 
на лица от еврейски произход 
през България на път за Турция 
– Палестина, а в първия салон 
на първия етаж на дясната 
страна на входа бе кабинетът 
на министър-председателя и 
министър на външните работи 
Богдан Филов“.

След това влязохме в БАН 
и оттам отправих следното 
изложение пред телевизионна-
та камера:

„Поради масовото изпра-
щане на евреи от германците 
в концлагери през 1941 г. и 
следващите години в Консул-
ско-стопанската дирекция на 
МВнР в София се получаваха от 

легациите в Букурещ и Будапе-
ща телеграфически молби от 
евреи - румънски, респективно  
унгарски и други поданици да 
им се разреши транзитното 
преминаване през България на 
път за Турция – Палестина.

Въпреки изричната за-
брана да не се разрешават 
транзитни визи на лица от 
еврейски произход, като само в 
изключителни случаи да се иска 
разрешение от Дирекция на 
полицията – отдел Държавна 
сигурност, която отказваше 
почти във всички случаи, дирек-
торът на Консулско-стопан-
ската дирекция пълномощният 
министър Никола Пецев, заедно 
с легационните съветници при 
същата дирекция Никола Ван-
чев, Хари Левенсон и Любен 
Златаров поеха риска и започ-
наха да издават разрешения 
за транзитни визи на лица от 
еврейски произход, понеже съ-
вестта им не допускаше да 
се изпращат в лагерите на 
смъртта мъже, жени и деца, 
чиято единствена вина бе, че 
са се родили евреи.

Разрешенията се изгот-
вяха предимно от съветника 
Златаров и се подписваха от 
директора Пецев. След евакуа-
цията на Консулско-стопанска-
та дирекция през януари 1944 
г. в Павлово, пълномощният 
министър Пецев се евакуира в 
Панчарево и посещаваше ди-
рекцията само в сряда за 1-2 
часа по обед. Така че от среда-
та на януари до края на август 
1944 г. съветникът Златаров 
разрешаваше самостоятелно 
транзитните визи, като под-
писваше и съответните теле-
грами до легациите. В негово 
отсъствие горното се върше-
ше от съветниците Ванчев или 
Левенсон.

На 12 авг. 1941 г. директо-
рът на Консулско-стопанската 
дирекция пълномощният минис-
тър Пецев с писмо 543-39-ЕО 
уведоми Дирекция на полици-
ята – отдел Държавна сигур-
ност относно временния режим 
на визите, издавани от бъл-
гарските представителства 
в чужбина след месец февруари 
настоящата година, т.е. след 
навлизането на германските 
войски в България, установен 
в съгласие с тукашната гер-
манска легация. В това писмо 
пълномощният министър Пецев 
подчерта пред Дирекция на 
полицията, че само Министер-
ството на външните работи 
ще разрешава издаването на 
транзитни визи на лицата от 

еврейски произход, което бе 
в противоречие с изричното 
нареждане да се разрешават 
само от отдел Държавна си-
гурност. С това писмо пъл-
номощният министър Пецев 
пое риска той и помощниците 
му да бъдат подведени под 
най-строга отговорност за 
саботаж на правителствени-
те наредби и на усилията на 
германската легация да се пре-
крати транзитното премина-
ване през България на лица от 
еврейски произход. По негово 
нареждане, което се вижда от 
резолюцията му върху самото 
писмо, съветникът Златаров 
го предаде лично в Дирекция на 
полицията.

 На 9 януари 1943 г. поли-
тическата дирекция на МВнР 
уведоми с писмо № 28128 – І 
легацията в Букурещ, че по хо-
датайството на Международ-
ния червен кръст българското 
правителство дава съгласието 
си за транзитното преминава-
не през българска територия 
на около 200 еврейски деца от 
Унгария и Румъния, които се из-
пращат в Палестина от Еврей-
ската асоциация за Палестина 
и че те ще пътуват групово и 
я моли да издаде необходимите 
транзитни визи.

И действително първата 
група от 70 деца премина през 
средата на м. март безпрепят-
ствено през България  на път 
за Палестина.

На 2 април легацията в Бу-
курещ уведомява телеграфи-
чески министерството, че е 
издала визи на втората група 
еврейски деца на брой 73 и 
двама придружители и че гру-
пата тръгва от Букурещ на 
6 април.

Обаче на 5 април министер-
ството уведомява легацията 

с телеграма да съобщи на ру-
мънските власти, и където 
е потребно, 73-те деца, на 
които легацията е издала по 
нареждане на министерство-
то визи, да не тръгват за Бъл-
гария на 6 април, защото няма 
да бъдат допуснати да влязат 
в страната от българските 
власти.

Анулирането на даденото 
разрешение за преминаване 
през България на 70 еврейски 
деца е станало по искане на 
германската легация в София.

В потвърждение на горното 
се цитира горната извадка от 
доклада от 18 август 1943 г. на 
германския пълномощен минис-
тър в София Бекерле до герман-
ското външно министерство: 
„Безсъмнено е, че българското 
правителство също така е 
малко изненадано от факта, 
че еврейският въпрос не е също 
разрешен в Унгария и Румъния, 
както му е било представено 
от самото начало. Обратно от 
тези страни, в много случаи е 
било разрешено изселването за 
Палестина и едва след отказа 
за транзитни визи от страна 
на България по наша интервен-
ция, то бе осуетено“.

Приписвайки си заслугата 
за осуетяването на транзит-
но преминаване през България 
на лица от еврейски произход 
германският пълномощен ми-
нистър в София не е подозирал, 
както и министър-председате-
лят и министърът на външни-
те работи Богдан Филов, че 
през същото време Консулско-
стопанската дирекция на МВнР 
продължаваше да разрешава 
транзитното преминаване на 
лица от еврейски произход през 
България за Палестина.

Тази дейност продължаваше 
и след получаването в минис-
терството на поверителното 
писмо № 62 от 26 юли 1943 
г. на началник-щаба на вой-
ската генерал-лейтенант Лу-
каш, адресирано до Външното, 
Вътрешното и Финансовото 
министерство, началниците 
на армейските и дивизионните 
области, командирите на въз-
душните, морските и трудо-
вите войски и до командира на 
военно-полицейската дружина. 
В писмото се споменаваше: 
„че нуждата на държавната 
сигурност и народната от-
брана налагат да се вземат 
срещу чужденците в страната 
следните мерки:

В точка 9 на същото пис-
мо изрично се споменаваше: за 
транзитни визи също ще се 
иска предварително разреше-
ние от Дирекция на полицията 
– отдел Държавна сигурност“.

Обаче всички издадени от 
Консулско-стопанската дирек-
ция разрешения за транзитни 
визи на лица от еврейски про-
изход през годините 1941, 1942, 
1943 и 1944 не могат да се 
документират, понеже голяма 
част от архивните материали 
на легациите в Букурещ и Бу-
дапеща, както и на Консулско-
стопанската дирекция и досега 
не може да бъде намерена.

От запазения архивен ма-
териал се установи докумен-
тално, че Консулско-стопанска-
та дирекция е издала през годи-
ните 1941-1944 разрешения на 
430 евреи - чужди поданици да 
преминат през България на път 

за Турция – Палестина.
В действителност обаче 

Консулско-стопанската ди-
рекция е издала много повече 
разрешения на легациите в 
Будапеща и Букурещ, като по 
този начин помогна на много 
евреи да се спасят от унищо-
жение“.

След това отговорих на 
някои въпроси, които ми зададе 
др. Драголюб Данчев:

- Защо поехте риска да 
издавате разрешения за тран-
зитни визи на лица от еврейски 
произход?

- Защото съвестта ми не 
допускаше да се изпращат в 
лагерите на смъртта мъже, 
жени и деца, чиято вина бе, 
че са се родили евреи, колкото 
и ние сме виновни, че сме се 
родили българи.

- В тази Ви дейност подпо-
магаха ли ви и други от минис-
терството?

- Не, никой. Ако само един 
освен нас четиримата знае-
ше, ние бяхме загубени. Без да 
иска, тогавашният пълномо-
щен министър в Букурещ Стоян 
Петров Чомаков едва не ни 
издаде. Пребивавайки в София, 
влезе в канцеларията ни и ме 
запита защо била отказана 
транзитна виза на един евреин 
и каза името му. Отговорих, 
че имена не помня, но че няма 
отказано разрешение за тран-
зитна виза на евреин. Понеже 
настояваше на своето, запи-
тах го кога и как е препратена 
молбата му.

- С шифрована телеграма.
- Вие знаете много добре, 

че шифрованите телеграми 
след дешифровката се докла-
дват на главния секретар и по-
следният, знаейки  забраната, е 
отговорил отрицателно.

- Сега какво може да се 
направи?

- Изпратете открита те-
леграма. Тя ще се получи тук в 
Консулско-стопанската дирек-
ция и ще получите исканото 
разрешение.

Ако беше отишъл първо 
при главния секретар, всич-
ко щеше да се разкрие и ние 
четиримата щяхме да бъдем 
ликвидирани.

Зададе и някои други въпро-
си, за които сега не си спом-
ням. Изложението и разговорът 
пред телевизионната камера 
траеха около 15 минути. Засне-
тият филм беше изготвен и из-
пратен в САЩ по един служител 
в Комитета за култура. На мен 
др. Данчев ми го прожектира, 
след като се завърна от коман-
дировката си в Америка.

След известно време посе-
тих др. Сантов в Министер-
ството на външните работи.  
Прие ме много любезно, каза, че 
прегледал филма и материали-
те преди изпращането им и ги 
намерил много хубави. Лично 
ми преписа от една преписка 
следното съобщение:

„От 15 до 19 септември 
1984 г. в Държавния департа-
мент на САЩ под патронажа 
на Американския комитет в 
памет на унищожени евреи, е 
била проведена конференция 
под мото: „Вяра в човечество-
то, праведни хора“. Конферен-
цията е фокусирала внимание-
то си върху събития и хора от 

Продължава на стр. 8

Български дипломати - в средата Бешков, Алтънов, К. Са-
рафов, Д. Шишманов, Н. Ванчев, Л. Златаров, Х. Левенсон, 

17 февруари 1943 г. 
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Патриция Николова
Г лем е сред най-интересни-

те герои на еврейския фолклор, 
които са вдъхновили не малко 
литературни произведения. 
Това фантастично същество е 
интерпретирано и в различни 
видове изобразително изкуство, 
а животът му продължава вече 
няколко века. Особеното в слу-
чая е, че това същество не е 
сътворено от Б-г, а е направено 
от човек, като неживата му 
материя е съживена по много 
интересен и всъщност магичен 
начин. Мисията му е да служи 
на хората, като върши всякак-
ва работа, която му се поръча. 
Въпреки че се явява предтеча 
на чудовището Франкенщайн, 
най-известният Г лем в исто-
рията на европейската лите-
ратура е именно централният 
герой на едноименната книга 
на австрийския автор Густав 

Майринк от 1915 г. Неслучайно 
обаче другият основен герой 
на фантастичния роман, чието 
действие се развива през 16-ти 
век, е пражкият евреин Юда 
Льов Бецалел. Той е създател 
на изумителен Г лем, оживял с 
помощта на магична алхимия, 
за да брани еврейското гето 
от зачестяващите погроми. Но 
съществото се е разбунтувало 
именно срещу онези, които е 

трябвало да защитава (оттук 
идва връзката с популярния ро-
ман „Франкенщайн” на Мери 
Шели).

Звучи ви познато? Това е 
така, защото немалко г леми 
има не само в литературата, но 
и в киното, анимацията, скулп-
турата и изобразителното из-
куство. Истинска находка обаче 
е да ги срещнем в театъра. 
Особено днес.

И така – как и защо Г лем се 
появи в българското театрално 
пространство?
Г лем като клонинг на 
консумиращия човек

В началото се вижда само 
един кръгъл, сребрист, обик-
новен надуваем дюшек. Той се 
изпълва с въздух и заприличва 
на огромно неземно цвете, от 
недрата на което се появяват 
с приплъзване по хлъзгавата ма-
терия на дюшека три еднакви 
човешки тела. Индивиди, които 
само приличат на хора, а реално 
са г леми. Те не могат да го-
ворят. Не могат да общуват. 
Не могат да се развиват. Не 
могат да съзидават. Не могат 
да правят нищо друго, освен 
да консумират. Още и още, и 

още – безкрайно голяма дъвка, 
която непрекъснато изниква от 
всевъзможни скрити ъгълчета на 
хищното сребристо цвете.

Дъвката в индустриални 
количества символизира кон-
суматорската страст, която 
веднага след бързата й лакома 
консумация – моментално се пре-
връща в боклук. Боклук, който 
се трансформира в устите на 
тримата изпълнители в лепкава 
розова материя, готова да бъде 
използвана от устите на други 
г леми, след като се рециклира. 
В тези на пръв поглед прости, 
но силно изобразени знаци се 
състои идеята за консумацията 
като наркотична страст, чие-
то бързо задоволяване никога 
не спира. Защото няма насища-
не, няма удовлетворяване, няма 
кулминация, няма финал... Кон-
сумацията е представена като 
хищно „перпетуум мобиле”, спо-
собно да превърне човешките 
същества в не живи индивиди, 
функциониращи като роботи. 

Или г леми.
ТЕАТЪР СРЕЩУ ТАБУТА И КЛИ-

ШЕТА
Ива Свещарова, Виолета Ви-

танова и Ирена Цветанова са 
трите брилянтни изпълнители, 
които успяват – бавно и по-
степенно, в трудно постижима 
концентрация и с внимание към 
всеки малък жест, движение и 
детайл – да превърнат себе си 
в големи. Движенията им са се-
риозно ограничени, винаги в кръг 
и по ръба, като в началото са 
бавни и хищни, въпреки че реал-
но изглеждат изпаднали в нещо 
като консуматорски транс, ме-
ханизиран и методичен, но май-
сторски изпълнен в „полусънно 
състояние”. Без да използват 
думи, телата са достатъчно 
красноречиви и виртуозни, за да 
изобразят конфликтните ситу-
ации и сблъсъци помежду им, раз-
личните характери и чудовищ-
ните моменти, в които изпадат 
заради нечовешката си страст 
по консуматорството. 

На финала цветето се раз-

пада, а г лемите се разпиляват 
в различни посоки. Съществува-
нето им е изчерпано като зами-
съл и реализация. Усещането е 
за абсолютна дистанцираност 
и погнуса, дори в някои тра-
гикомични моменти, в които 
целта акумулира всички видове 
средства. Включително анти-
хуманни.

Виртуозният пластически 
спектакъл „Г лем” под режисура-
та на Анна Данкова е истинска 
провокация за ценителите на 
различния, качествен и интели-
гентен театър. Експериментът 
не е само метафора на един от 
най-глобалните проблеми на 21-
ви век, но е реализиран като 
изследване на тази тематика 
чрез средствата на модерния 
не-вербален (без думи) пърфо-
мативен театър. Постанов-
ката е изключително сложна 
за изпълнение не само защото 
е несловесна и изцяло пласти-
ческа, но и заради концепция-
та, която изисква невероятна 

концентрация от страна и на 
изпълнители, и на публика. Играе 
се в специално създадено прос-
транство за съвременен танц и 
пърформанс: „ДНК” (в сградата 
на НДК, близо до новия театър 
„Крикор Азарян”, който също се 
намира там).

Трудно е да бъде забравено, 
след като е гледано с концен-
трация и скептична ирония. Още 
по-трудно е да се дистанцира-
ме от усещането, че срещаме 
Г лем не само на сцената, в ки-
носалоните или в книгите, но и 
къде ли не – по улиците, учреж-
денията, градския транспорт, 
в тълпата. Като че ли Г лем се 
е клонирал в множество свои 
събратя, родени от нежива ма-
терия, но отлично имитиращи 
активен живот. Живот, изцяло 
посветен на консумацията като 
единствен смисъл на съществу-
ване на армията от същества, 
които само приличат на хора. А 
всъщност са... г леми.

Снимки: архив
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„Г лем” – срещу консумацията                 
като епидемия на съвремието

Силен спектакъл срещу консуматорството, което превръща човешкия индивид в Г лем

ХИТЛЕР БЕЗ 
ЦЕНЗУРА – ЗАЩО ?

Патриция Николова
Без съмнение „Хитлер без цензура. Записаните разговори в 

щабквартирата на фюрера през 1941-1942 г.” е книга, която – за 
българския исторически и културен опит – едновременно е закъс-
няла и дошла (отново) навреме. Защото този безценен документ 
за злодеянията на една престъпна и налудна власт, ръководена 
от луд и опасен престъпник, въпреки огромната дистанция от 
време, беше публикуван за първи път у нас в края на миналата 
година от изд. „Сиела” – цели 65 години по-късно. Оригиналното 
издание „Разговори на Хитлер в Главната му квартира” („Hitler`s 
Tischgesprache im Fuhrerhauptquartier”) излиза за първи път в Гер-
мания през далечната 1951 г. Впрочем важно е, че по това време 
са приключвали процесите на т. нар. „денацификация” (точният 
термин на немски език е: „Entnazifizierung”), свързани с преследва-
не на престъпленията, извършени по време на нацисткия режим 
или изчистване на следвоенните немско и австрийски общества 
заедно с тяхната култура,  образование, икономика, политика и 
медии от влиянието на нацистката идеология.

Важно е да се отбележи, че именно тази книга достига 
до българския читател точно през 2016 година, тоест в 
момент, когато идеите на нацизма и национализма изжи-
вяват разцвет на много места в Европа и през последните 
2-3 години доведоха до нова голяма алия към Ерец Израел на 
евреи от Франция и други места на Стария континент. Точно 
в този момент от бурното развитие на 21-ви век, когато 
историята сякаш клони към някои повторения (макар и в 
по-друг жанр), запознаването с идеите на този чудовищен 
болен мозък, изказани в тесния кръг на неговите служители, 
сътрудници и съратници, е своеобразен антидот за онези, ко-
ито днес също така не се страхуват да мислят, но и умеят да 
действат. Защото става дума за идеи, не просто подхвърлени 
във въздуха от един болен ум с чудовищна власт за унищоже-
ние, а изказани на маса в щабквартирата му пред доверени 
лица. Неслучайно в буквален превод от немски тези словесни 
еквилибристики на Хитлер се превеждат като: „Разговори 

АНА ЙОВАНОВИЧ

Х елмут Нютън. Крал на 
порно шика. Експлоата-
тор на жени. Абсурден 

финалист на пътеката към 
смъртта. Среща я, забивайки 
се с кадилака си в стената на 
неоготическия „Шато Мармон" 
на Сънсет булевард в Ел Ей. Това 
не е просто хотел, а културна 
икона с привкус на бордей и 
греховни гърди. Перфектна сце-
нография за голямата случка от 
енциклопедията на мъртвите. 
Инфарктът натиска фаталния 
спусък. Пада тежката завеса 
на табутата. Смъртта е по-
редният кадър, който трябва 

да се улови на мига. Преди фи-
налния акорд жена му Джун го 
снима в болницата, изпраща 
набързо духа му, докато обядва 
и подготвя сесията, която по 
изключение ще се случи без него. 
Да, нещата могат да изглеж-
дат и така след петдесет и 
шест години брак. „Жените ме 
питат как съм могла да живея 
с такова чудовище – усмихва 
се Джун. - Лесно. Май не го 
ревнувах от моделите, които 
снимаше. За него това беше 
само работа. За пръв път се 
притесних, когато го видях да 
фотографира цветя. Това беше 
нещо повече - истинска страст 
и обсесия."

Вдовицата на Хелмут Нютън, Джун, открива постоянна 
експозиция на съпруга си в Берлин, юни 2004 г.
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на маса” или „Tischgesprache”, в които по време на вечеря или 
обяд той е споделял някои от най-съкровените си и ужасява-
щи идеи пред някои от най-верните си сътрудници.

Интересно още е, че българското издание на книгата има по-
открояващ се глас, защото преводачът Асен Георгиев заедно с 
редакторския екип са взели сериозно решение: по-голямата част 
от специалните бележки към книгата, добавени от автора Хенри 
Пикер, да бъдат съкратени не само поради редица неточности в 
тях, но и заради дразнещото откровено възхваляване на фюрера. 
„Целта беше да се постигне лаконичността на изданието от 

1951 г., за да се чува гласът на Адолф Хитлер, а не на автора”, 
твърди редколегията. Например френетичното повтаряне на 
думата „Фюрер” (Фюрера каза, Фюрера обсъди, Фюрера реши и 
т.н.) в българското издание на книгата е заменено с „Шефа”. Така 
например в документ от 1 юли 1942 г. четем:

„По време на вечерята Шефа подчерта, че Вермахтът не бива 
при никакви обстоятелства да се интересува от вътрешнопо-
литическите въпроси. Негова задача е да бъде мечоносец срещу 
външния свят. Заради това работата му в мирно време трябва 
да е посветена изключително на подготовката за тази борба 
срещу външния свят.”

„АКО ЧЪРЧИЛ Е ЧАКАЛ, ТО СТАЛИН Е 

ТИГЪР”
До каква степен болният ум на „Шефа” е събирал в себе си не 

само фобии, обсесии и паранои, но и грандоманска, типично бо-
лестна надменност към някои от най-великите му съвременници, 
може да се установи дори само по коментарите на А. Хитлер за 
Уинстън Чърчил, когото той определя пред обкръжението си като 
„жалък”. За сметка на това респектът му към Йосиф Висарионович 
е огромен: „По свой начин Сталин е гениален”. Друга смайваща 
констатация, която заслужава голям исторически анализ, тъй 
като призовава към отделна дискусия, това е репликата: 

„Ако Чърчил е чакал, то Сталин е тигър.”
Впрочем от общо 200-те разговора само разговорите от № 1 

до 36 са извлечени от оригиналните стенограми на министерски 
съветник Хайм и Хенри Пикер поема отговорност за тяхната 
истинност. Кой е Хенри Пикер? 

Авторът на тази книга Хенри Пикер (1912-1988) е роден в 
Германия малко преди Първата световна война. През 1930 г. ста-
ва член на Националсоциалистическата работническа партия на 
Германия, а 6 години по-късно завършва право в университета в 
Кил (провинция Шлезвиг-Холщайн). От 1942-ра е високопоставен 
правен служител в Главната квартира на Хитлер. Имал е приви-
легията често да бъде канен лично от Хитлер да обядва с него, 
което според стенографа се дължи на семейния му произход. Както 
самият Пикер споделя в предговора си на „Хитлер без цензура”, 
той е син на стопанския сенатор от Вилхелмсхафен Даниел Пикер, 
който е въвел Хитлер в германския военен флот дълги години 
преди поемането на властта.

Очевидно синът на стопанския сенатор е осъзнавал дори 
преди Германия да изгуби войната стойността на въпросните 
документи. Защото няма по-добри свидетелства за мащабите на 
престъпленията от интимните разговори на Хитлер, записани, 
когато този болен субект се е чувствал пълноправен господар на 
Европа. Любопитно е, че самите записки са прочетени и одобрени 
от Хитлер. В повечето от тях се разкриват отделни причинно-
следствени връзки в зловещите му планове, а също така и негови 
лични тълкувания на собствените му заповеди. Разбира се, с една 
важна уговорка – тези речи открехват завесата само толкова, 
колкото актуалният контекст в зависимост от съответните 
обстоятелства е позволявал. Редакторската намеса още в онзи 
сеизмичен исторически момент е била неминуема. Особено по въ-
просите за военното положение, чиито стенограми са водени от 
цивилни стенографи, които са били редактирани и преработвани 
впоследствие от военните. 

ЦЕНЗУРА НА ФАКТИ, ЦЕНЗУРА НА 

МЪЛЧАНИЕ
И все пак. „Целта на тази сбирка от документи не е да 

оправдава или осъжда. Много време и дистанция са нужни, за да 
може явления като Адолф Хитлер да бъдат преценени според 
историческите им последици – твърди Хенри Пикер. – Още от на-
чалото при тази сбирка от документи не ставаше дума за моята 
гледна точка по разните проблеми, а да се предаде планомерно 
и изчерпателно личното свидетелство на Хитлер за неговата 
личност, идеи и цели.” 

Трябва ли да вярваме на думите на стопанския сенатор от 
Вилхелмсхафен Даниел Пикер, който е въвел Хитлер в германския 
военен флот? Трябва ли да не вярваме? Истината винаги е в сян-
ката на фактите, които историята обича да премълчава. Това 
са детайлите, които някога са били пренаписани и редактирани. 
Въпреки този факт добре е да погледнем на тази част от исто-
рията с други очи – разговорите на маса в кръга от съратници на 
Хитлер са и вид „семейни разговори” между доверени лица, които 
споделят едни и същи идеи. Но също така са и вид театрални 
речи пред публика от 26 човека, готови всеки един момент да 
аплодират. Какво остава по средата? Вероятно онези паузи, 
които са пълни с информация. 

Останалото, както казват, е мълчание.

Нарича го Хелми, той нея 
- Джуни. Фотографът обича 
амазонки и жени с андрогин-
ни елементи. „Приличаше на 
малко момче, което се нуж-
дае от силна ръка", спомня си 
Джун. Хелмут не си пада по 
захаросаните женствени типа-
жи, които като лава на вулкан 
изпепеляват мъжкото сърце. 
„Влюбих се в Джун, защото 
има силно тяло и силен ум." Тя 
си пада по третото му око - 
неговия фотоапарат, и до края 
помага перверзните му идеи да 
оживеят в кадри за десетки хи-
ляди долари. „Джун добре знае, 
че ако снимах пейзажи, нямаше 
да живее в такъв разкош. Зато-
ва снимам красиви момичета." 
От тринайсетгодишна възраст 
той е обсебен от секса и оча-
рован от фотографията. От 
магията на камерата, която 
само за частица от секундата 
запечатва всеки детайл. „За-
тваряш клепачите си и вече 
нищо не си спомняш. А каме-
рата отваря окото си и улавя 
всичко", казва фотографът.

Ако не беше Адолф Хитлер, 

Хелмут Нойщедтер вероятно 
никога нямаше да срещне Джун. 
Роден в заможно еврейско се-
мейство, той напуска Берлин 
на осемнайсет години. Не за 
удоволствие, а заради своята 
фамилия. Добре облечен, но без 
пукната пара се озовава в Син-
гапур, за да стане ексклузивно 
жиголо и от време на време 
да снима за някои вестници. 
„Никога не е полагал усилия да 
изглежда нормален и затова 
може да си позволи да бъде 
такъв, какъвто е", разказва 
Джун. Двегодишният микс от 
плейбойско-фотографската 
му кариера е предостатъчен, 

за да почне да превъплъщава 
мислите си в еротични кадри. 
Емигрира в Австралия, сменя 
фамилията си - вече се казва 
Нютън, и служи пет години в 
австралийската армия, преди 
да хвърли котва в Мелбърн и 
открие фотографското си сту-
дио. „Гледах фотографиите му 
по стените и се влюбих в тях", 
спомня си Джун. Когато прек-
рачва прага на студиото му, 
тя е актриса и търси начин да 

спечели допълнителни доходи 
като модел. „Фотографията 
винаги ще бъде първата ми 
любов, ти си втората", казва 
й той няколко месеца преди 
брака. „Ти ни въвлече в това, 
проклетнико", отговаря Джун 
и става артдиректор и на фо-
тографския им талант, и на 
целия им живот. И той тече 
между Париж, Лондон, Монте 
Карло, Лос Анджелис... „Лондон 
беше стерилен за снимки и не 
много продуктивен. Когато се 
озовах в Париж, разбрах, че тук 
се живее. Животът се случва-
ше на улицата, в бистрата 
и ресторантите. Красивите 

жени бяха навсякъде", конста-
тира Нютьн. Вкусът на Париж 
оценява неговия ексцентри-
чен афинитет към садо-мазо 
фетишите. Градът одобрява 
култовата му мисъл: „Във фо-
тографията има две мръсни 
думи - изкуство и добър вкус." 
И заедно с Джун запечатват с 
апарата едни и същи обекти, за 
да разберат, че между тях няма 
никаква прилика. Тя се подпис-
ва с псевдонима Алис Спрингс. 

„Никога не снимахме заедно. 
Имахме тотално различен под-
ход. Това се вижда в начина, по 
който заснехме Джани Версаче 
и Шарлот Рамплинг", спомня 
си Джун. Неговият Версаче е 
оголен, но уверен, нейният е 
облечен, но повече „разголен". 
Неговата Шарлот е актриса 
във филм, а нейната - жена, 
която се крие зад маската си. 
„Жената фотограф никога не 
може да извлече от жените 
това, което мъжът може. По 
време на фотосесиите използ-
вах целия си артистичен та-
лант, за да ги накарам да се 
отпуснат и да гледат в мен", 
разказва Джун. Според Хелмут 
тя е майстор на истинския 
и семпъл портрет. „В моите 
снимки има манипулация и на-
меса", казва фотографът. Джун 
не може да снима, без да получи 
одобрение в очите на модела, 
Хелмут не се интересува от 
душата на обекта, опитва се 
да я открадне и да я даде на 
друг обект. Той харесва мис-
терията, тя - лежерността 
във фотографията. Той харесва 
секса, но никога не докосва мо-
делите си. Промяната на поза-
та или извивката на тялото 
се случва първо в главата му, а 
после като сигнал се изстрелва 
в целта. „В снимането аз съм 
реалист", твърди Джун. „А аз 
симулирам", признава Хелмут. 

За него силата на жената не 
е в нейната сексуалност, а в 
ролята й на перфектна ма-
шина. Не вижда в нея човешко 
същество, а неговото идеално 
подобие. „Падам си по науч-
ната фантастика", признава 
фотографът. Заснетите от 
него тела съдържат в себе си 
нещо от механиката на робо-
та. „Дори и когато тялото е 
голо, в снимките му то изглеж-
да като перфектна конструк-
ция", твърди Джун. През целия 
си съвместен живот двамата 
разменят идеи, а не ухажвания. 
Правят каквото си искат, но 
остават до края заедно. Джун 
не страда от това, че Хелмут 
години наред преследва модели-

те си само за няколко секунди в 
кадър. „Пред обектива му пози-
раха Катрин Деньов, Каролина 
от Монако, Сигорни Уивър... Той 
може да види секс в кухнята или 
в движението на мускула от 
вътрешната страна на бедро-
то на модела", спомня си Джун. 
Двойката отбелязва 51 годи-
ни брак с албума Us and Them. 
Голотата на двамата в него 
е обяснението им в любов. Тя 
снима него, той нея. Няма къде 
да се скрият по страниците 
на албума, но те и не го искат. 
Истината е тотална и само 
любовта може да я преглътне. 
Днес Джун е на 92 години. Хел-
мут щеше да бъде на 96.

Препечатка от L'EUROPEO

Хелмут u Джун Нютън. Те участват в собствен любовен сериал, 

който няма шанс да доживее римейк

Хелмут Нютън, Париж, 31 октомври 1978 г.

ФОТОГРАФСКИ ДИАЛОГ

„Някои хора наричат фотографията изку-
ство. Не и аз. Изкуството е мръсна дума, 
когато става въпрос за фотография. Моята 
работа като фотограф е да съблазнявам и 
забавлявам" - коментира Нютън.
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Зигмунт Бауман е роден 
в Познан, Полша, през 1925 
година. Живее в Англия от 
1971 година. Бауман изучава 
социология и политология във 
Варшава, след като отби-
ва военна служба в Първа 
полска армия. Носител е на 
Военен кръст. През 1945 годи-
на Бауман става лектор във 
варшавския университет и 
преподава там до момента, 
в който е принуден да се 
откаже от полското си граж-
данство през 1968 година по 
време на антисемистската 
кампания в Полша. Първона-
чално заминава да препода-
ва в Израел в университета 

на Тел Авив, докато не му 
предлагат позиция в уни-
верситета в Лийдс, където 
преподава до последно. Силен 
поддръжник на комунизма в 
началото на кариерата си, 
впоследствие става сериозен 
критик на тоталитарните 
режими, изградени зад Желяз-
ната завеса. Бауман е добре 
познат със своите анализи 
за връзката между модер-
ността и Холокоста, кон-
суматорското общество и 
така наречената „ликвидна 
модерност”, термин, който 
той въвежда, за да определи 
постмодернистичната фаза 
на модерността. Трудовете 

на Бауман са изключител-
но популярни и са преведени 
на няколко езика. Бауман по-
срещна екипа на Еврейската 
общност за развитие - JDC и 
МЦОР - Международен цен-
тър за общностно развитие, 
в дома си в Лийдс през 2009. 
Откъс от разговора с него, 
който ви предлагаме, е от-
носно положението и отно-
шението към ситуацията с 
евреите в Европа в днешни 
дни, въпреки неговото пре-
дупреждение, че често той 
е по-скоро в ролята на птич-
ката, а не на орнитолога, а не 
винаги птичката е надежден 
и компетентен орнитолог.

JDC МЦОР: Питър Бергер 
говори с Бауман за задължител-
ността на историческото на-
следство, за това как в модер-
ните времена сме принудени да 
избираме между онтологично* 
изгубване на идентичността 
и това да загубим вярата си. 
Има ли обратен път назад от 
свободата на избор? В този ред 
на мисли не са ли необходими 
повече мерки за сигурност не 
при проверките на летището, 
а вътре в нас? Нещо, което е 
основополагащо за самите нас, 
когато вече не сме част от 
племето?

Зигмунт Бауман: Ние вина-
ги сме в противоречие с избора, 
който правим. И ние винаги 
имаме много малко сигурност 
във време, когато се чувства-
ме безпомощни един без друг. 
Това, което се случва сега, е 
така, защото са много малко 
хората, които се чувстват 
достатъчно силни, за да решат 
да живеят без сигурността, 
която им дава общността или 
държавата. 

Хората от средната класа, 
т. нар. буржоазия, се чувстват 
уплашени в момента. Някои се 
страхуват да не загубят със-
тоянието си, някои се страху-
ват от фалит, някои мислят за 
самоубийство. Те не знаят дали 
ще могат да запазят красивата 
къща, която са купили, или как-
во ще стане с петте семейни 
коли. Проблемът с липсата на 
сигурност доскоро беше незна-
чителен, но нараства все пове-
че. Това е грандиозна промяна. 
За това аз посочих в началото, 
че ние говорим за ситуация, 
която ще се промени. Въпросът 
е в каква насока ще се промени. 
Нямам никаква представа. Ние 
вече разполагаме с достатъчно 
фундаментализъм и фундамен-
талистки секти.

Те се чувстват по-сигурни в 
една сплотена, загрижена общ-
ност. Това е разликата между 
общността – Gemeinschaft, и 
това, което Фердинанд Тьонис 
нарича Gesellschaft: вид общ-
ност, в която нямаш право 
да правиш нищо, освен ако не 
платиш за него, и нямаш пра-
во да получиш нищо, ако не 
докажеш, че го заслужаваш. В 
Gemeinschaft винаги имаш „га-
рантирано място на масата” 
независимо какво се случва. 
Общността е като голямо се-
мейство. Няма „безработни” в 
обедняващата полска страна 
преди Втората световна вой-
на. Нито дори един безработен. 
Всяко дете, родено в селско 
семейство, има своето място 
на масата и своята работа в 

конюшня или обора. Ако няма 
достатъчно храна, всеки член 
на общността ще получава 
по-малко. Ако храната е в из-
обилие, всеки ще се храни по-
добре. В такъв тип общности 
въпросът за сигурността дори 
не се повдига. Всеки се ражда с 
доживотни права, единстве-
ното, което човек не може да 
направи, е да ги промени. Това 
е общност, която дава в много 
голяма степен сигурност, но 
в много малка осигурява сво-
бода.

JDC МЦОР: В еврейския жи-
вот през последните 30 години 
групата на Хабад Любавич на-
раства бързо в отслабващия 
нерелигиозен светски еврейски 

свят. Това, което откриваме 
днес при работата с различ-
ните видове общности, е, че 
хората не искат да жертват 
свободата си, за да се присъеди-
нят към едно или друго религи-
озно течение, което повелява 
„Това е редът!” Хората, които 
все още убедено отстояват 
свободата си, търсят нови 
пътища да се присъединят към 
общността.

З.Б.: Абсолютно вярно е, 
че при подвижната модерност 
свободата е, така да се каже, 
скъсване на синджира и от ня-
колко години свободата на из-
бора в частност е безгранична. 
Резултат от това е отслаб-
ването на междучовешките 
родствени връзки. „Общност-
та” се възприема като група за 
разговори и общуване, в която 
се включваш, докато ти дос-
тавя удоволствие, и после се 
изключваш. Място, в което е 
лесно да влезеш и да излезеш.

Но да се върнем на еврей-
ския проблем през ранната мо-
дерност, тогава е имало много 

силен натиск за асимилиране на 
евреите. Асимилацията озна-
чава прекъсване на връзките, 
свързани с произхода. В лекция, 
която изнесох в Лондон, цити-
рах Хана Аренд, която говори за 
бежанец от Германия, който се 
радва на одобрение от страна 
на хора като него. „Ние бяхме 
добри германци, сега ще бъдем 
добри французи” (или германци, 
испанци или каквито и да е) е 
точно това, което казва той. 
Не може да бъдеш асимилиран и 
да запазиш идентичността си. 
Трябва да я изоставиш и зали-
чиш. Дори да се жертваш, няма 
да ти бъде простено, защото 
това е екстремно по същност-
та си. Необходимостта от 
асимилация е необходимост от 

това да спреш да бъдеш някой 
друг.

Друг проблем: глобализаци-
ята и нейното нарастване в 
националистично ориентира-
ните държави в края на 19-ти 
ти век създава йерархия на 
значимостта или преситеност 
от културни правила, които 
представят асимилацията 
като предимство. Има много 
по-малко натиск за изоставя-
не на общностите, свързани 
с произхода: за какво, няма 
причина. Няма къде другаде 
да се присъединим. От друга 
страна, има много изкусителни 
възможности за определяне на 
националната идентичност, 
например чрез възможността 
да бъдеш един тип човек днес 
и съвсем различен утре. От 
друга страна, има лек натиск да 
включиш в идентификацията си 
етническото наследство или 
религиозната идентичност и 
той е част от този механизъм, 
защото всеки по свой начин е 
част от диаспората и до ден-
днешен.

Евреите и циганите са 

Кои сме ние?

И деолог на антиглобализа-
цията, Зигмунт Бауман 
се прочу в последните 

години и с острите си критики 
към социалните мрежи. 

Зигмунт Бауман, един от 
най-известните европейски 
социолози на последните десе-
тилетия, почина на 91 години. 
Работите на родения в Полша 
ляв мислител изследваха дви-
жението на идентичността в 
съвременния свят, Холокоста, 
консумеризма и глобализацията, 
предава „Ню Йорк Таймс“.

Прочут с подхода си, който 
съчетава социология, филосо-
фия и други дисциплини, Бауман 
е силен морален глас на бедни-
те и онеправданите в свят, 
преобърнат от глобализаци-
ята. Дали пише за нея, или за 
Холокоста, фокусът му остава 
върху това как хората могат 

да си създадат достоен живот 
чрез етични решения.

Бауман е автор на повече 
от 50 книги, като може би 
най-прочутата от тях е „Мо-
дерност и Холокост“ (1989). С 
нея социологът се разгранича-
ва от много други мислители, 
които виждат варварството 
на Холокоста като провал в 
модерността. Според Бауман 
всъщност масовото изтребле-
ние на евреи е резултат именно 
от стълбове на модерността 
като индустриализацията и ра-
ционализираната бюрокрация.

През 90-те години той 
въвежда термина „ликвидна 
модерност“, с който описва 
съвременния свят, където хо-
рата са оставени без корени 
и лишени от всякакви пред-
видими референтни рамки. В 
книги като „Ликвидни времена“ 

и „Ликвидна модерност“ той 
изследва несигурността, която 
един постоянно променящ се 
свят създава.

Идеолог на антиглобализа-
цията, Бауман е известен и с 
острите си критики към соци-
алните мрежи. В интервю за 
„Ел Паис“ наскоро коментира, 
че въпросът за идентичност-
та се е променил покрай тях 
– от нещо, с което се раждаш, 
тя вече е задача, създаване на 
собствена общност. Тогава Ба-
уман обясни, че повечето хора 
не ползват социалните мрежи, 
за да се обединят, а напротив 
– да се отделят в зоната си 
на комфорт и да виждат само 
отражение на собствения си 
образ. Така, удобни и доставящи 
удоволствие, те са чисто и 
просто капан.

Площад "Славейков"

Зигмунт Бауман -                                        
гласът на бедните в глобалния свят 
Един от най-известните европейски социолози                   

си отиде на 91 години 

Зигмунт                      
Бауман:

Продължава от стр. 5

Когато решим да открехнем вратата на историята

нееврейски произход, помагали 
да бъдат спасени евреи по вре-
ме на погромите и унищожи-
телните мерки против хора 
от еврейски произход“.

На въпроса ми как е бил 
приет филмът в САЩ ми съоб-
щи, че нашият посланик в САЩ 
телеграфирал, че бил възприет 
много добре и че по пощата 
изпратил една „благодарност“, 
както той се изрази. Изказах 
надеждата си, че тази „бла-

годарност“ ще ми бъде съоб-
щена.

- Вие сте служили в това 
министерство и знаете какво 
е тайна. Ако не е тайна, разби-
ра се, че ще ви бъде съобщена. 
Имам телефонния ви номер и ще 
ви се обадя.

София, 7 януари 1985 г.    
подпис: Любен Златаров24

В края на същата година, 
на 23 декември, в кабинета на 
зам.- министъра на външните 
работи Мария Захариева е про-

ведена скромна церемония. Тихо, 
без много шум, дългогодишният 
дипломат от „старата школа“ 
Любен Златаров е удостоен 
със значка на министерството 
„За заслуги към външната поли-
тика на НРБ“. В мотивите за 
награждаването зам. министър 
Захариева посочва: „С Ваше съ-
трудничество напоследък бяха 
публикувани и по този начин 
станаха достояние на широка-
та наша общественост редица 
интересни документи за спася-
ването на румънските евреи от 
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единствените близки една 
до друга диспори през 19-ти 
век в Европа. Сега нека да се 
пренесем в Лондон и неговото 
разнообразие от диаспори. Въ-
просите за идентичността се 
поставят отделно от въпро-
сите за „асимилацията” и вече 
не се разглеждат през такава 
драматична гледна точка. Те 
се превръщат във второсте-
пенен проблем. Евреите вече 
не биват притискани и задъл-
жавани да се борят, крият 
или отричат техния еврей-
ски произход и култура. Няма 
за какво. Голямо постижение 
в последно време е бавното и 
трайно научаване на изкуство-
то да живееш с различията. 
В „постоянната модерност” 

различията се толерират и 
дразненията, предизвиквани от 
тяхното наличие, се очаква да 
изчезнат в бъдещето, когато 
се очаква „тези извънземни” да 
станат като нас. „Да живееш 
с непознати” не е нещо, което 
е останало в миналото и не из-
исква някакви специални умения, 
за да се приложи. Както изглеж-
да, наличието на диаспорален 
елемент няма да изчезне от 
живота ни, той ще остане там 
завинаги, така че да се научим 
да живеем с различията, без да 
се отказваме от собствените 
си особености. Аз съм различен, 
ти си различен, ние всички има-

ме своите различия, но това не 
пречи да живеем заедно и дори 
да се харесваме и обичаме.

БИБЛИЯТА ОБЕДИНЯВА НЕЙ-
НИТЕ ТЪЛКУВАТЕЛИ, КАТО ИЗОСТРЯ 
ВНИМАНИЕТО ИМ, НО НЕ ИЗИСКВА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КОНСЕНСУС ОТ-
НОСНО ТЪЛКУВАНЕТО Й.

JDC МЦОР: От две хиляди го-
дини насам евреите са малцин-
ство в Европа. Днес евреите не 
са просто малцинство, те са 
сбор от малцинства от различ-
ните диаспори, които са миг-
рирали в Европа. Как бихме ги 
квалифицирали през призмата 
на новите обстоятелства.

З.Б.: Няма конкретно ре-
шение на този проблем. Ще 

отнеме време, за да се намери 
решение. Ще ви дам пример от 
друга сфера – бракът - хората 
виждат в брака събитие, което 
определя останалата част от 
живота им.

За все по-голям брой хора в 
наши дни бракът е на принципа 
проба - грешка, брак, развод, 
отново брак, отново развод. 
В днешно време е лесно да на-
рушиш клетвата за вярност. 
Още по-лесно е да се разделите, 
особено ако не сте полагали та-
кава клетва. Повечето млади 
хора предпочитат да заживеят 
заедно без официално обвързва-
не, докато се чувстват добре 

един с друг. Какво е влиянието 
на този тип съвместно съжи-
телство върху поведението на 
хората? Когато хората мислят 
(правилно или грешно), че бра-
кът е до края на живота, те 
търсят и намират приложение 
на това разбиране в живота, 
без да се оплакват. Когато 
да прекратиш партньорските 
отношения е толкова лесно, 
всяко малко недоразумение меж-
ду хората се възприема като 
голяма катастрофа: „Не мога 
да страдам повече, имам нуж-
да от повече пространство, 
изнасям се.”

Подобни неща могат да бъ-
дат казани и за диаспорите в 
рамките на диаспората, като 
за различни сред различните. 
Доколкото и да си различен 
и заобиколен от различни, на 
това се гледа като временно 
неудобство. И малкото откло-
нение от обвързващите пра-
вила, прилагани за членовете 
на малцинството, проявено от 

някой от тях, се разглежда 
като грандиозно провинение, 
изискващо отстраняване от 
общността. Веднъж завинаги 
трябва да разберем, че различ-
ните са тук завинаги и няма 
да си тръгнат (Джордж Симел, 
вероятно един от най-добрите 
социолози на всички времена, 
определя различните като „ня-
кой, който идва днес, но няма 
да си тръгне утре”.), както 
съпруга и съпругата в консер-
вативния брак ние трябва да 
се опитаме да намерим начин 
да живеем заедно в мир и вза-
имно разбирателство и полза. 
Колкото по-бързо разберем в 

този глобализиращ се свят, че 
същността на диаспората се 
състои в съвместно съжител-
ство, което никога не прекъсва, 
което е непрекъснато с нас, 
толкова по-лесно ще намерим 
начин да живеем с него.

Корнелиус Касторадис, го-
лям френски философ от гръцки 
произход, бил попитан веднъж 
от раздразнен репортер: „Как-

во искате – да промените чове-
чеството ли?” Той отговорил: 
„Не, опазил ме Бог. Искам само 
човечеството да се промени 
само, както се е случвало много 
пъти преди.” Аз съм склонен 
да отговоря по същия начин. 
Вярвам, че в този случай има ал-
тернатива, ние вече сме и ще 
останем в една и съща лодка. 
Планетата е препълнена и ние 
ще се блъскаме един в друг за-
винаги. Едно време пампасите в 
Аржентина са се приемали като 
„празна територия”, където 
хората можели да избягат от 
проблемите си. В днешни дни 
това е невъзможно да се случи. 
Живеейки под проклятието на 
постоянната заедност, е по-
добре да споделим участта си 
и съзнателно и дружелюбно да 
прегърнем съдбата си.

JDC МЦОР: Сега сме три по-
коления след Холокост, период, 
през който никой не е посмял 
да нападне евреите или Изра-
ел, защото ще бъде обвинен в 
антисемитизъм. Сега, когато 

този период е отминал, ми се 
струва, че хората открито 
може да заявят на евреите: 
„Вие сте ужасни и правите 
ужасни неща.” Защото ние сме 
част от същите общности, в 
същите държави. Дали това е 
началото на нов вид дискрими-
нация, която поставя морал-
ните задължения за евреите 
на по-високо ниво от тези на 
останалите хора?

З.Б.: Притеснявам се за мо-
ралните стандарти на Израел 
и човечността. Тревожа се за 
младите поколения, които след 
раждането си са принудени да 
наблюдават как държавата им 
подскача от една морална цен-
ност на друга морална ценност 
на всеки, който се появи, като 
проява на нормална държавна 
политика, защото друг подход 
не им е известен. Знаем колко 
лесно се изменят нещата при 
такива обстоятелства, имайки 
предвид тънките граници на 
човешката цивилизация, без да 
споменаваме моралните стан-
дарти на евреите, които се 
имат за световни учители. 
В книгата на Филип Зимбардо 
„Ефектът на Луцифер” той 
прави изследване на поведе-
нието на обикновени среднос-
татистически американски 
момчета и момичета, които 
попадат на място като Абу 
Гариб. Съвсем нормални, обик-
новени средностатистически 
американци. Те се превръщат 
в зверове.

JDC МЦОР: Вие започвате 
книгата си „Идентичността: 
Разговори с Бенедето Веки” с 
разказа за това как сте бил 
принуден да избирате между 
полския и английския химн при 
академичната церемония и вие 
в крайна сметка сте избрали 
европейския. Но не споменава-
те нищо за показване на еврей-
ската си идентичност и дали 
тя има някакво значение.

З.Б.: Това не беше избор 
между отделни националности, 
а между отделни държави. Пър-
воначално аз бях гражданин на 
Полша. Но впоследствие се от-
казах от това гражданство. 
Намерих убежище в Англия, но 
бях само приютен от тази 
държава. И тук, и там аз си ос-
тавам „чужденец по дяволите” 
(смее се). 

JDC МЦОР: Но как се чувст-
вате в рамките на юдаизма? 
Как се самоопределяте?

З.Б.: „Хатиква” щеше да е 
абсолютно не на място, като 
се има предвид, че аз дори не 
сам израелски гражданин. При 
положение, че има европейски 
химн, чрез който да избегна 
избора между Англия и Полша и 
противопоставянето на двете 
държави и идентичности. Агнес 
Хелере беше казала веднъж: „Аз 
съм унгарец, аз съм американец, 
аз съм евреин, аз съм философ, аз 
съм жена – прекалено много ин-
дивидуалности за един човек.”

Аз бих могъл да кажа нещо 
подобно. А относно моята ев-
рейска идентичност? Големи-
ят полски поет от еврейски 
произход Юлиан Тувим е казал 
„Доказателството за моята 
полска принадлежност е, че 
полският антисемитизъм ме 
наранява много повече от ан-
тисемитизма във всяка друга 
държава по света.” Следвайки 
неговия пример, аз мога да кажа, 
че доказателството за моята 
еврейска принадлежност е, че 
несправедливостта спрямо Из-
раел ме наранява много повече 
от несправедливите действия, 
извършвани спрямо която и да 
е друга държава.

Превод Деница Варсано

* Онтология – философска 
дисциплина, която се зани-
мава с изследване и разби-
ране на съществуващото, 
реалността и битието като 
цяло.

„Проклятието 
на постоянната 
заедност”

депортиране във фашистките 
концлагери. Вие сте един от 
тези добросъвестни чиновници, 
които, въпреки правителстве-
ните разпоредби, са разрешава-
ли транзитни визи на евреи…25. 
Любен Златаров благодари за 
наградата и подчертава, че го 
прави и от името на бившите 
си колеги Никола Пецев, Нико-
ла Ванчев и Хари Левенсон, с 
които заедно са помагали на 
евреи. Сред последните записки 
на Любен Златаров е и тази, за 
посещението му в редакция-
та на "Годишника". Отбелязва, 
че е показал значката и са му 
направили няколко снимки – по 
отделно и заедно с членовете 

на редакцията. Записал си е и 
думите на главния редактор 
Давид Бенвенисти: Вие не сте 
известен тук в България, но на-
вън, където и да отидете, всич-
ки врати са Ви отворени26.

През онези години Любен 
Златаров не е отишъл никъде. 
Разказът му е останал тук, при 
нас. Давам си сметка, че днес 
бележките му могат да отво-
рят вратата на историята 
и да послужат не само като 
първоизточник за нов преглед 
на темата27 , но и към изучава-
нето на онова основно качество 
– човечността.

Препечатано от сп. "La 
Estreya"
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„Омразата е липса на 
фантазия“ e заглавието 
на литературната вечер, 
която ще се състои на 01 
февруари 2017 г., в 18.30 
часа, в Централна софийска 
синагога (ул. „Екзарх Йосиф“ 
15, 1301 София).

В центъра на събитието 
са текстове и стихотворе-
ния, написани от затворници 
в концен-трационния лагер Те-
резин. Сред авторите са Алис 
Херц-Зомер, 
Георг Кафка, 
Паул  Арон 
Зандфорт, Лео 
Щраус, Виктор 
Улман и Илзе 
Вебер, които 
чрез създаване-
то им са се от-
късвали за миг 
от ежедневие-
то и ужасите 
в затвора. Ли-
тературната 
вечер ще бъде 
на немски език 
с презентация 

на български и модерирана 
от Грегорий Х. фон Лейтис и 
Михаел Лар. В проекта участ-
ват и ученици от софийски 
гимназии, които се ангажи-
раха с българския превод на 
стихотворенията.

Терористичните нападе-
ния от последните месеци 
и агресията във всичките 
й измерения ни демонстри-
рат по ужасяващ начин как 
омразата може да заслепи 
хората и какъв потенциал 

на насилие може да се разгър-
не от една деструктивна, 
незачитаща човешкото дос-
тойнство идеология. И към 
днешна дата произведенията 
на тези затворници ни дават 
увереност, че въпреки всичко 
спиралата от омраза, насилие 
и разрушение може да бъде 
прекъсната.

Радваме се на Вашето при-
съствие!

Редакционен коментар
„Джерузалем пост“
Международната мирна 

конференция, която бе откри-
та в неделя, 15 януари т.г. в 
Париж, е “нагласен” опит да 
бъде уязвен Израел и надеждите 
му за постигане на мир, заяви 
израелският премиер Бенямин 
Натаняу дни по-рано.

„Това е нагласена конферен-
ция, нагласена от палестин-
ците с покровителството на 
Франция с цел да се приемат 
антиизраелски позиции. Това 
отдалечава мира“, каза той. 

Израел отхвърля Парижката 
конференция, последователно 
поддържайки логичната пози-
ция, че напредък към мир може 
да бъде постигнат единствено 
чрез преки преговори очи в очи 
между Рамала и Йерусалим.

Френският президент Фран-
соа Оланд, инициатор на фору-
ма, будещ въпроси и събрал бли-
зо 70 страни – сред които не са 
Израел и палестинците, заяви, 
че целта на Париж е да събере 
подкрепа сред международната 

общност за решението за две 
държави, макар че конференци-
ята едва ли би направила този 
резултат вероятен, камо ли 
възможен.

„Мир ще бъде постигнат 
между израелците и палес-
тинците, никой друг не може. 
Само двустранните преговори 
може да доведат до успех“, 
каза Оланд пред дипломати и 
изказа мнение, че изоставяне-
то на подхода за две държави 
ще подкопае сигурността на 
Израел. Оланд подчерта, че кон-
ференцията ще допринесе за 
„конкретни решения в помощ 
на развитието на енергийна, 
транспортна и градска инфра-
структура в полза на Израел и 
палестинците“.

Палестинското ръковод-
ство естествено привет-
ства френската инициатива, 
защото тя им позволява да 
продължат своята кампания 
за делегитимизиране на Израел, 
докато отказват да прего-
варят и да търсят истински 
изход от конфликта.

Различно мнение за меж-
дународната общност изрази 
номинираният за държавен се-
кретар на САЩ Рекс Тилърсън. 
По време на изслушването си в 
Сената той каза, че резолюци-
ята, приета миналия месец от 
Съвета за сигурност на ООН с 
помощта на администрацията 
на Обама, е накърнила перспек-
тивите за мир. Той каза, че не 
може да преговаряш с някой, 
който отрича правото ти на 
съществуване. 

Отиващият си държавен 
секретар Джон Кери не само 
че се въздържа от вето и така 
направи възможна резолюция 
2334, в която има пасаж, от-
ричащ правото на Израел да 
съществува, но реши да участ-
ва и в Парижката конференция, 
като така възнагради Оланд с 
американското одобрение за 
инициативата.

Йерусалим се тревожи, че 
президентът Барак Обама само 
6 дни преди края на мандата си 
ще използва конференцията, 
за да забие последния пирон в 

ковчега на т.нар. мирен процес. 
Сценарият предвижда, че Кери 
ще използва конференцията, 
за да одобри проекторешение 
на израелско-палестинския кон-
фликт, което ще бъде одобре-
но от СС на ООН, преди Обама 
да сдаде поста в петък.

Намек за тази крайна въз-
можност е фактът, че въпреки 
френските декларации, че въ-
просът за поделяне на Йеруса-
лим на две столици няма да бъде 
обсъждан на конференцията, 
темата ще бъде дискутирана 
в последния момент, преди да 
се стигне до текста на заклю-
чителния документ.

Конференцията в Париж 
няма да донесе мир. Той ще 
дойде единствено в резултат 
на преговори. За да има мир, 
палестинският президент Ма-
хмуд Абас първо трябва да дой-
де в Йерусалим и да се срещне 
с премиера Бенямин Натаняу. 
Проблемът е, че Абас е извес-
тен с това, че отхвърля всичко. 
Той отхвърли мирното споразу-
мение, което му предложи Ехуд 
Олмерт през 2008 г., и оттога-
ва категорично отказва да се 
срещне с Натаняу.

Франция може и да е ис-
крена в желанието си да види 
мир в Близкия изток, но да 
организира конференцията 
не е правилно. За съжаление 
колкото повече междуна-
родната общност подкрепя 
едностранната делегити-
мизираща кампания на Абас, 
толкова по-твърдоглав ще 
става той в отказа си да 
седне на масата за искрени и 
истински преговори.

Подготви                                         
Антоанета Маркова,                      

в. "Сега"

Г ермания ще финансира из-
граждането на музей на 
Холокоста в Солун, съобща-

ва израелското издание "Аруц 
Шева", цитирайки АФП. За идея-
та се заговори за пръв път пре-
ди три години, когато кметът 
на втория по големина град в 
Гърция Янис Бутарис предложи 
да бъде направен музей в памет 

на загиналите гръцки евреи по 
време на Втората световна 
война.

Преди началото й в Солун 
са живеели около 50 000 евреи. 
След войната обаче живи са 
останали едва 1000 души от 
общността.

Проектът на музея е на 
стойност 22 млн. евро. От 

тях 10 ми-
лиона ще 
дойдат от 
Германия. 
Строежът 
му ще запо-
чне в края 
на 2017 г. 
и се очаква 
да бъде за-
вършен за 
три години. 
Музеят ще 
се намира 
в западна-
та част на 
града и ще 
е в близост 

до мястото, 
където евреите са били кач-
вани на влакове и изпращани в 
концентрационни лагери.

Останалата част от па-
рите за проекта ще бъде 
осигурена от фондацията 
на гръцкия корабен магнат 
Ставрос Нархос.

Израел

Израелско-палестинската мирна 
конференция – без танго в Париж
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Германия ще финансира изграждането на 
музей на Холокоста в Солун

На 16 януари т.г. се проведе 
работна среща в Министер-
ството на културата, по пока-
на на министър Вежди Рашидов, 
по повод казуса с Видинската 
синагога. За нея бяхме извес-
тени едва в петък, и то чрез 
телефонно обаждане от каби-
нета на министъра, в резултат 
на което д-р Александър Оскар 
излъчи като представители 
на ОЕБ "Шалом" г-н Максим Бен-
венисти и г-н Йосиф Меламед. 
На срещата присъстваха още 
кметът на Видин г-н Огнян Цен-
ков, областният управител г-н 
Момчил Станков, зам.-кметът 
инж. Асенов, депутатът Вили 
Лилков, а министерството 
беше представлявано от зам.-
министъра г-жа Бони Петруно-
ва. Председателят на РОЕ "Ша-
лом" - Видин г-жа Роза Соломон 
изпрати официално писмо, че 
регионалната организация ще 
бъде представлявана от ОЕБ.

В хода на разговора стана 
ясно, че Министерството на 
културата няма възможност 
да стопанисва имота и при 
това положение страните се 
обединиха около решението да 
започне процедура по дарява-
не на Видинската синагога от 
ОЕБ „Шалом“ в собственост на 
Община Видин, с цел общината 

да кандидатства с европроект 
за нейната реставрация. На-
помняме, че на заседанието на 
Консисторията от 04.09. м.г. 
беше прието единодушно ре-
шението на ИБ собствеността 
на Видинската синагога да бъде 
дарена на българската държава, 
при спазване на точно опреде-
лени изисквания. Като основен 
мотив беше посочен фактът, 
че организацията няма финансо-
вата възможност да поддържа 
сградата и прехвърлянето на 
собствеността на държавата 
е удачен вариант за нейното 
стопанисване при условие, че 
влезе в изпълнение проект за 
реставрация.

От този момент нататък 
всички бъдещи ангажименти 
във връзка с Видинската сина-
гога ще бъдат предварително 
съгласувани в рамките на ра-
ботната група към ИБ в състав 
д-р Александър Оскар, Виктор 
Мезан, Максим Бенвенисти, Со-
фия Коен и Роберт Джераси.

Повече подробности за са-
мата среща ще докладва г-н 
Максим Бенвенисти на пред-
стоящото заседание на ИБ на 
31.01. в точка "Текущи".

Цветина Кънева,                                  
ПР на ОЕБ "Шалом"

Омразата е липса на фантазия – една литературна вечер

Бъдещето на Видинската 
синагога
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ВъзпоменаниеБележник

Свободно време

ВОДОРАВНО: Веде, Ера, Шиндлер (Оскар), Полгар (Юдит), Абу 
Нуас, Ирер (Ема), "Бт", Рижика, Гето, Ин, Дансинг, Шин, Меси (Лио-
нел), Камерън (Дейвид), "АтС", Сона.

ОТВЕСНО: Сешоар, Едикт, Дилбер танас, Бен-Гурион (Давид), 
Дан, Смес, Белруби, Иеро (Фернандо), Ре, Аткинсън (Роуън), Маркс 
(Граучо, Харпо, Чико, Зеппо, Гама), Ангина.

Отговори на кръстословицата от 
бр. 1 на 2017

СКРЪБНА ВЕСТ
На 11 януари 2017 завърши земния си път

САРИНА ВИКТОР ЧЕЛИБАКОВА
Напусна ни човекът, посветил живота си на каузата „НА-

ПРАВИ ДОБРО”.
Много ще ни липсва нейната доброта и отдаденост на 

семейството и общността ни.

От семейството

На 06.02.2017 г. се навършва една година 
от смъртта на

ИСАК МОРДУ  
МЕНЗАН
от Ямбол

Времето минава, но болката остава. Липс-
ваш ни.

Обичаме те!
Поклон пред  паметта ти!

От семейството

През януари се навършват 31 години от смъртта на нашия 
баща, дядо и прадядо

ДАВИД ЯКОВ ВАЛАДЖИ
и 2 години от смъртта на нашата майка, баба и прабаба

ЕСТЕР (ЕРНЕСТА)  
РАХАМИМ ВАЛАДЖИ

те бяха пример и подкрепа за нас.
С много обич и тъга се прекланяме пред тяхната памет.

От опечалените

31 януари – три години без

СИМЧО  
ЙОСИФ ЛУНА

Много ни липсваш. 
Винаги ще те помним.
Обичаме те!

От семейството

Навършиха се 2 години от смъртта на 
майка ми

МАТИЛДА  
ЙОСИФОВА ЛЕВИ

1919-2015
 

и една година от смъртта на брат ми

РОНИ  
НИСИМ ЛЕВИ

1946-2016
Нека си спомним за тях!

Йосиф Леви

ЧЕСТИТА НОВА 
ГОДИНА!

Приемете нашите най-светли пожелания 
за МИР, ЗДРАВЕ и КЪСМЕТ, за много 

слънце и вдъхновение през 2017 година.
Искрени благодарности на всички, които ни подкрепяхте 

морално и материално през изминалата година, и на нашите 
дарители на книги: г-н Емил Басат, г-жа Рейна Лиджи, г-жа 
Софи Йонтова, г-жа Михайлина Павлова, г-н Емил Бехар, 
г-жа Леа Коен, г-н Гриша Атанасов и г-жа Илка Бояджи-
ева.

От Настоятелството и служителите при  
НЧ „Емил Шекерджийски-1919 г.”

СЪОБЩЕНИЕ

Настоятелството на Софийска Ложа "Кармел" № 3355 на 
Б'ней Б"Брит насрочва на 26 февруари 2017 г. (неделя) извън-
редно изборно общо събрание при следния

дневен ред: 
1. Избор на нов член на Настоятелството поради от-

теглянето на брат Роберто Джераси.
2. Разни.
Събранието ще се проведе в "Бет Шалом" - София, ул. „Екзарх 

Йосиф” № 15, от 10 ч.

1 В. „Еврейски вести“, 
бр.12/22 юни 1981 г., стр. 3, 
Исак Бераха, „Имена, които 
трябва да се знаят“.

2 Палдиел, Мордехай. „Ди-
пломати, герои на Холокоста“. 
2007 г. 

3. Дороти томпсън, родена 
през 1894 г., кореспондент във 
Виена и Берлин. Един от първи-
те журналисти, които преду-
преждават за опасността от 
нацизма. Автор на книгата „Аз 
видях Хитлер“ (1932), изгонена 
от Германия (1934) по лично нас-
тояване на Хитлер. Сред най-
забележителните й статии е 
„Кой ще стане нацист“. Умира 
в Португалия през 1961 г.

4 тиуне/Семпо Сугихара 
(1900-1986), японски дипломат 
в Литва. През 1941 г. заедно с 
Ян Звартейндик са издали 2139 
транзитни визи за Кюрасао. 
Разпознат от спасени от него 
евреи през 1968 г.

5 Аристидис де Соуса Мендеш 
(1885-1954), португалски дипло-
мат, като генерален консул на 
Португалия в Бордо, Франция, 
през юни 1940 г. издава около 
15000 визи на евреи за Португа-
лия. Уволнен от  работа. Умира 
в бедност и нищета. Реабили-
тиран от правителството на 
Португалия през 1988 г.

6 Константин Деметриус 
Караджа, генерален консул на 
Румъния в Берлин през 1931-1941 
г. Като директор на Консул-
ско-стопанската дирекция на 
румънското Външно министер-
ство през 1941-1944 г. спасява 
около 50000 евреи от Франция, 
Германия и Унгария от депор-
тация.

7 Джорджо Перласка (1910-
1992), работил е в Будапеща. 
През 1944 г. променя името си 
на Хорхе и се установява с фал-
шиви документи в Испанската 

легация, използва заминаването 
на испанския генерален консул 
и издава визи на хиляди евреи. 
Разпознат от спасени евреи 
през 1987 г. 

8 Селахтин Улкумен, турски 
консул на о. Родос. През 1944 
г. изготвя списък на 50 гръц-
ки евреи, които представя на 
германските власти за турски 
поданици.

9 Ян Звартейндик, предста-
вител на корпорация „Филипс“ в 
Литва. За кратко е назначен за 
почетен консул на Нидерландия 
в Литва. Заедно с тиуне/Семпо 
Сугихара издава 2139 визи за 
о. Кюрасао със специален доку-
мент, в който се посочва, че 
островът е холандска колония. 
През 1963 г. спасените от него 
евреи, които дори не знаят 
името му и го наричат „Мистър 
Филипс“, публикуват статия за 
него във в. “Б`ней Брит” в Лос 
Анжелес под заглавие „Ангелът 
на Кюрасао“. Едва тогава разказ-
ва историята си.

10 Фенг Шан Хо, генерален 
консул на Китай във Виена. За 
периода 1938-1940 г., въпреки 
официалната забрана на китай-
ското Външно министерство, 
издава около 2000 входни визи 
за Китай.

11 Пер Ангер, втори секре-
тар на легацията на Швеция в 
Будапеща. През 1944 г. заедно с 
Валенберг издава шведски пас-
порти на унгарски евреи.

12 Раул Валенберг (1912-1947) 
през юли 1944 г. е назначен за 
първи секретар на шведското 
дипломатическо представител-
ство в Будапеща. Използвайки 
дипломатическия си имунитет, 
издава на много евреи шведски 
защитени паспорти, които им 
осигуряват статут на шведски 
граждани, подлежащи на репат-
риране. Арестуван от съвет-

ски патрул през януари 1945 г. 
и откаран в Москва. Досието 
на съветското разузнаване за 
проследяване на Валенберг е 
открито през 1991 г. в архива 
на КГБ. През 1992 г. е създаде-
на шведско-съветска работна 
група за изясняване смъртта 
на Валенберг.

13 Хари Бингхам, американски 
дипломат, вицеконсул в Мар-
силия през 1939-1941 г. След 
нападението на Германия над 
Франция издава около 2000 визи 
на еврейски и други бежанци, 
сред които са Макс Ернс, Хана 
Аренд, Марк Шагал, Ото Мейр-
хов, както и на семейството на 
томас Ман. Укрива евреи в дома 
си и ги снабдява с подправени 
документи. Поддържа връзка с 
френската съпротива за прех-
върлянето на евреи от Франция 
в Испания или през Средиземно 
море, като често пъти запла-
ща разходите им. През 1941 г. 
е преместен в Аржентина, а 
през 1945 г. е уволнен от дипло-
матическа работа. Умира през 
1988 г. През 1991 г. вдовицата 
на Бингхам открива скрити до-
кументи в дома им, доказващи 
дейността му.

14 Карл Лутц (1895-1975), 
швейцарски дипломат, вице-
консул в Будапеща. Историята 
му стои „погребана“ в швей-
царския дипломатически архив 
повече от 25 години. Дори вмес-
то награда получава мъмрене за 
превишаване на пълномощията 
си. През 1995 г. са публикува-
ни резултати от изследване, 
проведено от центъра „Симон 
Визентал“, според което Лутц е 
издал около 8000 защитни писма 
на унгарски евреи, за да зами-
нат за Палестина. През 1995 г. 
правителството на Швейцария 
се извинява официално за прене-
брежителното си отношение 

към дейността на Лутц и го 
признава за един от най-изтък-
натите си граждани за цялата 
история на Швейцария.

15 Хосе Мария Барето, пе-
руански консул в Женева. В на-
чалото на Втората световна 
война издава на германски евреи 
перуански паспорти и входни 
визи въпреки забраната на пра-
вителството си. Уволнен, а 
консулството на Перу в Женева 
е закрито. 

16 Международен комитет 
Раул Валенберг (1981); Между-
народен комитет, посветен 
на доктор Аристидес де Соуса 
Мендеш (1986).

17 ЦДА, ф. 176К, оп.11, 
а.е.1153, л.1-3.

18 ЦДА, ф.176К, оп.11, 
а.е.1774.

19 Клемперер, Виктор. „Ще 
свидетелствам докрай. Дневни-
ци“. София, 1991, стр.280-281.

20 Книгата излиза в България 
през 2008 г., а в Израел през 2004 
г. и е резултат на 20-годишен 
труд.  

21 ЦДА, ф. 176К, оп.18.
22 ЦДА, ф.1870К, оп.1, а.е.48, 

л.1.
23 Интервюто е проведено 

от Драголюб Данчев, пом.-гл. 
редактор в редакция „Между-
народна дейност“ в Комитета 
за радио и телевизия.

24 ЦДА, ф. 1870К, оп.1, а.е.36, 
л.1-8.

25 ЦДА, ф. 1870К, оп.1, а.е.17, 
л. 11

26 ЦДА, ф. 1870К, оп.1, а.е. 
38, л. 1-2

27 На базата на тях през 
2013 г. започна  разширен пре-
глед на документи. Открити 
са нови архивни данни за еврей-
ската емиграция по време на 
Втората световна война.

Бележки под линия към материала "Когато решим да открехнем вратата 

на историята" на стр. 1, 4, 5, 8, 9
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