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 „Еврейският въпрос“ в огледалото на българската преса: 

1940-1944 г. 

 

д-р Иво Инджов1 

 

Студията, която е първата по рода си в България, изследва моделите за 

информиране по „еврейската“ тема и интерпретирането й в седем български 

всекидневника в периода 1940 – 1944 г. като  държи  сметка за историческия 

контекст и спецификите на тогавашния медиен модел. Основната й цел е да 

отговори на въпроса каква роля играе „контролираният“ печат по отношение на 

антисемитските законодателство и действия на режима. Дали ги легитимира, 

изпълнява функцията на неутрален наблюдател или  допринася за създаване на 

чувствителна и критична публична сфера -  техен коректив.  

 

1. Исторически и комуникационен контекст на изследването 

Еманация на антиеврейската политика в България в годините на Втората световна 

война  е Законът за защита на нацията (ЗЗН), влязъл в сила през януари 1941 г. „Той 

плътно следва модела на германските закони, изолиращи всички граждани от 

еврейски произход. Българският закон лишава евреите от много техни 

конституционни права. Разликата с немското антисемитско законодателство е 

                                                 
1

  Политолог и медиен експерт, хоноруван преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”, член на Управителния съвет на Института за модерна политика. Автор е на редица публикации и 
научни изследвания в областта на свободата на медиите и журналистиката, сред които: „Медиите между 
свободата, политиката и бизнеса”, изд. ИМП и Фондация „Фридрих Науман”, 2011 г., „Темите табу в медиите“, 
изд. на ИМП и Фондация „Фридрих Науман“, 2013, съавтор в българското издание на „Въведение в 
журналистиката” на проф. Щефан Рус-Мол, изд. „Изток-Запад”, 2012 г. , и др.  
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липсата на расистки текстове (подчертано от А.Т.). Независимо от това, сякаш и в 

България е щял да се повтори нацисткият сценарий, ако българското общество 

беше останало равнодушно към този акт”2. В условията на трайното обвързване на 

България с хитлеристка Германия, финализирано с присъединяването на страната 

към Тристранния пакт на 1 март 1941 г., се повтарят до голяма степен и 

антиеврейските закони и съответните им поднормативни актове в германски 

сателити като Унгария, Румъния, Вишистка Франция. Но антисемитското 

законодателство в България в годините на Втората световна война не може да бъде 

разбрано извън цялостния политически и социокултурен контекст на събитията.  

Той включва и установеното след 19 май 1934 г. авторитарно управление, 

фашистките уклони в обществото, наличието на латентни, макар и не много 

популярни антисемитски настроения сред българското общество и др. фактори.      

Що се отнася до медийния контекст на представяне на еврейската проблематика в 

годините на Втората световна война е необходимо да се направи едно важно 

уточнение. Макар и силно разклатени от деградацията на медиите в България в 

годините на демократичния преход, в наши дни не са загубили сила модерните  

представи за „свободата“ и „независимостта“ на медиите“, за журналистиката като 

„куче пазач“ на обществения интерес. Те обаче трябва да бъдат прилагани с много 

уговорки и по-скоро като рамка при интерпретиране на резултатите от настоящото 

изследване. Защо?  

В периода между двете световни войни вестникът е най-влиятелната медия, която 

информира средностатистическия читател и формира общественото мнение. До 

голяма степен „тежестта“ му е резултат от неговата пазарна ориентация, която му 

позволява да достигне до по-голям брой читатели. И в България – след 

Освобождението, пресата еволюира от „вестника на идеята“ към „вестника на 

новината“. „Появява се масовият информационен всекидневник, партийно 

                                                 
2

  Вж. Танева, Албена, „Спасяването на евреите в България – 60 години по-късно“, http://www.holocausteducentre-

bg.org/balgarskiat-sluchai/spasiavaneto-na-evreite-v-balgaria/ . 
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необвързан (но не и политически безпристрастен)...  

Бидейки чисто капиталистическо предприятия, в търсенето на високи тиражи и 

влияние, тези издания най-често лавират между сензацията и сериозната новина, 

между значимото и повърхностното или забавното...“ „Независимият”, 

„информационният“ печат „е подчертано еклектичен по отношение на теми, 

приоритети, оценки, политически и културни пристрастия.“ 3.  

В същото време редакционните политики и медийните дискурси в България през 30- 

и 40-е години на 20-и век могат да бъдат разбрани по-добре, ако бъдат мислени в 

рамките на характерните за авторитарните режими от онази епоха силни 

ограничения на свободата на словото. Това е времето на „контролирания“ печат, а в 

годините на Втората световна война очевидно идеалът на българските държавници 

е „ръководения“4 печат в нацистка Германия.  

След преврата от 19 май 1934 г. като елементи от авторитарното законодателство са 

наложени тежки ограничения на пресата и е въведен „строг режим на 

предварителна цензура“; ликвидирани са партийните вестници (заедно с партиите). 

До началото на Втората световна война са приети три наредби-закони за 

печата,които са „юридическата основа за превръщането на печата в контролиран“5. 

Тодор Панайотов представя „цели три държавните институции“, които „оказват 

пряк контрол върху българския печат. Това са Дирекцията на печата към Външното 

министерство; Дирекцията на националната пропаганда, подчинена на вътрешния 

министър и Временният надзор върху печата (официалното име на цензурата) – 

специална служба при Министерския съвет... Непосредствен натиск върху 

                                                 

3
  Вж обзора на Бориславов, Ясен, „Българската журналистика – възходи и падения (1844-1944)“, в: „Медии 

и обществени комуникации“, 4/01.2010, http://media-journal.info/?p=item&aid=84 ).  
4

  Терминът „ръководен печат“ е популярен по онова време. Вж. например статията „Какъв трябва да бъде 
печатът“ - изказване на Макс дьо Прел, секретар на Съюза на националните журналистически дружества, на 
конгреса им във Виена, в-к „Мир“, с.1, 2.10.1942 г.  

5
  Вж. обзора у Панайотов, Тодор: „Правна рамка  и регулация на вестникарската дейност в България“ 

(1879-1947), в който той се позовава на различни автори и архивни източници, 
http://ebox.nbu.bg/mascom12/view_lesson.php?id=18 . 
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вестниците е оказван както чрез самите редактори – българи, работещи в тези 

агенции, така и чрез аташето по печата при Германската легация.“6. През декември 

1943 г. е приет и рестриктивният Закон за периодичния печат.  

Съществуването на вестниците е допълнително утежнено и от икономическите и 

военните ограничения на времето: чувствително повишаване на цената на 

вестникарската хартия и въвеждане на лимит за употребата й още преди 

включването на България във войната, което води до драстично намаляване на 

обема на изданията. Вследствие на англо-американските бомбардировки над 

София през 1943 г. и особено през 1944 г. са засегнати и разрушени много редакции 

и печатници, което води до спирането на редица вестници7.  

 

2. Състояние на научните изследвания по проблема 

Амбицията на тази студия е да допринесе за преодоляването на един очевиден 

дисбаланс: докато съдбата на българските евреи в годините на Втората световна 

война – отчасти и в „новите земи“, е сравнително добре проучена поне от 

историческата наука, много слабо е изследвана ролята на медиите (и по специално 

на вестниците) за легитимиране респ. делегитимиране на антисемитската политика 

на  държавата. Как медиите отразяват „еврейския въпрос“ - тази тема присъства 

само маргинално в някои изследвания и обзори, които имат по-общ тематичен 

акцент8.     

Като цяло образът на евреите в българските медии – преди и след Освобождението, 

е бяло петно в журналистическите и медийните проучвания. На пръсти се броят 

изследванията по темата. Едно от тях е студията „Евреите в българската словесност 

                                                 

6
  Пак там.  

7
  Пак там. 

8
  Вж. например „Двубой в ефира“ на Филип Панайотов, С., 1980. Авторът прави преглед на пропагандната 

война на  радиостанциите в българския ефир в периода 1941 – 1944 г.   
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от началото на XIX век до Освобождението“ на Олга Тодорова9. То се базира на  

проследяване на най-популярните мотиви и сюжети, посредством които еврейската 

проблематика присъства разпръснато и бегло по страниците на българската 

възрожденска книжнина: печат, публицистика, художествената литература, в 

частната кореспонденция на възрожденските дейци и други.  Авторката 

подчертава, че „в своеобразната йерархия на етно-религиозните другости“ от 

епохата на Възраждането евреите не заемат челно място, те са мислени като 

„маргиналните други“; за тях трудно може да бъде изнамерени един-два 

„представителни текстове“, които да ги характеризират. „Образът на евреите в 

българската доосвобожденска словесност в една или друга степен повтарят чертите 

на добре изестния евангелски архетип“, макар че под влиянието на специфични 

политически и социално-икономически фактори през Възраждането „той 

постепенно губи своята монолитност. Веднъж създаден обаче, стереотипът се 

оказва изключително устойчив и в една кога съвсем явна, кога по-„облагородена“ 

форма присъства в съзнанието, а оттам и в писанията дори и на най-просветените ни 

възрожденци.“ 

Р. Вълчева използва периодичния печат като документална основа на своето 

проучване „Антисемитските отношения XIX–XX в.“10 От гледна точка на настоящата 

работа интерес представлява класификацията на българските печатни медии в края 

на XIX – началото на XX век, които авторката прави въз основа на отношението им 

към eвреите. Тя обособява три основни групи издания: такива, в които 

антисемитските аргументи са по-силни; издания, които трудно могат да се нарекат 

антисемитски, но допускат по страниците си антисемитски текстове; вестници в 

защита на евреите. Авторката стига до заключение, че „както всяко едно движение 

и антисемитизмът има и поддръжници, и противници. Всеки от тях си има по 

                                                 

9
  Вж. Тодорова, Олга, „Евреите в българската словесност от началото на XIX век до Освобождението“, 

публикувано онлайн на 7.09.2012, https://librev.com/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/1759—ix- ). 

10
  Публикувана онлайн на 5.09.2006, http://valtcheva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=26 .  

https://librev.com/2013-03-30-08-56-39/discussion/bulgaria/1759--ix-
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няколко, ако не свои собствени печатни органи, то поне такива, които до една или 

друга степен споделят възгледите им“. За съжаление наблюденията й могат да 

бъдат използвани само косвено за целите на моята студия, защото почти всички 

цитирани от нея издания към 1940 г. вече са преустановили своето съществуване.  

Струва си специално да бъде отбелязано и изследването, направено от Уйлям 

Брустийн от университета в Питсбърг и Раян Д. Кинг от университета в Минесота11 

Те проучват по емпиричен път вариациите в анти-семитските действия и настроения 

в Румъния и България преди Холокоста. Според авторите, които са изучавали 

Американския еврейски годишник за периода 1899 – 1939 г., се разкриват 

значителни разлики между двете страни по отношение на антисемитизма. През 

наблюдавания период са отчетени 431 антисемитски акта в Румъния и само 46 в 

България. Изследване на двата най-тиражни вестника в двете страни през този 

период: Universul и „Утро“ (от 1911 г.), въз основата  на извадка, формирана от 

всички статии от 15 число на всеки месец от проучения период, показва, че пресата 

представя евреите по недоброжелателен начин в повече от 40 % от румънските 

статии и само в 6 % от българските.   

Макар че подобни данни не кореспондират пряко с настоящото изследване, те 

навеждат на мисълта за едно по-толерантно, а може би и незаинтересовано 

отношение на българските медии към евреите. Констатацията се потвърждава като 

цяло от направеното проучване на присъствието на „еврейската“ тема в седем 

български вестника за периода 1940-1944 г.    

 

3. Научни и изследователски въпроси 

Изследването е фокусирано върху следните тематични области:  

                                                 
11

  Вж. преведения текст „Антисемитизмът като отговор на възприетата еврейска сила. България и 
Румъния преди Холокоста“, http://www.holocausteducentre-bg.org/publikacii-proekti/web-publikacii/ .  
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- антиеврейската политика на българската държава и преследването на евреите в 

„старите земи“. 

- реакциите на структурите на гражданското общество срещу нея.  

- депортирането на евреите от Беломорието, Вардарска  Македония и Пиротско в 

нацистка Германия с активното (съ-) участие на българската държава. 

съдбата на евреите в Германия, нейните сателити и по-света. 

 

За целите на проучването се използва понятието „антисемитизъм“ - под него се 

разбира враждебност или предубеждение спрямо евреите, което граничи от 

индивидуална ненавист до институционално насилствено гонение. Краен пример за 

явлението е ясно формулираната идеология на нацизма12. Антисемитизмът се 

изразява в идеологията, законодателството, действията на държавни и 

политически институции, на групи от обществото и др., насочени срещу евреите в 

дадена страна и „еврейството“ като цяло. В книгата си „Спасение“ и падение“13 

Румен Аврамов например говори за „антисемитската политика“ и „апарата за 

расистка репресия“ на българската държава, за „микроикономика на 

антисемитизма“. Тя има за цел отнемане на „еврейски предприятия“, „еврейски 

жилища“ и т.. В настоящата работа се проучва антисемитизмът в изказванията и 

поведението на  главните действащи лица, присъствието му в приетите закони и 

наредби и др., въобще – във фактите и обстоятелствата, представени в дадена 

публикация. Ако тя е коментарна, антисемитизмът  може да е и „медиен“ - в такъв 

случай негов изразител  е пишещият или вестникът като цяло. 

                                                 
12

  Вж. статията „Антисемитизъм“,   
 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%
D0%B7%D1%8A%D0%BC ). 

13
  Вж. Аврамов, Румен, “Спасение“ и падение“. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 

1940 – 1944, София, 2012, http://www.cls-sofia.org/bg/books/1940-1944-473.html.  
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Основният научен въпрос с, с който се занимава студията, е дали в периода 1940 – 

1944 г. българската преса легитимира антисемитската политика, законодателство и 

репресии срещу евреите или по-скоро играе ролята на неутрален наблюдател на 

събитията, дори допринася за създаване на чувствителна и критична публична 

сфера -  коректив на антидемократичната и нехуманна политика на държавата 

спрямо евреите.  

 На дневен ред бяха поставени следните изследователски въпроси: 

1. Каква е тематичната структура на еврейската проблематика в пресата? 

Присъстват респ. отсъстват ли основните теми, проблеми и личности,  считани от 

изследователите за релевантни за изследване на еврейската проблематика? 

2. Какво е съотношението между официалния и опозиционния прочит на 

антисемитската политика на правителството респ. на гражданските реакции срещу 

нея, между антиеврейския и гражданския дискурс в пресата? Присъстват ли 

еврейски гласове в сблъсъка на различните разкази по „еврейския въпрос“ (в 

студията под този термин ще се разбира изкуственото представяне на евреите като 

проблем за България респ. друга държава)?  

3. Какво е съотношението между информационното и пропагандното начало в 

публикациите, посветени на еврейската тема? Има ли паралелизъм между 

държавната политика и натискът от  Германия за решаването на „еврейския въпрос“ 

и редакционната политика на изданията?  

4. Какво е жанровото разнообразие при отразяването на свързаните с репресиите, 

проблемите и живота на евреите теми?  

5. Какво е отношението на журналистите и авторите на статии респ. политически 

речи към евреите? 

6. Какви форми на антисемитизъм преобладават в „еврейските“ публикации: 

политически, икономически, културно-религиозен, расистки? 
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а)  Изследваните вестници – критерии за подбор 

За целите на анализа бяха подбрани вестници, които са с национален характер и по-

възможност са излизали непрекъснато или през значителна част от периода след 

Първата световна война до 1944 г. вкл.  

Тези две характеристики  дават основание да се смята, че изданията са утвърдени и 

меродавни,  формиращи преобладаващото обществено мнение в България в 

рамките на изследвания период. Бяха проучени вестниците „Мир“, „Заря“, „Зора“, 

„Утро“, „Слово“, „Нова вечер“ и създаденият през 1941 г. в Скопие „Целокупна 

България“.  

Ето кратки характеристики на седемте вестника, които се базират най-вече на 

обзора на видния изследовател на историята на българската журналистика Филип 

Панайотов:   

- Вестник „Мир“ е сериозен вестник, има славата на „българският Таймс“. Той е 

орган на някогашната Народна партия, най-старият от буржоазните всекидневници. 

Считан е за  „непослушен“вестник, а в годините на войната – за неофициален орган 

на буржоазната опозиция. „Предишното русофилство на „Мир“ и симпатиите му към 

Англия сега намираха израз в сдържания тон, с който пишеше за победите на 

Хитлер и за военните действия срещу съюзниците, както и в някои критични нотки 

по отношение на режима“ 14 

- Вестник „Заря“ също е считан за „непослушно“ издание. Той е собственост на 

Атанас Дамянов, който издава и „по-жълтите“ всекидневници „Утро“ и „Дневник“, 

известни с проправителствената си и прогерманска линия. „Вестникарския „магнат“ 

допускаше „Заря“ да има по-друга ориентация, за да може да обира левчетата и на 

по-многобройните ляво настроени читатели“15. 

                                                 
14

  Вж. Панайотов, Филип, „Двубой в ефира“, С., 1980, с.18. 
15

  Пак там. 
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- Вестник „Зора“ е сериозен вестник, изразяващ интересите на българската 

буржоазия, предназначен преди всичко за буржоазната интелигенция. Откровено 

проправителствен и прохитлеристки16.   

- Вестник „Слово” - „с по-малко влияние” (от „Зора“ - И.И.), но застъпващ същите 

позиции“17. 

- Вестник „Утро“ е ориентиран към „простолюдието“ в провинцията, 

проправителствен, прохитлеристки18. Поддържа  криминална хроника, използва 

масирано снимков материал, за разлика от сериозния „Мир“ например. 

- Вестник „Нова вечер“ - бившият официоз „Вечер“. В годините на войната 

издаването му е поето от Дирекцията на националната пропаганда19.   

- Вестник „Целокупна България“, издаван от Дирекцията на националната 

пропаганда20, със седалище в Скопие. Излизал в периода 24 май 1940 г. - 31 август 

1944 г., когато „новите земи“ са присъединени към Царство България. Той беше 

включен в извадката с презумпцията, че би могъл да е документирал трагичната 

съдба на евреите от Вардарска Македония. 

 

б) Ограничения на проучването  

При интерпретация на резултатите трябва да се държат сметка за някои 

ограничения на проучването, породени от исторически и организационни фактори. 

Седемте издания  присъстват по следния начин в изследването: вестник „Мир“ като 

цяло е представен добре, с изключение на някои липсващи броеве от 1943 г. и 

                                                 
16

  Пак там. 

17
  Пак там, с. 15. 

18
  Пак там, с. 14. 

19
  Пак там, с.13 

20
  Пак там, с.12. 
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началото на 1944 г.; за периода 23 март – 18 октомври 1944 г. са излезли само девет 

броя, които не бяха проучени. При вестник „Утро“ в достъпния микрофилм за 1941 г. 

липсваха месеците юли и август, а за 1944 г. имаше само 26 филмирани броя 

(останалите броеве бяха проучени от книжното тяло). Вестник „Слово“ - поради 

бомбардировките липсват броевете за периода 29.03 – 3.08. 1944 г., спира да излиза 

на  Девети септември с.г. Съдържанието на вестник „Нова вечер“ беше проучено 

само до февруари 1942 г., защото останалите налични броеве бяха изпратени за 

реставрация. Вестник „Целокупна България“ е изследван за  последните четири 

месеца на 1941 г., за 1943 и 1944 г. (до август вкл.). Най-много липси бяха установени 

за вестник „Заря“. В крайна сметка бяха проучени  наличните броеве за периода 

септември – декември 1940 г., януари – април 1941 г., от 1942 г. - без юли - 

септември, от 1943 г. - периодът юли – декември, и от 1944 г.:   септември – 

декември. При вестник „Зора“ е пропусната втората половина на 1943 г.  вследствие 

на организационни неудачи в работата на кодиращия.  

Поради тази „съпротива“ на емпиричния материал ще се позовавам предимно на 

общата съвкупност от данни, когато се налага – сравнени за отделните години. По-

рядко ще правя съпоставки между отделните вестници, защото те са представени в 

изследването в неравностойна от изследователска гледна точка светлина.  

Проучването на вестниците беше извършено от екип в състав: Михайлина 

Димитрова, журналист, Нели Николова, млад юрист, Василена Гошева, Катрин 

Боянова, Юлияна Гаджева и Светослав Христов, студенти по публична 

администрация, политология, социология от СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

4.  Изследователски методи и  реализация на проучването 

Изследването се осъществи по метода количествен контент анализ, който 

позволява стандартизирано изследване и обобщаване на големи количества данни, 
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вкл. в  историческа перспектива и открояване на тенденции на развитие. 

Проучваните комуникационни единици – вестникарски публикации, продукт на 

журналисти, редакцията, външни автори, препечатки на статии от чужди медии или 

подробно предадени изказвания на политици, бяха класифицирани с помощта на 

девет категории. Категориите от 1 до 4 са чисто формални: „номер на 

публикацията“, „дата“, „заглавие“, „страница“, а от 5 до 9 са съдържателни: „жанр“, 

„тема“, „отношение към евреите“ (на автора на публикацията, респ. в изказването), 

„лица на антисемитизма“, „цитати“. Те позволяват да се направи многопластов 

разрез на съответната комуникационна единица. Категории бяха разделени на 

подкатегории, за които бяха нанасяни кодове в специално изготвени за целта 

регистрационни карти (с изключение на датата, заглавието и цитатите).        

В последната част на студията е направен опит за съставяне на профили на 

вестниците за начина, по който отразяват „еврейската“ тема, вкл. чрез използване 

на елементи на качествен  анализ на някои от публикациите.  

Първоначалната идея за използване на извадка от публикации, формирана по 

хронологичен признак или фокусирана върху ключови за периода събития, беше 

изоставена. Беше решено да се проучат всички броеве, страница по страница на 

изследваните издания за периода. По този начин искахме да обхванем не само 

отразяването и интерпретирането на основните антиеврейски закони и 

приложението им, както и възможното отразяване на съпротивата срещу тях, но 

също така и на евентуални публикации за евреите в социокултурен план, за 

всекидневието им и др. Решението да се изследват всички страници на вестниците 

беше улеснено от факта, че в условията на строги икономии в годините на Втората 

световна война те излизат на 4 страници - изданията с голям формат, респ. 6 (по-

рядко 8 стр.) - изданията с по-малък формат; през 1944 г. обемът им е редуциран 

дори до две страници.     
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5. Резултати 

За изследвания период от пет военни години, който обхвана седем всекидневника, 

бяха кодирани общо 802 комуникационни единици по „еврейската“ тема.    

 

5.1) „Еврейската“ тема през годините 

 

Графика 1. Обобщени резултати (брой публикации) 

 

Макар че „времевите дупки“ при изследвания материал правят хронологичните 

съпоставки рисковани, въз основа на наличните данни и наблюденията на 

кодиращите върху по-пълно проучените издания могат да бъдат очертани 

интересни тенденции.  

За 1940 г., когато темата за евреите, разглеждани като колективна заплаха за 

нацията, започва своя медиен живот, в седемте вестника са регистрирани 139 

„еврейски“ публикации (повече от половината са за репресиите срещу евреите в 

чужди държави). Със сигурност броят на интересуващите ни публикации щеше да 

бъде значително по-висок, ако правителственият законопроект за Закон за защита 
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на нацията (ЗЗН) не беше внесен в Народното събрание чак през октомври. През 

1941 г., когато са гласувани и приети ЗЗН и Законът за еднократния данък върху 

имуществата на лицата от еврейски произход и започва тяхното ударно прилагане, 

броят на публикациите по „еврейския въпрос“ нараства значително – на 246 (40 

процента от тях засягат евреите в чужбина).  

През 1942 г., когато е приет Законът за възлагане на Министерския съвет да взема 

всички мерки за уреждането на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси 

(28.06), и е създадено Комисарството по еврейските въпроси (КЕВ - 29.08), броят на 

„еврейските“ публикации е съпоставим с този от предходната година. Разликата е, 

че много по-голяма част са с български адресат (само 16 % - с международен).  

Прави впечатление, че създаването на КЕВ не провокира нарастване дела на 

публикациите по разглежданата проблематика, напротив - след създаването му 

броят им рязко намалява. Същата тенденция се наблюдава и през 1943 г. Тогава 

броят на регистрираните публикации по еврейската проблематика се връща на 

нивото на 1940 г. - 136 (с още по-висок дял на текстовете за съдбата на евреите в 

чужбина - 60 %). Въпреки че Комисарството не е сред главните актьори в 

кодираните дописки, то присъства по други канали в българската преса. Така 

например във в. „Утро“ бяха преброени 55 обяви на КЕВ за търгове с акции на 

предприятия или предприятия на български евреи в приложение на антиеврейското 

законодателство. За последната година от изследвания период – 1944, за която бяха 

проучени най-малък брой вестници, бяха кодирани само 74 публикации. При тях се 

наблюдава категоричен превес на международните (70 %).   

5.2) Как вестниците  разказват „еврейската“ тема 

Графика 2. Жанрова специфика (брой публикации) 
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В огромната си част кодираните публикации отразяват изцяло или са посветени 

основно на някоя „еврейска“ тема. Едва в четири процента от текстовете не се 

споменават думата „евреи“ и/или нейни производни – това са някои от по-общите 

публикации за ЗЗН. Само в двадесетина публикации – основно чуждестранни речи и 

изказвания в парламента, еврейската проблематика присъства като второстепенна. 

При представянето й категорично доминират информационните текстове – девет от 

всеки десет публикации. Макар че с цел улесняване на емпиричното проучване 

беше решено да не се кодират разновидностите на  информационния текст, а той да 

се разглежда като едно цяло, преките наблюдения на екипа показват, че по-

голямата част от публикациите са кратки новини и хроники. Този извод важи както 

за „българските“, така и за „международните“ публикации.  Много по-рядко се 

срещат по-дълги новини и разширени информации.  

Аналитичният и коментарният подход към „еврейската“ тема е застъпен твърде 

скромно, едва в шест процента от публикациите. Само 34 от кодираните 

комуникационни единици са речи/ изказвания на политици, които са предадени 

като самостоятелни текстове във вестника или са преразказани подробно, с голям 
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обем пряка реч. С този „жанр“ по страниците на вестниците най-често присъстват 

няколко депутати от проправителственото мнозинство в българското Народно 

събрание, двама-трима представители на опозицията и двамата вътрешни 

министри в периода до юни 1944 г. Още по-малък е броят на аналитичните статии и 

коментари – 13. С тях, както и с подробно предадени речи, са представени Хитлер, 

Гьобелс и други ръководни нацистки фактори.    

 

5.3) Теми и табута 

Отразяването на еврейската проблематика в българската преса в годините 1940 – 

1944 е фокусирано основно върху събитията в България, но държи сметка и за 

международните й измерения. Неделима част от него са опитите за решаване на 

„еврейския въпрос“ в Европа, както и плановете за създаване на независима 

еврейска държава в Близкия изток.  

 

 Графика 3. Тематичен профил (брой публикации) 
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а) Съдбата на евреите в Европа и Палестина 

42 % от кодираните 802 публикации се занимават реди всичко с приемането и 

прилагането на антисемитските закони в Унгария, Румъния, Вишистка Франция, 

Словакия, Хърватско и др. и в значително по-малка степен – с емиграцията на евреи 

в Палестина и събитията там.  Става въпрос почти изцяло за кратки новини и 

хроники, които по правило са написани неутрално, плюс малък брой речи и статии 

на нацистките лидери с подчертано враждебна антиеврейска насоченост.  

През 1940 г., още преди „еврейският въпрос“ в България да е станал тема за 

вестниците, читателят вече е информиран, макар и епизодично, че евреите са 

проблем за сателитите на Германия. През 1944 г. - годината, в която в края на август 

настъпва обрат в държавната политика спрямо евреите, и когато повечето от 

вестниците не излизат в периода март – август заради разрушенията от 
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бомбардировките, „еврейският проблем“ в България очевидно е „свален“ от 

дневния ред на вестниците. Наличните публикации са изцяло само за случващото се 

с евреите в Европа, Палестина и други части по света. На фона на приближаващата 

национална катастрофа вестник „Целокупна България“ например информира 

интензивно своите читатели за „строгите мерки“ срещу евреите в Унгария, за 

„прочистването на унгарските градове от евреи“, „еврейски конспирации“ и др. Не 

пропуска да съобщава и за  напрежението между араби и евреи по повод на 

плановете за създаване на еврейска държава в Палестина.  

За целия изследван период бяха кодирани само няколко дописки, в които 

вестниците информират – в характерния за германските телеграфни агенции 

пропаганден стил, за „подмолната“ роля на евреите в Съветския съюз. Такава 

например е публикацията „Деца в СССР, убивани от еврейски комисари“, в-к 

„Слово“, 5.07.1943 г. „Вестник „За Родину“ помества една дописка, писана от един 

бежанец от околностите на Харков, който съобщава за нечовешките жестокости 

на болшевиците спрямо цивилното население... Много деца, които уж били 

разговаряли с германски войници, трябвало сами да си изкопават гробовете, след 

което били застреляни с пистолет от един еврейски комисар.“ 

Макар че в предвоенните години българските вестници, вкл. и еврейските, пишат за  

репресиите срещу евреите в Германия, през военните години – за разлика от 

публикациите за преследването на евреите в други европейски страни, Холокостът 

в Германия и окупираните от нея територии е бяло петно за пресата. Обстоятелство, 

което не може да бъде оправдано, но може да бъде обяснено с  условията на 

цензура и/или недобра осведоменост за случващото се в „лагерите на смъртта“. 

В наличната съвкупност от публикации (с изключение на няколко текста от периода 

след Девети септември 1944 г.) беше открито само едно съобщение за наличието на 

концентрационни лагери в Европа: „1000 еврейски деца ще отидат в Аржентина“ 

(в-к „Мир“, първа страница, 27.11.1942 г).  От него научаваме, че аржентинският 
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президент е разрешил „влизането в страната на 1000 еврейски деца под 14 години, 

които  понастоящем се намират в европейските концентрационни лагери.“ Не се 

уточнява дали става въпрос за концлагерите на територията на Германия или в 

окупираните територии.  

Все пак през 1940-41 г., преди нацистите да са взели курс към „окончателно решение 

на еврейския въпрос“, в изследваните български вестници се появяват няколко 

дописки за живота на евреите в полските гета, очевидно филтрирани от 

германската пропаганда или писани под зоркия й поглед. От тях читателят остава с 

впечатлението, че евреите са „втора категория“ хора, но и за тях германските 

господари се грижат справедливо и дори им създават условия за оцеляване. На 

15.12.1940 г. в-к „Зора“ публикува информация от Германската телеграфна агенция 

със заглавие: „Еврейски квартал във Варшава. Управлявал се от евреи“: 

„Осъществено е напълно затварянето и определянето на еврейския квартал във 

Варшава, който е отделен от другите квартали. Входът и изходът на тоя 

квартал са под надзор. Отделени са също линиите на трамваите, движещи се в 

другите квартали. Администрацията на еврейския квартал се извършва от 

самите евреи. За запазването на реда председателят на еврейския съвет има на 

свое разположение служба за реда съставена от евреи.“ 

Другите две публикации са във вестник „Мир“. Първата информира за „Евреите – 

занаятчии в Главното губернаторство“, 15.09.1941 г: „ ... след събирането на 

еврейското население в затворени квартали в разните градове на бивша Полша им 

е било възложена работа, особено на занаятчиите, от германските власти... 

Големи германски фирми са уредели в европейските квартали големи работилници, 

където на евреите са дава възможност да упражняват занаятите си“. В 

репортажа „Едно пътуване през Германия до Източния фронт“, 6.11.1941 г., писан 

от главния редактор на вестника Хр. Д. Бръзицов в рамките на организирано от 

германците посещение на група български журналисти на Източния фронт, между 
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другото може да се прочете и за Варшавското гето. „В „Гетото“ живеят около 500 

000 души. Всеки носи на ръкава си платнен знак. Магазините макар да беше  неделя, 

бяха отворени.  Оживлението по улицата, макар да беше неделя, беше голямо. 

„Гетото“ с други думи, гъмжеше като кошер. Приличаше на град в друг град, със 

свои живот и свои обичаи“.   

 

б) Съдбата на евреите в България 

Над 55 % от кодираните публикации отразяват случващото се с евреите в България. 

Най-голям е делът на текстовете (40 % от общата съвкупност) за правилници, 

наредби, заповеди, технически подробности за приложението на антисемитските 

закони – най-вече за ЗЗН и  еднократния данък върху еврейските имущества.  

На второ място – с осем процента, се нареждат текстовете, които информират за 

гласуването и приемането на законите срещу евреите и „еврейството“, вкл. и за 

политическите „гласове“ в тяхна полза. Такива са изказванията на  няколко 

проправителствени депутати, на двамата министри на вътрешните работи през 

периода (до средата на 1944 г.); само на няколко пъти отношение по „еврейския 

въпрос“ взема министър-председателят. Почти два пъти по малко – в 35 публикации, 

се информира за ЗЗН като цяло, без упоменаване на „еврейския проблем“.  

Само в четири информационни текста за дебатите по ЗЗН в парламента се 

„сблъскват“ „гласове“ „за“ и „против“ антисемитските закони. Едва в две 

публикации е предадено – при това подробно, изказване на опозиционен депутат, 

който заема ясна и категорична съпротива срещу ЗЗН и в защита на българското 

еврейство. Т.е. едва в шест от кодираните публикации, при това само в един много 

кратък период от време (на 16 и 20/21 ноември 1940 г.), читателят е могъл да се 

запознае с различни гледни точки по ЗЗН и съдбата на българските евреи.   

В шест публикации се прави опит за (по-обективен) анализ на икономическата и 
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финансовата дейност на еврейското малцинство на фона на пропагандните тези на 

управляващите, че тя представлява заплаха за българските народ и държава. По-

малко от пръстите на едната ръка са текстовете, които информират за евреи 

„терористи“, свързани с комунистическата партия. Беше кодиран само един текст, 

изразяващ антисемитски настроения на обикновените хора. Вестниците на практика 

не пишат за бита, културата и религията на евреите. Изключение правят три 

информации за изискванията на православната църква към евреите, които искат да 

се покръстят и един анализ, в който се споменава състрадателно за мизерията, в 

които живеят най-бедните евреи в София.  

Прави впечатление, че през 1940 г. темата за българските евреи в пресата се 

появява внезапно, след като на 7 октомври министърът на вътрешните работи Петър 

Габровски, внася за разглеждане в НС законопроекта за защита на нацията. 

Законопроектът не се позовава на действащата в момента Търновска конституция и 

следва примера на Нюрнбергските закони за решаване на „еврейския въпрос“. 

Освен срещу лицата от еврейски произход законът въвежда редица ограничителни 

мерки и срещу масонството, насочен е и срещу противонационалните и съмнителни 

прояви.   

На 8 октомври вестник „Мир“ информира на втора страница малко по-подробно за 

основните моменти в законопроекта за защита на нацията, засягащи и евреите 

(„Важни законопроекти. В защита на нацията“): „всички лица от еврейски произход 

са длъжни да декларират произхода си в определен срок. Лицата от еврейски 

произход не могат да заемат държавна, общинска или обществена служба... Те не 

могат да служат във войската, не могат да притежават полски имоти... Лица от 

еврейски произход не могат да се приемат за български поданици... Предприятия, 

чиито собственици са от еврейски произход могат да имат на работа лица от 

еврейски произход само пропорционално на броя на еврейското малцинство в 

дадено населено място. Лица от еврейски произход не могат да имат за домашни 
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прислужници лица от български произход".  

През октомври и декември на два-три пъти вестниците съобщават по-накратко и без 

да демонстрират собственото си отношение за движението на законопроекта. 

Характерни заглавия оттогава са: „Законопроектът за защита на нацията бе приет 

окончателно снощи от парламентарната комисия. В първите дни на идната 

седмица законопроектът ще бъде приет окончателно от Народно събрание“ (в-к 

„Зора“, 28.11.1940 г.), „Законопроектът за защита на нацията. Днес в НС започнаха 

разискванията по него“ (в-к „Нова вечер“,  20.12.1940 г.). Извън по-подробното 

осведомяване за ЗЗН при дебатите в парламента през втората половина на ноември, 

което ще бъде разгледано допълнително, прави впечатление триседмичното 

затишие по темата през януари 1941 г. Чак на 22/23.01 вестниците съобщават,  че 

законопроектът е обнародван в „Държавен вестник“, т.е. че влиза в сила. Подробно 

за съдържанието му информират „Зора“ и „Нова вечер“, а „Утро“ го публикува на 

цяла страница.  Пълния текст публикува и „Заря“. „Мир“ е далеч по-сдържан и само 

съобщава в хроникьорски стил за предстоящото отпечатване на текста на закона в 

ДВ. Другите антиеврейски закони, които допълват ЗЗН, получават по-скромно 

медийно отразяване.  

 

в) Темите табу 

Въпреки че седемте вестника създават на своите страници един количествено 

уплътнен, предимно политико-административен образ на  антисемитизма в 

България, от дневния им ред отсъстват значими аспекти от антиеврейските планове 

и действия на режима. Т.е. някои аспекти на темата са табуизирани. Според 

дефиницията на Института за модерна политика, „табу“ в медиите е „тема от значим 

обществен интерес, за която гражданите е трябвало да бъдат информирани, но: 1. 
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осведомяват за нея повърхностно; 2. рядко; 3. въобще не информират за нея.“21   

Табуизираните аспекти на темата „антисемитизъм“ в случая са два: гражданската 

реакция спрямо антиеврейската политика на държавата и  някои действия на 

режима и конкретни негови представители. За тях не бяха открити публикации в 

седемте вестника в рамките на изследвания период. 

 Към първата група могат да бъдат причислени:  

- протестите срещу ЗЗН и преследването на евреите от страна на Българската 

православна църква, съюзите на писателите, артистите, адвокатите, лекарите, 

търговците, различни занаятчийски сдружения, работници, младежки организации, 

журналисти, художници и обикновени граждани. Тези протести, които показват, че 

зад антиеврейското законодателство не застава нито една влиятелна организация и 

то не се ползва с обществена подкрепа, са проведени в периода 15.10 – 25.12.1940 г. 

Т.е., успоредно на разгорещените дебати за ЗЗН в Народното събрание.   

Все пак в речите на някои от депутатите от мнозинството се дочува с по-едно две 

изречения за легалната съпротива срещу приемането на ЗЗН и дискриминацията на 

евреите: „За съжаление в защита на разрушителната дейност на еврейството се 

появи една молба петиция от адвокатския съвет“ (реч на депутата Крум Митаков, 

публикувана във вестник „Утро“, 20.11.1940).  

- В дневния ред на вестниците не влиза и акцията за спасяване на кюстендилските 

евреи на 4 март 1943 г. Тогава делегация от града посещава София  и информира 

при срещите си в НС, МВР и с общественици за задържането на кюстендилските 

евреи. Оказаният натиск дава резултат – издадена е заповед за освобождаване на 

задържаните и отмяна на мерките по изселването на българските евреи. 

- Вестниците не информират и за усилията на подпредседателя на 25 ОНС Димитър 

                                                 
21

  Вж. Инджов, Иво, „Темите табу в българските печатни медии, 2012“, в: същия, съст., „Темите табу в 
медиите“, София, 2013, с. 12. 
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Пешев за спасяването на 48 000 български евреи, увенчани с прословутото 

протестно изложение до министър-председателя против изселването на  евреите 

извън границите на страната, подписано само от депутати от проправителственото 

мнозинство. 

- В информационния поток напълно отсъстват и еврейски „гласове“. Вестници не 

„дават“ нито веднъж думата на еврейски актьори. Не е отразено писменото 

изложение на Централната консистория на евреите от 19.11.1940 г.  до министри, 

народни представители и общественици срещу речите на народните 

представители, обявили се в подкрепа на законопроекта на ЗЗН.  

Към втората група премълчани теми се включват: 

- Теми, за които с висока степен на вероятност би могло да се твърди, че 

българските вестници не са били информирани: например за конференцията във 

Ванзее, Германия от 20.01.1942 г., на която е взето решението за „окончателното 

решаване на еврейския въпрос. За България са записани 48 хил. евреи, т.е. 

числеността им в границите до април 1941 г. Евреите от „новите земи” са включени в 

групите за Югославия и Гърция.  

В списъка влизат и теми, за които вероятността вестникарите в София и Скопие да 

са знаели, е била много по-голяма: 

- подписаното на 22.02.1943 г. „Споразумение по изселването най-първо на 20 000 

евреи от новите български земи Тракия и Македония в германските източни 

области“, известно като „споразумението Белев-Данекер“. На 2 март 1943 г.  

Министерският съвет  одобрява мерки за изселване на лицата от еврейски произход 

от Македония и Беломорието в лагери, реквизиране на покритите им имоти и 

лишаването им от българско поданство и изселването извън пределите на страната 

до 20 000 евреи от Македония и Тракия. В изпълнението на мерките са включени 
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КЕВ, различни нива на администрацията, полицията, кметове. Беломорските евреи 

дори са превозени с влакови композиции през българска територия до пристанище 

Лом. В концлагерите в Полша са изпратени на сигурна смърт около 11 400 евреи от 

присъединените към България територии. Съдбата им е трябвало да бъде 

последвана от около 8600 – първоначално, евреи от вътрешността на страната.  

- Във вестниците отсъства и новината, че на 20 май 1943 г. министърът на 

вътрешните работи Габровски представя на цар Борис III план за изселване на 

българските евреи в два варианта: План „А“ - за депортирането на всички евреи от 

България в германските концлагери; план „Б“ - за изселването на 25 хил. софийски 

евреи в провинцията. Царят приема втория план. На следващия ден Министерския 

съвет одобрява изселването на евреите. 

За самата акция във вестниците се появяват кратки информационни текстове, 

например: „Евреите в София се изселват в провинцията. Официално съобщение“, 

в-к „Слово“, 25.05.1943 г.: „Съгласно чл. 29 от Наредбата за уреждане на еврейския 

въпрос живущите в София лица от еврейски произход трябва да се преселят в 

провинцията... Комисарството по еврейските въпроси пристъпва към изселването 

им… Тези от лицата, от еврейски произход, които не изпълнят това предписание, 

ще бъдат незабавно изселени вън от пределите на страната.“ 

- Вестниците премълчават и новината за голямата еврейска демонстрация на 24 май 

1943 г. в София, отправила се от синагогата в „Ючбунар“ към двореца. 

Манифестацията е разпръсната. 

- Тема табу се явява и какво мислят монархът по „еврейския въпрос“. Въпреки че 

неговото „решаване“ е било немислимо без санкцията му. Във вестниците 

обикновено се цитират вътрешния министър и други ресорни министри, когато 

проблемът засяга дейността им, в редки случаи министър-председателят Богдан 

Филов (до 14.09.1943 г.). Царят обаче, който през изследвания период държи три 

тронни слова, не засяга темата за евреите. Не са цитирани и негови мнения по 
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въпроса и в портретите, които му правят чуждестранни вестници. А по обясними 

причини българските журналисти, дори и да са искали, не са имали възможността да 

го интервюират (в съвременния смисъл на думата) по темата. Очевидно ловкият 

политик и дипломат цар Борис III се е пазел да взема директно отношение по 

щекотливия проблем, който не се е радвал на широка обществена подкрепа.  А и 

публичните изяви на тогавашните държавни глави са били много по-ограничени в 

сравнение с днешните.     

- Само на пръв поглед недоумение буди отсъствието на комисаря по еврейските 

въпроси Александър Белев от публичния дискурс по „еврейската“ тема. Въпреки че 

пресата информира, макар и не много интензивно за дейността на КЕВ. „Медийно 

затъмнение“ около Белев, установено в кодираните публикации, най-вероятно има 

своето обяснение в препятствията, съществували пред едно радикалното решаване 

на еврейския въпрос в България. Белев води не само държавна, но и лична политика 

това да стане възможно най-бързо – чрез изпращането на евреите от България и 

новите земи в концентрационните лагери в Германия. Тези планове обаче не са 

били популярния сред обществото и са се натъкнали на съпротивата в редиците на 

самия режим. Ето защо е трябвало да се реализират бързо в сътрудничество с 

отговорните германски институции. При това тихомълком и без да попадат под 

прожекторите на общественото мнение.  

 

5.4) Вестниците за евреите – омраза, безразличие, любов? 

- Графика 4. Отношение към евреите (брой публикации) 
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В тази категория се кодира отношението към евреите на „автора“ – журналист, 

редакция, външен автор, статия от чуждестранна  агенция, изказване на политик. 

Четири от всеки пет публикации по „еврейския въпрос“ са неутрални, доколкото 

като „неутрални“ могат да бъдат определени текстове, в които се съобщава за 

узаконени репресии срещу една малцинствена група и нейните представители. Все 

пак, макар и намиращи се под  контрол от страна на правителството, анализираните 

вестници не падат на нивото на (про-) правителствените радиостанции и депутатите 

от мнозинството, които очернят и стигматизират евреите.    

Освен че не беше кодиран нито един случай на медиен антисемитизъм – може би 

защото вестниците не излизат със собствени анализи и коментари по еврейския 

въпрос, трябва да се отбележи и наложилият се в пресата специфичен модел на 

пасивно дистанциране от антисемитските действия на държавата. Той се изразява в  

информирането чрез кратки дописки и с неутрални заглавия за политико-

административните решения, засягащи лицата от еврейски произход.  

13 процента от „еврейските“ публикации могат да бъдат разположени в спектъра на 

„негативното отношение“, но като цяло преобладава умерено негативния тон.  Той 

присъства в 70 публикации – предимно информационни текстове, в които има 
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пристрастно заглавие,  авторски внушения в текста или пък той е позициониран – 

очевидно защото е счетен за по-значим, на първа страница. В 29 текста  - предимно 

речи/ изказвания на политици, най-вече на депутати в българския парламент и 

вътрешния министър, отношението към евреите е „негативно“, а в четири - „крайно 

негативно“. Към последните категория спадат речите на Хитлер и Гьобелс и статии 

на последния.   

В четири процента от текстовете не може да бъде кодирано (eксплицитно изразено) 

отношение към евреите. Положително отношение към евреите в различните му 

нюанси беше установено само в шест текста. Към тях се числят две публикации за 

речта на опозиционния депутат Никола Мушанов  в защита на евреите при дебатите 

за ЗЗН (предадена подробно във вестниците „Утро“ и „Зора“) и две статии, 

публикувани след Девети септември 1944 г. във вестник „Мир“. Първата е за 

геноцида, на който са били подложени евреите от нацистка Германия, а втората - за 

изкуствено създадения еврейски  въпрос в България с основна цел „ограбване на 

еврейството“.     

 

5.5) Антисемитизмът през вестникарските очила   

 Графика 5. Лицата на антисемитизма (брой публикации) 
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Закономерно, в условията на въвеждане и налагане на антиеврейското 

законодателство в сателитите на Германия, вкл. и България, водещата форма на 

антисемитизъм, отразен в текстовете (40 %), е политическият. Този висок дял от 

общия брой  публикации се дължи не толкова на пропагандиране на антисемитската 

идеология, на  изказвания на политици и държавници с антисемитско съдържание, 

макар че те също имат своето присъствие, а основно на гласуването, приемането и 

прилагането на антисемитските закони в България и други европейски страни. По 

съществото си те са насочени към политически ограничения на основните права и 

свободи на евреите и се прилагат с принудителни, политико-административни 

средства, които също са разгледани като инструментариум на антисемитизма. Така 

че този вид антисемитизъм би могъл да бъде наречен и политико-административен.   

На второ място в негативната класация са публикациите, които свидетелстват за 

решения и действия  срещу евреите, възприемани като заплаха за стопанските устои 

на нацията. Те са  насочени към ограничаване и унищожаване на икономическия и 

финансовия им потенциал, от постепенното им лишаване с помощта на законите от 

средства за елементарно съществуване. Делът на публикациите за прояви на 

икономически антисемитизъм е малко над 30 %.  

Много по-слабо са застъпени комбинацията от различни форми на антисемитизъм, 

раситските изказвания на политически лидери и проявите на културно религиозен 

антисемитизъм – съответно в 23, 9 и 6 публикации. В една немалка част от 

текстовете – 50 на брой, кодиращите са са затруднили да посочат има или не прояви 

на антисемитизъм. Във всяка пета публикация не бяха установени антисемитски 

изказвания и прояви. Този сравнително висок дял в условията на бушуващ 

антисемитизъм в Европа се дължи до голяма степен на големия брой кратки новини 

за еврейската емиграция в Палестина и плановете за създаване на независима 

еврейска държава.    
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6. Опити за профили на отделните вестници 

- Вестник „Мир”: 

Дистанцираният от режима вестник „Мир“ почти винаги публикува хрониките и 

кратките новини за прилагането на антиеврейските закони не на първа, а на втора 

страница. Така не нарушава традиционното за него разделение между 

международните новини, за които е резервирана първа страница, и вестите от 

страната, които по традиция се публикуват на втора. По този начин очевидно се 

опитва да не влиза в пропагандни схеми за акцентиране върху „еврейската заплаха“. 

Често в това издание може да се прочете заглавието „За лицата от еврейски 

произход“. В броя от 28.01.1941 г. например под него четем една протоколна 

новина: „Гражд. отделение при Столич. община известява, че съгласно чл. 16 от 

Закона за защита на нацията, всички лица от еврейски произход са длъжни да 

обявят произхода си в общината в едномесечен срок от влизане на закона в сила.“ 

Вестникът отразява сдържано, обективно и накратко дебатите и гласуването на 

Закона за защита на нацията, без да препечатва на страниците си речите на 

депутатите, както правят проправителствените „Зора“ и „Утро“. На 20.11.1940 г. от 

дописката в „Защита на нацията“ читателят научава за: казаното от 

проправителствения депутат Крум Митаков, който „направи исторически преглед  

на гоненето на евреите у нас от времето на Иван Александра и цитира Ботева и 

видни люде от световната история” като „намери, че законопроектът не е 

достатъчно строг“; както и за критиките на проф. Петко Стайнов срещу закона, 

който „намери някои неясноти и излишества в законопроекта и че той с 

разпоредбите си за евреите противоречи на чл. 57 от Конституцията. Ораторът 

подчерта, че евреите никога не са играли някаква голяма роля в нашия държавен и 

обществен живот, и, ако трябва да се вземат мерки,  то би трябвало да се вземат 

срещу всички чужденци“. Предадена е и речта на опозиционния политик Никола  

Мушанов, който „намери закона за ненужен, защото България не била в плен на 
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еврейството“. На следващия ден обаче в информацията за дебатите преобладават 

антиеврейските внушения на депутатите от мнозинство и вътрешния министър 

Габровски, които са взели думата.     

През 1942  и 1943 г. на няколко пъти вестникът публикува разширени информации, в 

които малко по-подробно по „еврейския въпрос“ и за ролята на евреите в актуални 

събития се изказва министърът на вътрешните работи Габровски. На 15 май в 

„Изявление на м-р Габровски за борбата с терористите“ се акцентира върху 

ролята на евреите: „Участието на евреите в тези прояви е много голямо. 

Нападателят на Кулчо Янакиев например е софийският евреин Менахем Леон Папо. 

Той е участвал в един саботаж, за който е осъден на смърт и в друго ено убийство. 

Вчера е заловена и друга група от седем души, организирана и въоръжена и 

подготвяща се за саботаж. Шестима от тях също са евреи“. Това изявление на 

министъра, вкл. с „еврейската му част, присъства във всички вестници с идентичен 

текст – очевидно резултат от дирижирането на част от информационния поток от 

пропагандните институции.   

 В малкото на брой анализи, поместени във връзка със ЗЗН, „Мир“ се стреми да 

представи коректно и обективно тежестта на евреите в стопанския живот на 

страната. В статия, публикувана в три части, авторът на вестника К. Д. Списаревски 

анализира неутрално „Участието на еврейския капитал в българското стопанство“ 

(20, 21 и 23.02.1941 г.). Той  констатира, че  „културният живот на България не е 

повлиян от евреите; eвреите не вземат участие в управлението... В държавния 

апарат участието на евреите е тъй незначително, че не представлява интерес“. 

Във втора част се уточнява, че евреите в България, вкл. и тези с чуждо поданство, 

държат 12,3 % от индустриалния капитал като той е неравномерно разпределен 

между самите евреи. „Капиталът е концентриран в определено число евреи; има 

евреи в България, които бедстват, особено ония в крайните квартали на София; 

там най-добре изпъква социалното неравенство между  хора от една и съща раса, с 
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един и същи език и съща религия“. В последната част от поредицата четем, „че 

евреите в България вземат най-активно участие в индустрията и външната 

търговия и затова средният доход на глава е много по-голям от тоя на 

българското население“. 

Подобни обективни текстове, които ще станат немислими след затягане на 

антиеврейските мерки, допринасят за по-балансиран и експертен прочит по тема, 

експлоатирана силно в пропаганден план от властите. В такива текстове могат да 

бъдат открити елементи ако не на симпатия към евреите, то поне на „оневиняването 

“ им. Друг анализ в същия вестник обаче: „Навременен оправдан закон“, 23.04.1941 

г., писан от външен автор, призовава за стриктно спазване на Закона за еднократния 

данък върху имуществата на лицата от еврейски произход. „Приемането обаче на 

един закон не значи още и неговото правилно и целесъобразно прилагане и 

изпълнение.“  

С няколко изключения „Мир“ информира неутрално за трагедията на евреите в 

Европа. По-рядко и по-накратко - в сравнение със „Зора“ и „Утро“ например, 

съобщава за антиеврейските тирадите на Хитлер и  Гьобелс.    

На 29.11.1941 г. вестникът дори си позволява да публикува на последна страница 

известие за смъртта на великия шахматист от еврейски произход д-р Емануел 

Ласкер, чието гражданство е отнето от нацистите след като емигрира от Германия. 

По повод смъртта му Българският шахматен съюз устройва събрание, на което ще се 

говори за  „живота и творчеството на великия философ-шахматист. На голямо табло 

ще бъдат демонстрирани негови схватки“.  А в броя от 24.02.1942 г. на първа 

страница може да се прочете съвсем кратката дописка за самоубийството в 

Бразилия на  прочутия австрийски писател от еврейски произход Стефан Цвайг, 

емигрирал от Третия райх.   

„Мир“ предоставя страниците си и за обяви за планирани годежи, венчавки и  

погребения на български евреи. Такива публикации бяха регистрирани както през 
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декември 1941 г., когато репресиите срещу евреите вече са в ход, така и през 

февруари 1943 г., месец преди планираната депортация.  

 

- Вестник „Зора”: 

Проправителственият вестник „Зора“ също създава впечатление, че информира 

неутрално за приложението на  антиеврейските закони в България - предимно с 

кратки новини, публикувани на вътрешните страници. Примери за такъв подход са 

дописки като „Съдбата на еврейските имоти. Какви техни задължения ще поеме 

държавата“, 28.3.1942 г., „Ликвидация на еврейските индустриални заведения. 

Декларациите, които трябва да бъдат подадени“, 7.3.1942 г., и др.  

За разлика от „Мир“ обаче „Зора“ - както и „Утро“, отразява подробно дебатите за 

ЗЗН. По обясними причини аргументите против евреите и в подкрепа на закона 

надделяват в количествено отношение, но и в чисто пространствен пран над 

критиците на ЗЗН и издигналите глас в защита на евреите. В „Утро“ например 

речите на двамата най-„гласовити“ проправителствени депутати са публикувани 

или започват на първа страница, а изказванията на двамата опозиционни народни 

представители са поместени на седма страница.  

На 16. и 20.11.1940 г. вестникът публикува седем  изказвания по темата. 

Съотношението е пет към две в полза на управляващите. Ето и кратки цитати от 

речите на проправителствените депутатите, за да се добие представа за 

икономическата, културно-религиозната, дори за расистката обосновка на 

българския антисемитизъм, който трябва да бъде облечен в политическа форма.  

Депутатът Дочо Христов – бъдещ вътрешен министър, „се спря на борбата, която 

Хитлер поведе срещу еврейството в своето отечество и която напълно одобрява... 

със статистически данни г. Христов твърди, че положението на евреите е 

облагодетелствувано. Според тия данни от общия доход в България на всеки 
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гражданин се падат - по 1067 лв, а на всеки евреин - по 21.119 лв.” Депутатът 

Димитър Андреев: „Констатирайки преголямото участие на евреите в нашия 

стопански живот, аз не мога да не отбележа, че това участие е било отрицателно 

и извънредно много вредно.“ Депутатът Крум Митаков припомня, че „гонението на 

евреите у нас е започнало още от времето на Иван Александър... Благодарение и на 

здравото национално самосъзнание българската раса е останала чиста, 

кръвосмешение между българи и евреи няма.“  Депутатът Дени Костов се спира 

върху ролята на масонството и казва, че „негов родоначалник е бил еврейския цар 

Соломон, зидарът на еврейския Соломонов храм“. В подкрепа на закона и против 

евреите говори и вътрешният министър Габровски: „Тук не се касае до расизъм, за 

чиста или нечиста раса, за религиозен фанатизъм, или за някакво национално 

високомерие...Тяхната религия не е обикновено вероизповедание, а е много тясно 

свързана с еврейския народ... Тя създава не само религиозност, но и национален 

фанатизъм и обособяване. Обособени така и неподдаващи се на каквато и да е 

денационализация, евреинът не може да се отърве от своя интернационализъм и 

космополитизъм.“ 

На този фон двата опозиционни „гласа“, макар и отчетливо изразени, някак си се 

губят. Проф. Петко Стайнов, който в първата част от изказването си твърди, че 

евреите в Германия и Австрия са представлявали опасност, е категоричен, че 

законопроектът е „противен на член 57 от Конституцията, която говори, че всички 

български поданици са равни пред законите. У нас евреите никога не са играели 

някаква роля в нашия държавен или обществен живот... Какво основание има 

тогава да създаваме такива ограничения и престъпни състави.“ Изказването на 

Никола Мушанов пък звучи като защитна реч за евреите: „И евреите, и масонските, 

и космополитичните организации съществуваха до сега и бяха елементи мирни, 

творчески и не попречиха на националния облик на българската държава... Научно 

още не е установено, че някоя раса е чиста и върховна. Особено на един малък народ 

не подобава такава гордост... Кои мотиви заставиха българското правителство 
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да отнеме на евреина военната повинност?“. 

Въпреки известните вътрешно- и външнополитически пристрастия на вестниците 

„Зора“ и „Утро“, въпреки очевидният дисбаланс в мненията по горещият въпрос на 

деня на страниците им, сблъсъкът по „еврейския въпрос“ е израз на една все още 

съществуваща, макар и силно  орязана буржоазна демократична публичност. През 

следващите четири години тя ще се свие като шагренова кожа. Наличието на 

публични дебати по „еврейския въпрос“ в края на 1940 г. обаче е факт, който 

подпомага отговора на основния въпрос в тази студия – за ролята на вестниците за 

легитимиране или делигитимиране на антиейврейската политика на режима.     

„Зора“ отразява и засилената активност на полицията срещу „терористите“ в 

България през 1943 г. На 15.05. с.г. е публикувано цитираното вече от в-к „Мир“ 

съобщение затова, че „Полицията е заловила и разкрила няколко групички за 

убиства“ и разясненията на вътрешния министър за ролята на евреите в тях. За 

разлика от „Мир“, който го помества на втора страница, в „Зора“, както и в „Утро“,  

то е публикувано на видно място на първа страница     

В-к „Зора“, известен с прогерманската си ориентация, дава широка трибуна и на 

речите на Хитлер, Гьобелс и други нацистки лидери и висши функционери. За 

периода март – юни 1943 г. например бяха открити две „тежки“ публикации на 

райхсминистъра на пропагандата Гьобелс. На 14 март в интервю пред чуждестранни 

кореспонденти, започващо от  първа страница, той е цитиран да казва, че „смята 

еврейството за международна болест. Гдето има евреи, има огнища на зараза. 

Германският народ е наясно по този въпрос... И болшевизмът, и еврейството са 

световни проблеми.“ На 6.07.1943 г., от първа страница започва  реч на Гьобелс под 

пропагандното заглавие „Германия ще спечели войната“. Той „засегна еврейския 

въпрос като каза, че той не е един въпрос на морал, а един въпрос на сигурност. 

Евреите са моста между Москва, Лондон и Вашингтон. Те са най-силния враг на 

германския народ, но и той, колкото и да е опасен, не е непобедим“.   
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- Вестник „Утро”: 

В общи линии информационният модел на вестника по „еврейския въпрос“ 

наподобява този на „Зора“. И „Утро“ дава простор за речите на депутатите и 

изказването на вътрешния министър при обсъждането на ЗЗН, дори публикува на 

цяла страница самия закон след обнародването му в Държавен вестник. През 1941 и 

1942 г. акцентира върху подзаконовите актове и конкретните мерки за прилагане на 

антиеврейското законодателство, като се придържа към по-неутралния, 

информационен модел на отразяване. По темата се появяват предимно кратки 

дописки, по правило на вътрешните му страници и по-рядко – на първа. Тя е 

запазена за по-важни новини с еврейски адресат, например тези за и от КЕВ.   

Създаването на Комисарството е подробно отразено в броя от 28.08.1942 г. на 1, 5 и 

8-а страница: „Отделянето на евреите от националния живот и подготвянето на 

окончателното им изселване. Пълен текст на наредбата за уреждане на еврейските 

въпроси. Създаване на комисарството по еврейските въпроси“. На 6.11.1943 г. от 

първа страница четем: „Евреите изселени от местожителствата им са длъжни да 

опразнят жилищата си. Наредба на еврейското комисарство“. Това е вестникът, в 

който КЕВ публикува редовно обяви за търгове на акции от предприятия на евреи. 

Бяха преброени общо 55 такива обяви. 

Вестникът прави антиеврейски внушения в някои криминални дописки. Пример е  

публикацията с красноречивото заглавие „Престъпленията на един евреин“, 

11.06.1942 г.:  „Мойсей Алкалай участва в управата на фабрика Тигър. За да ползва 

привилегии по чл.33 от ЗЗН, той намира двама лъжесвидетели, че е награждаван с 

орден за хаброст през 1915 г. по време на Голямата война. Свидетели доказват, че 

той е бил артилерист, но никога не е влизал в бой, нито е награждаван за 

храброст“.   

Антисемитският уклон на изданието проличава и при подбора на международните 

новини на еврейски теми и препечатването на статиите на нацистките лидери. От 
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текста с явно  тенденциозно заглавие с оглед на ситуацията - „Ню Йорк – градът на 

хилядите синагоги“, 7.06.1941 г.:, читателят научава, че „над два милиона евреи 

живеят в Ню Йорк. Цели квартали обитавани от евреи... Те живеели в разкошни 

вили и пътуват със скъпи автомобили, но никой не знае точно от какво те 

живеят... Те указват решително влияние върху всичко онова, което мисли и иска 

Ню Йорк“. А статията на Гьобелс „Днешната война е война между раси. Тя е за 

съществуването на еврейството“ от 8.05.1943 г., препечатана от  седмичника „Дайс 

Райх“, е част от тежката артилерия на нацистката пропаганда, която поразява и от 

страниците на българската преса: „Преди всичко държавната сигурност повелява да 

се вземат в собствената страна онези мерки, които ще са в състояние да опазят 

борещата се германска народна общност от тази опасност. Тук и там може би 

това ще изисква остри решения. Обаче, все пак, всичко това се явява необходимо, 

тъй като това е една расова война... И в Германия евреите се присмиваха, когато 

ние се опълчихме за първи път срещу тях. Но междувременно техният смях 

премина“. 

- Вестник „Слово”: 

И в „Слово“ при отразяването на „еврейския въпрос“ в България преобладават 

кратките новини, представени в политико-административен стил . Текстовете за 

антиеврейските закони и приложението им се публикуват на трета страница. В 

някои от кодираните дописки обаче антиеврейската тоналност е по-ясно изразена в 

савнение с другите изследвани издания. Пример: „Преследване на 

недобросъвестните евреи. Злоупотреба с дадените им улеснения“, 9.11.1943: 

„Напоследък столицата е наводнена с лица от еврейски произход, които съгласно 

нарочната наредба, са получили разрешение да разпродадат доброволно 

домакинските си вещи, намиращи се в София, … някои евреи са проявили крайна 

недобросъвестност, която се състои в две насоки ...“ Репортажните елементи и 

езикът на текста свидетелстват за предубедено  отношение към евреите. А в 
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публикацията „Законът за евреите. Обнародван в Държавен вестник“, 9.07.1942 г., 

вестникът дори не си прави труда да публикува цялото, по-завоалирано заглавие на 

закона, което съобщава в текста: „закон за възлагане на МС да взема всички мерки за 

уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси”. 

Кратък преглед на международните дописки в „Слово“, дори само за 1940 г.,   

свидетелстват за следеното очевидно с интерес, но предавано без специфичен 

собствен почерк въвеждане на антисемитските закони и репресиите срещу евреите 

в различни европейски страни. Например: „Франция започва да преследва 

евреите. Видни евреи ще бъдат лишени от френско поданство.“, 1.08.1940 г., 

„Търговията в Подкарпатска Украйна в еврейски ръце. Преселване на 1000 

търговци и занаятчии християни“ , 14.08.1940 г.    

С публикуваните аналитични статии, макар и малко на брой, вестникът се вмества в 

калъпа на антиеврейската пропаганда, диктувана от Берлин и намираща радушен 

отзвук в официална София. Статията „Еврейската проблема в Нова Европа“, 

6.11.1940 г., убеждава читателя, че „разрешаването на еврейската проблема е едно 

от най-важните предусловия за едно национално възраждане“, че „разрешаването 

на еврейската проблема представлява една излизаща извън националните граници 

„безусловна предпоставка на новия ред, който има за цел една успокоена и 

освободена от всички зловредни влияния в Европа.“ В случая се цитира  

констатацията на германски вестник по повод на създадения от правителството 

Петен закон против еврейството във Франция. 

 

- Вестниците „Нова вечер” и „Целокупна България”: 

В „Нова вечер“ и „Целокупна България“, издания на Дирекцията на националната 

пропаганда, информационните текстове за антиеврейското законодателство в 

България и мерките срещу евреите се изнасят много по-често на първа страница в 
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сравнение с другите вестници. Което говори за възприемането на по-пропаганден 

подход към „еврейската“ тема. В някои от текстовете се правят антиеврейски 

внушения. Например в „Данните говорят“, публикуван на първа страница на в-к 

„Нова вечер“, 19.11.1940 г., четем: „Средният доход на еврейското малцинство в 

страната на глава е около 26 пъти по-голям отколкото този на българското 

население.“ 

Във в-к „Целокупна България“ пък могат да се почетат и антиеврейски „гласове“ от 

обикновени граждани, например на 25.10.1941 г.: „Кой и как?“: „Въпреки тия 

наредби, обаче, лица от еврейски произход постоянно пътуват до Столицата. Кой 

и как им дава тези разрешения?“Понякога вестникът информира и за репресиите 

срещу евреите в Македония. „Осем евреи от Скопие ще бъдат подведени под 

отговорност за нарушение заповеди на комисарството по еврейските въпроси“, 

4.02.1943 г.: „Същите ще бъдат подведени под отговорност, понеже са нарушили 

заповед №1 на делегата на комисарството по еврейските въпроси, като са 

посетили пазара по - рано от 10 часа преди обяд“. 

Отвреме – навреме в официозните демонстрират и открита подкрепа за 

антиеврейската политика на държавата. На 20 август 1942 г. Радио „София“ предава 

статията на Александър Николаев, публикувана във вестник „Вечер“22  (очевидно се 

има предвид „Нова вечер“), която разглежда новата наредба срещу евреите: „Тази 

наредба е изразител на българската общественост. Тя е решила един свещен 

проблем и го е поставила в истинското негово положение“. Още по-краен е 

официозът „Днес“, който подканва властта „да изкорени еврейството от 

България“23.  

Що се отнася до международния аспект на „еврейската“ тема, „Нова вечер“ се 

отличава като цяло с неутрални заглавия („Спасените при корабокрушението 

                                                 
22

  Цит. в: Панайотов, Филип, Двубой в ефира“, София, 1980, с.161. 
23

  Цит.: пак там, с. 162. 
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евреи. Английските власти отказвали да им дадат виза“, 16.12.1940). Докато 

заглавията на „Целокупна България“ съдържат и открити антиеврейски внушения: 

„Нова еврейска маневра, международна банка за продоволствието“, 26.05.1943, 

„Ненавистта на евреите към всичко турско“, 5.06.1943 г., „Болшевишко-

еврейското съзаклятие за присъединяването на Балканския полуостров към 

Съветска Русия“, 31.07.1943 г. 

При негативното интерпретирането на ролята на евреите в международен план 

между двете издания няма разлика. Показателна е статията „Евреите в СССР и 

тяхната роля“ с подзаглавие „Как са били вършени разрушенията в съветските 

градове“, публикувана на 7.11.1941 г. на първа страница на в-к „Нова вечер“ (най-

вероятно препечатка от германска медия): „Евреите бяха всичко у нас. Те заемаха 

всички важни постове в комунистическата партия и управлението. Те ни дъжаха с 

подчинение, разполагаха и злоупотребяваха с  властта... Но евреите са проявили 

истинската си роля при болшевишкото отстъпление. Комунистите и евреите са 

били главните подпалвачи на съветските градове.“  В по-глобален план 

„еврейството“ е нападнато в статията „Без компромис“ на един от нацистките 

лидери, публикувана на 13.01.1943 във в-к „Целокупна България“: „Едно нещо, каза 

той, е сигурно: в тази борба няма вече място за никакъв компромис. Това, от което 

Европа и останалите части от света имат нужда, не е едно положение на нещата, 

позволяващо на еврейско - капиталистическите хиени да се изправят всеки 20 - 25 

години срещу мирното и преди всичко социално изграждане на един нов свят...“ 

 

- Вестник „Заря“ 

„Заря“ е вестникът с най-малко кодирани комуникационни единици поради 

описаните по-горе обстоятелства. Това не позволява да се добие ясна представа за 

начина, по който представя еврейската проблематика, особено във вътрешен план. 
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Все пак може да се твърди, че като цяло вестникът отразява неутрално прилагането 

на антиеврейското законодателство. Обичайни, неутрални заглавия: „Ограничения 

за лицата от еврейски произход в организациите“, 15.03.1941 г., „За лицата от 

еврейски произход“, 15.02.1942 г. „Заря“ обаче акцентира повече върху самото 

приемане на законите, които анонсира от първа страница. Публикува целия текст на 

ЗЗН (23.01.1941). От първата му страница често „говори“ министърът на вътрешните 

работи Петър Габровски. На 26.06.1942 г. „Министър Габровски поиска засилване 

на ограниченията за евреите“: На следващия ден („Вчерашната реч на мин. 

Габровски в Народното събрание. Конституционност на новия закон за даване 

права на МС“) научаваме, че „повече от ясно е, че ограниченията за евреите трябва 

да бъдат засилени и направени по-ефикасни. Евреите... са противници на ... 

българската държава.“ 

В международен план вестникът се лута, а може би лавира, между необходимостта 

да спазва „правата линия“ - тази на германската пропаганда, и опитите му да извади 

българските евреи от контекста на внушаване на вина на еврейството като цяло и по 

принцип. Затова, поне през 1940 г., когато хватката на цензурата все още е 

разхлабена, в рамките на един месец на страниците му можем да прочетем както 

една отровна антиеврейска реч на Хитлер, така и положителни размисли за 

българското еврейство, направени на фона на международните събития. На  

20.07.1940 г. вестникът информира подробно как „Хитлер отправи последен апел 

към Великобритания“: „Окървавените евреи и капиталисти, които подбуждаха 

към война, си даваха сметка за обстоятелството, че при евентуален неуспех на 

едно такова начинание, те биха загубили всичките си материални предтексти за 

постигане на изтънчените си планове... Все повече международна еврейска отрова 

започна да разрушава здравия разум в света. Евреите и франкмасоните, 

производителите на оръжия и използувачите на войната, международните 

търгаши и спекуланти намериха политически лица, които твърдяха, че войната е 

желателна“.  
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Осем дни по-рано в анализа „Еврейските легиони на Жаботински“ - организирани 

в помощ на Англия и Франция, четем че „еврейството, специално това в България, 

гледа отрицателно на подобна акция... Евреите не могат да защитават чужди 

държави и каузи, те са се били като войници на държавата, която обитават... 

Специално еврейството в България... не може да служи на чужди богове и идеали, 

освен на идеята за благополучието и щастието на българския народ, към който е 

напълно срастнат като едно цяло и една съдба. Това е логичното, това е 

истината.” 

 

6. Вместо заключение 

Анализът на кодираните 802 комуникационни единици и тяхната специфика 

позволяват следните изводи: 

1. „Еврейската“ тема не интересуват вестниците в Царство България преди 

Министерският съвет да одобри законопроекта за защита на нацията. Първите 

дописки за него са публикувани на 8.10.1940 г. До тази дата не бяха регистрирани 

публикации за „проблема“ с евреите в България, нито пък текстове, които отразяват 

житието и битието на това малко етнорелигиозно малцинство. В началото на 

годината вестници информират накратко за вълненията в Палестина; от юли 

започват да публикуват сравнително често кратки новини за насилието над евреите 

в Румъния, а впоследствие - и за репресиите в други страни. Като цяло преобладава  

неутралния подход. Много малко на брой са речите и статиите по стратегически 

въпроси на нацистките лидери, в които се откроява негативно или крайно негативно 

отношение към евреите.   

2. Вестниците пишат най-много за прилагането на антисемитските закони (в 

България): за правилниците, наредбите и заповедите, които развързват ръцете на 

властта за репресии срещу евреите. Повече от три пъти по-малко са текстовете за 
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самото приемане на законите и политическите „гласове“ в тяхна подкрепа. В общи 

линии изданията подхождат към тези теми неутрално, с кратки сухи текстове, 

помествани на вътрешните страници на изданията. Те звучат като съобщения от 

политико-административната сфера, нещо като популярен вариант на 

съдържанието на Държавен вестник. В някои издания обаче за тях по-често са 

„запазени“ първите им страници. Единственият публичен дебат по „еврейската“ 

тема се състои по време на обсъждането на ЗЗН в парламента през ноември 1940 г. 

Тогава за първи и последен път преди Девети септември 1944 г. се чуват открито 

политически гласове против ЗЗН и в защита на българските евреи. 

3. Страниците на вестниците на практика се превръщат в забранена територия за 

протестите на редица обществени организации и Централната консистория на 

евреите срещу приемането на ЗЗН. Ключови планове и действия на българската 

държава срещу евреите в „старите земи“ и депортирането на евреите от 

Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско в концентрационните лагери в 

Полша са теми табу за пресата.  „Тази политика на премълчаване какво точно се 

случва с евреите, може да бъде разглеждана и като цензура, но може би също така 

се дължи на онова, което германският посланик в София Адолф Бекерле с 

огорчение назовава „незаинтересованост у българите към разрешаване на 

еврейския въпрос“. Дали това е било форма на мимикрия на контролираната от 

правителството преса, е въпрос на който не може да се даде еднозначен отговор.“ 

Така Леа Коен формулира отношението на българските вестници към „еврейския 

въпрос“ в периода 1940 – 1943  г.24 

4. Прави впечатление, че при отразяването на „еврейския въпрос“  безапелационно 

доминират информационните жанрове и по-специално – кратките съобщения. От 

една страна този подход е в духа на времето, в което „вестникът на новината“ вече е 

                                                 

24
  Вж. Коен, Леа, из "ТИ ВЯРВАШ: 8 погледа върху Холокоста на Балканите", електронно списание LiterNet, 

28.10.2012, № 10 (155),  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QfySX9BhgkwJ:liternet.bg/publish16/lea_koen/ti-

viarvash.htm+&cd=6&hl=bg&ct=clnk&gl=bg.   
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победил „вестникът на идеята“, но от друга може да бъде разглеждан и като опит на 

изданията да се дистанцират от проблема – хем да не си цапат ръцете с него, хем да 

не наливат масло в огъня. 

 Леа Коен, която споменава вестниците „Мир“, „Зора“ и „Утро“ твърди, че 

„видимо дирижирани антиеврейски кампании в пресата има сравнително рядко: 

например през есента на 1940, когато се обсъжда ЗЗН и в началото на 1943, когато, 

без нито веднъж да бъде споменат фактът на депортацията от Македония и 

Беломорието, са поместени антиеврейски статии и дописки, обвиняващи евреите в 

спекула и търгашество, банални атрибути на антисемитската пропаганда, вкарвани 

в действие в стратегически за антиеврейските преследвания моменти.“25 

Това твърдение може да се приеме само частично. Действително през есента на 

1940 г. вестниците информират подробно за ЗЗН, в което би могло да бъде 

привидяна намесата на държавата, но дори и това да бъде наречено „пропагандна 

кампания“, тя се оказва доста хлабава. Защото в нея сравнително добре се чуват и 

„гласовете“ на двама опозиционни депутати срещу ЗЗН и в подкрепа на евреите в 

България. Проучената съвкупност от публикации в рамките на настоящото 

изследване не позволява извод за наличието на антиеврейска кампания в пресата в 

началото на 1943-а г. През първите шест месеца на годината броят на публикациите 

по „еврейския въпрос“ в България е скромен -  само 30 (в пет от наличните 

изследвани вестника). Eдва няколко от текстовете се занимават с обвинения срещу 

евреите в „спекула и търгашество“. 

За антиеврейска пропагандна кампания в българската пресата би могло да се 

говори по-скоро през 1941 и 1942 г., когато успоредно с приемането на 

антисемитските закони се разгръща и инструментариумът за тяхното прилагане - за 

него вестниците информират сравнително често. Но тезата за пропагандно 

                                                                                                                                                                         
   

25
  Пак там.  
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обслужване на властта от страна на пресата олеква с оглед на качествените 

характеристики на информационния поток. Информационните текстове с открити 

антиеврейски внушения са малко на брой, антисемитски статии с български адресат 

на практика няма, не се наблюдава явлението „медиен расизъм“.       

В заключение би могло да се каже, че през периода 1940 – 1944 г. по страниците на 

изследваните седем вестника: „Мир“, „Зора“, „Утро“, „Слово“, Нова вечер“, 

„Целокупна България“ и „Заря“, се наблюдават елементи на антиеврейска 

пропаганда. Те обаче не са от решаващо значение за цялостния прочит на 

еврейската проблематика. Налице е някакъв паралелизъм между антисемитската 

политика на държавата и засиленото отразяване на „еврейската“ тема през есента 

на 1940, и през 1941-42 г. в контролирания печат, но без самите вестници да правят 

засилени пропагандни внушения.   

Създава се впечатлението, че някои от вестниците сякаш се затварят в черупките си 

и предоставят  неохотно страниците си за антиеврейски нападки. Други са по-

конформистки настроени спрямо властта, но като цяло вестниците не падат до 

нивото на Българското радио, в чиито предавания „по най-експлицитен начин се 

„разясняват“ действителните цели на водената политика срещу евреите. „Целта на 

антиеврейската политика се състои в това еврейската кръв постепенно да изчезне от 

България“ - се казва в един от коментарите. Трябва да се сложи край на 

сантиментализма - призовава друг коментатор. - Има интелигенти, които хленчат за 

съдбата на евреите... Еврейският въпрос не е само икономически, това е въпрос за 

кръвно, биологическо унищожение на евреите.“26  

В сравнение с подобни пропагандни тиради вестниците клонят много повече към 

един пречупен през спецификите на времето по-неутрален модел на информиране. 

Те осведомяват накратко и предимно сухо за антисемитската политика на режима, 

                                                 
26

  Вж. Даскалов, Дончо,   Цар Борис трети: Познатият и непознатия. София, 2001, с. 125-126), цит. в: Коен, 
Леа, 2012, вж. бележка под линия 24.   
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макар че някои се опитват да компенсират чрез по-силни антиеврейски внушения 

при международните информации и статии. Изданията спестяват на широката 

публика най-злокобните планове за решаване на българския „еврейски въпрос“, 

най-вероятно защото властта желае това. В общи линии те частично легитимират 

държавния антисемитизъм, без да влагат пропагандна страст във всекидневната си 

работа. Като дава трибуна и на опозиционни гледни точки, но само през есента на 

1940 г., печатът не допринася за създаване на чувствителна и критична публична 

сфера -  коректив на антисемитската политика на държавата.  

Очевидно този специфичен модел на отразяване на „еврейския въпрос“ в седемте 

изследвани вестника е силно повлиян и от непопулярността на антиеврейската 

политика на управляващите сред българското общество, част от което са 

издателите, главните редактори и журналистите.   
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Приложение 1. КОДИРАЩ ДНЕВНИК 
 
 
I. Общи положения  
 
1. Обхват на емпиричното проучване  
 
- Всeки вестник ще бъде изследван страница по страница - всички достъпни броеве 
за периода 01.01.1940 – 31.12.1944 г. Ще бъдат кодирани всички комуникационни 
единици - текстове и евентуално самостоятелни илюстрации (снимки, карикатури), 
които отговарят на предварително зададените критерии за подбор. Данните ще 
бъдат нанасяни в специално изготвена за целта регистрационна карта.  
 
2. Принципи за класификация/ критерии за кодиране 
 
- Ще бъдат кодирани само комуникационните единици, в които „еврейската тема“ е 
водеща и/или присъства в текста поне с няколко изречения. Практиката показва, че 
темата често е зададена в заглавието и/ или над- респ. подзаглавието, но има 
случаи, когато те не могат да бъдат ясни ориентири. В такъв случай, за да се 
уверите, че комуникационната единица подлежи на кодиране, първо трябва да се 
запознаете със съдържанието на целия текст.  
 
Внимание: Има случаи, когато „еврейската тема“ може да не е упомената 
експлицитно в даден текст, например в публикации за Закона за защита на нацията 
(ЗЗН). Тези текстове също се регистрират, но със самостоятелен код.  
 
3. Ориентировъчни ключови думи респ. теми за търсене в заглавията съотв. 
текстовете:  
 
- Ключови думи и словосъчетания: „евреин“/„евреи“, „еврейският въпрос“, „лица от 
еврейски произход“, „еврейска опасност“, „еврейското малцинство“, 
„международното еврейство“, еврейски имена в заглавията и др.  
- Текстовете могат да бъдат проверявани за наличието на следната проблематика 
(списъкът в никакъв случай не претендира за изчерпателност):  
- политически и обществените дебати при приемането и прилагането на 
антиеврейските закони: Закон за защита на нацията (ЗЗН) (влиза в сила на 23.01.1941 
г.); Закон за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход 
(Народното събрание го приема и гласува на 11.07.1941 г.); Закон за възлагане на 
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Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и 
свързаните с него въпроси, както и на свързаните с тях поднормативни актове (НС го 
гласува и приема на 28.06.1942 г.). Българското антиеврейско законодателство до 
голяма степен повтаря антисемитските закони поднормативни актове в други 
германски сателити като Унгария, Румъния, Вишистка Франция.  
- как функционира правната система по отношение на евреите. Практическите 
последици от прилагането на антиеврейските закони: забрана на смесените бракове 
между българи и евреи (сключват се само нелегално); забрани за упражняване на 
определени професии и притежаване на дялове от предприятия от страна на 
евреите; налагане на извънредни имуществени санкции на еврейското население; 
налагане задължение за носене на „давидовите значки“ за идентификация; 
налагане на полицейски час за евреите; eвреите могат да си купуват хляб само от 
отделни фурни; определяне на улици, по които е забранено да се движат евреи; 
изпращане на мъжете евреи от донаборна възраст - до 50-55 години, в „трудови 
лагери“ по за 6-7 месеца в годината27.  
- проблемът за поданството на евреите  
- налагането на тежки регулации на собствеността на евреите от антиеврейското 
законодателство – голяма част от нея на практика е национализирана срещу 
държавни облигации. Недвижимата и движимата собственост на евреите масово е 
разпродавана, като средствата се внасят на техни сметки в БНБ. Първоначално 
титулярите на тези сметки могат да теглят пари от тях с разрешение от държавни 
органи, но впоследствие това им е забранено. Налагането на еднократен данък 
върху имуществото на евреите в размер на 20 % - 25 %. 
- ролята на правителството, вътрешното министерство, други органи на 
изпълнителната власт и най-вече на Комисарството по еврейските въпроси: при 
прилагането на антиеврейските мерки през разглеждания период, при опитите за 
депортиране на евреите от „старите земи“ през 1943 („План А“) и изселването им във 
вътрешността на страната („План Б“). 
- обществената атмосфера, в която публично се дебатира „еврейския въпрос“: 
ролята на народопсихологията, предразсъдъците и антиеврейското поведение на 
значителни сегменти на българското общество. 
- политиката и ходовете на цар Борис III респ. на регентите по „еврейския въпрос“. 
- ролята на 25-ото Обикновено народното събрание за решаване на „еврейския 
въпрос“. Подписката, организирана от групата от 42 депутати от 
проправителственото мнозинство начело с подпредседателя на НС Димитър Пешев 
срещу депортирането на евреите от „старите земи“. 
- поведението на проправителствения лагер. 
- поведението на некомунистическата опозиция. 

                                                 

27
  Вж. частта „Антиеврейски ограничения“ в статията „Холокостът в България“, Уикипедия, вкл.: Аврамов, Румен, 

Комуналният капитализъм: Т.III. София, Фондация Българска наука и култура/Център за либерални стратегии, 2007, с. 256-265,  
 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82_%
D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.  
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- поведението на комунистите. 
- политиката на правителството на Отечествения фронт спрямо евреите – от 9 
септември 1944 г. до края на с.г.  
- реакцията срещу плановете за депортиране на eвреите от „старите земи“ на: 
- православната църка: действията на митрополит Кирил, митрополит Стефан и др. 
- различни сегменти от гражданското общество. 
- поведението и реакцията на еврейски организации, сдружения и обикновени 
граждани. 
- политиката (и отговорността) на българската държава за депортацията на евреите 
от Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско. Ролята на министъра на 
вътрешните работи Габровски и на комисаря по еврейските въпроси Александър 
Белев. 
- реакциите на Германия, Съветския съюз и съюзниците спрямо антисемитската 
политика на българското правителство – доколкото те са били обект на публично 
отразяване. 
- социално-битови проблеми, култура, религия и житейски истории на евреите в 
Царство България и в новоприсъединените територии: Беломорието, Вардарска 
Македония и Пиротско. 
- представянето на „еврейската тема“ в светлината на международната 
проблематика: подготовката на България за включване в Тристранния пакт през 
1940 г. и последвалото присъединяване през 1941 г., развоя на Втората световна 
война. 
- международни измерения на „еврейската тема“: усилията за решаване на 
„еврейския въпрос“ в Германия и нейните съюзници, съдбата на евреите в 
териториите, окупирани от силите на Оста, емиграцията на евреи в Палестина, 
плановете за създаване на самостоятелна еврейска държава. 
 
 
ІІ. Категории 
 
Класифицирането на изследваната проблематика ще бъде извършено с помощта на 
9 категории. Категориите от 1 до 4 са чисто формални, а от 5 до 9 са съдържателни. 
Те позволяват да се направи многопластов разрез на съответната комуникационна 
единица. Тези категории се разделят на подкатегории:  
 
1. Номер на кодираната публикация 
- Изписва се с арабски цифри.  
 
2. Дата  
- Може да се изписва по следния начин: „3.08.42“, „27.03.1944“ и т.н.  
 
3. Заглавие 
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- Изписват се заглавието и подзаглавието, респ. надзаглавието. Заглавието се 
почерня, а подзаглавията и/ или надзаглавията – не. 
4. Страница  
- Страниците от 1 до 9 се изписват без „0“ отпред. 
- Когато текстът е публикуван на първа страница и е пренесен на вътрешна 
страница, се кодира като ЕДНА комуникационна единица. Отбелязва се например 
така: „1 – 3“.  
 
5. Жанр 
 
1. Информационен текст 
Под шапката на „информационен текст“ влизат:  
- хроника (информация, която обикновено е без заглавие, има сбито изложение и се 
публикува в информационен блок).  
- новина (съобщение; най-разпространение журналистически жанр, съдържа два-
три на брой факти и има самостоятелно заглавие. Често е публикувана на една 
колона). 
- информационен текст – кратък или разширен (по-обемен е от новината, съдържа 
повече подробности, може да има и бекграунд). 
- кореспонденция (прилича на разширения информационен текст, но има повече 
авторска интерпретация; може да съдържа елементи на коментар). 
- репортаж (различава се от новината и информационния текст; съдържа много 
конкретика, цитати и образност, езикът е жив) / фичър (репортаж с бекграунд, 
статистика и др. елементи) 
- интервю (в повечето случаи то има информационен характер. Само портретното 
интервю, в което има силен авторски елемент, би могло да се причисли към 
интерпретативните жанрове). 
 
2. Интерпретативен текст 
Под шапката на „интерпретативен текст“ влизат:  
- статия (известна в разговорния език и като “анализ”; базира се на конкретни факти, 
използват се цитати, авторското мнение си личи; обикновено е по-дълга от 
коментара). 
- коментар (вкл. уводна статия; коментарът е най-субективния жанр в 
журналистиката). 
- персонална колонка (наподобява на коментара, но има по-силно публицистично 
звучене и авторски оттенък). 
- портрет/ некролог (комбинира информационен с интерпретативен подход). 
- есе 
 
3. Сатиричен текст 
- памфлет, фейлетон, виц, карикатура и др. 
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4. Писмо на читател 
 
5. Друго  
- Характерът на текста се уточнява на отделно.  
 
6. Изказване, реч (например на депутат в парламента).  
В рамките на даден парламентарен „репортаж“, който съдържа и кратък 
информационен увод, може да има няколко изказвания – на депутати, министри. В 
някои случаи изказванията присъстват в текста като комбинация от 
журналистически преразказ и по-дълги пасажи пряка реч. По-рядко речите 
образуват самостоятелна смислова единица в рамките на репортажа. Такива 
текстове се кодират по следния начин: 
- уводната информационна част се обособява като самостоятелен текст и се кодира 
с „1“. Изписват се надзаглавията, заглавието и подзаглавията. При тази форма 
отношението към евреите би трябвало да е неутрално, защото тя само въвежда към 
работата на парламента. 
- Всяко изказване на депутат, министър и т.н., което е част от големия 
парламентарен репортаж и е обособено с вътрешно, почернено подзаглавие, се 
кодира като самостоятелен текст – с „6“. 
- Ако е налице по-дълъг или по-къс информационен текст, който само преразказва 
дебатите в парламента, той се кодира с „1“.  
 
 
6. Основна тема  
 
- Кодира се само по една тема – водещата! Кодират се е публикации, в които 
„еврейската“ тема не е водеща, но има ясно изразено отношение към евреите, 
еврейския проблем и т.н. поне в няколко изречения.  
 
1. Политико – правни аспекти на антисемитската политика на българската държава 
Кодират се следните подкатегории: 
1.1. Политически решения, приемане на закони, „гласове“ в полза на тази политика 
(най-често: изказвания на министри, депутати, кметове и др. в подкрепа на 
антиеврейското законодателство и мерки). За по-кратко: „Приемане на 
антисемитски закони, политически „гласове“ в тяхна подкрепа“.  
1.2. Противопоставяне на антисемитската политика на държавата от страна на 
политици: най-често депутати опозицията, държавни администратори, кметове. За 
по-кратко: „Политически „гласове“ против антисемитските закони“. 
1.3. Друго: гласове „за“ и „против“ антисемитската политика на българската 
държава (обикновено се срещат в по-кратки информационни текстове, в които са 
представени различни гледни точки от "сблъсъците“ в парламента ). За по-кратко: 
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„Политически „гласове“ „за“/ „против“ антисемитските закони“. 
2. Правилници, наредби, заповеди и др. и практически действия на органите и 
представителите на държавната власт и общински органи срещу евреите за 
прилагането на ЗЗН и другите антиеврейски закони. 
3. Етническо напрежение, антисемитски призиви и действия на български граждани 
срещу евреи.  
4. Практически последици за евреите от прилагане на антиеврейското 
законодателство (след като вече са приети правилниците и наредбите). 
5. Легална извънпарламентарна политическа съпротива срещу антисемитската 
политика и действия на държавата. 
- изказвания на обществени и духовни дейци, петиции, подписки и др. подобни. 
6. Нелегална съпротива срещу антисемитската политика и действия на държавата.  
7. Икономическа дейност на евреите, финансова активност, печалби, влияние. 
8. Социално-битови проблеми (условия на живот, здравеопазване, образование и 
др.) на евреите 
9. Религия, култура и история на евреите.  
10. Участие на евреите в нелегалната съпротива. 
11. Дейността на еврейски организации и центрове. 
12. Международни коментари и реакции за „еврейския въпрос“ в България. 
13. Съдбата на евреите в чужбина (Германия, сателитите на Германия, емиграцията 
в Палестина, плановете за създаване на еврейска държава). 
14. Закон за защита на нацията и други антиеврейски закони: 
- Кодира се самостоятелно, когато се пише общо за закона, без в текстовете да 
присъстват думата „евреин“ и/или нейните производни.  
15. Друго 
- Уточнява се отделно.  
16. Възстановяване правата на евреите/ премахване на ограниченията в България 
 
7. Отношение към евреите 
- Кодира се експлицитно изразеното отношение на журналиста, външния автор, 
говорещия (когато е публикувано изказване на политик) в съответната 
комуникационна единица към конкретен гражданин от еврейски произход, евреите, 
еврейския етнос като цяло. 
 
1. Крайно негативно 
2. Негативно  
3. По-скоро негативно 
4. Неутрално 
5. По-скоро позитивно 
6. Позитивно 
7. Много позитивно 
8. Не мога да преценя 
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9. Не може да се кодира (експлицитно изразено) отношение към евреите 
 
Важни уточнения:  
 
- Опитът от пилотното проучване сочи, че като цяло през наблюдавания период 
българските вестниците отразяват проблемите на евреите в други европейски 
страни и в международен план неутрално. Тъй като акцентът на настоящото 
изследване обаче е медийното отразяване на съдбата на евреите в България, е 
необходимо по-прецизно наблюдение на „българските публикации“. Според 
пилотното проучване сред тях също преобладават текстове с неутрално отношение 
към евреите; те възпроизвеждат накратко политико-административни решения по 
„еврейския въпрос“. Такива публикации излизат на вътрешните страници, които по 
правило са запазено поле за вътрешнополитически теми. НО: когато подобни 
текстове са „изведени“ на първа страница и/или съдържат видими антиеврейски 
внушения в заглавията и в самия текст, се кодират като публикации с „по-скоро 
негативно отношение“ към евреите.  
- Общите текстове за Закона за защита на нацията, където думата „евреи“ в 
частност и „еврейският въпрос“ като цяло не се споменават, се кодират като 
„неутрални“.  
 
8. Лицата на антисемитизма  
- Антисемитизмът е враждебност или предубеждение спрям евреите, което граничи 
от индивидуална ненавист до институционално насилствено гонение. Ясно 
формулираната идеология на нацизма е най-крайният исторически пример за 
явлението. Антисемитизмът се изразява в идеологията, законодателството, 
действията на държавни и политически институции, на групи от обществото и др. Т. 
е., проучва се антисемитизмът в изказванията и поведението на главните 
действащи лица, присъствието му в приетите закони и наредби, в публикувани 
книги, въобще – във фактите и обстоятелствата, представени в публикацията. Ако тя 
е коментарна, антисемитизмът може да е и „медиен“ - в такъв случай негов 
изразител е пишещият или вестникът като цяло. 
- Не всяка публикация, в която се пише за евреи, е антисемитска. Например, ако 
евреин е съден за криминално престъпление, публикацията не може да бъде 
определена като антисемитска. Друг пример – в една чисто информационна справка 
за икономическата активност на еврейското население не може да става въпрос за 
антисемитизъм, но когато фактите са анализирани в негативна рамка и 
манипулативно, текстът се кодира като антисемитски. 
 
- Видове антисемитизъм, отразен в публикацията: 
1. Няма наличие на/ не може да се кодира антисемитизъм  
2. Налице е антисемитизъм (кодира се с 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 
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2.1 Икономически антисемитизъм 
- Аргументация: Евреите имат несъразмерна на числеността им финансова и 
икономическа мощ, ограбват (българския) народа, експлоатират трудещите се, 
спечелили са парите си с лукавство, далавери и корупция. 
- Закони, правилници, наредби, изказвания и действия, насочени срещу 
икономическата и финансова дейност на евреите. Преследване на евреите с 
икономически подбуди.  
 
2.2. Политически антисемитизъм 
- Аргументация: Евреите искат да постигнат световно господство, да контролират 
политическия апарат на държавата, участват в политиката на страната на левицата, 
много от водачите на социалистическото респ. комунистическото движение са 
евреи и др. 
- Закони, правилници, наредби, изказвания и действия, насочени срещу 
политическите и гражданските права на евреите. Преследване на евреите от 
политически, законодателен и административен характер. Антиеврйски настроения 
и действия в обществото.  
 
2.3. Културно-религиозен антисемитизъм 
- Аргументация: евреите – „богоубийци“, насочен е срещу еврейската култура, 
евреите – рушители на морала и нравствените устои на християнската цивилизация. 
- Закони и наредби срещу еврейската религиозна дейност; изказвания и действия 
срещу евреите от културно-религиозно естество. 
 
2.4. Расистки антисемитизъм 
- Аргументация: вид ксенофобия. Расисткият антисемитиъм заменя вярването, че 
трябва да се мрази еврейската религия с нейната идея, тъй като евреите се 
самовъзприемат като расово избрана група въпреки религиозната им дейност. 
Поради това за останалите раси те са „нисши“, „недостойни“ и трябва да бъдат 
„ненавиждани“. Най-остра форма – в нацистка Германия. 
- Закони и наредби с откровен расистки характер. Действия и изказвания с 
антиеврейски, расистки характер. 
 
- 2.5. Комбинация от различни видове антисемитизъм  
- Посочват се отделно.  
 
3. Не мога да преценя 
 
9. Цитати 
- Интересни откъси от текста, илюстриращи неговите акценти, позицията на 
вестника, интересен разказвателен похват и т.н.  
- Посочват се задължително, без излишно разточителство: По възможност да служат 
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за илюстрация в най-съкратен вид на тематиката и духа на публикацията. 
 
 
III. Регистрационна карта  
 
Име на кодиращия ... / Кодирана медия ... 

 

Но-
мер 
- 1 

Дата 
- 2 

Заглавие - 3 Стра-
ница 
- 4 

Жанр 
- 5 

Основна 
тема - 6 

Отноше-
ние към 
евреите 
- 7 

Лицата 
на 
антисем-
итизма - 
8 

Цитати - 9 
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Приложение 2. Таблици с обобщените резултати 
 
 
Таблица 1. Вестник „Мир“, 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 18    

Общо  18    

     

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 9   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 4   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 
антисемитските закони (в 
информ. текстове)  

 2   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 2   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 1   

Общо  18   

     

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение 

  9  

Неутрално   8  

По-скоро негативно   1  

Общо   18  

     

Няма антисемитизъм    11 

Икономически 
антисемитизъм 

   2 

Политически 
антисемитизъм 

   2 

Не мога да преценя    2 

Комбинация от 
политически и 
икономически 
антисемитизъм 

   1 

Общо    18 
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Таблица 2. Вестник „Заря“, 1940 г. (до септември вкл.) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 13    

Реч 1    

Статия, коментар 1    

Общо  15    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 14   

Друго: българското 
еврейство като цяло – 
международни паралели 

 1   

Общо  15   

     

Неутрално   12  

Негативно   1  

Крайно негативно   1  

Позитивно   1  

Общо   15  

     

Политически 
антисемитизъм 

   11 

Икономически 
антисемитизъм 

   2 

Комбинация от различни 
видове антисемитиъм 

   1 

Няма антисемитизъм    1 

Общо    15 

 

 
Таблица 3. Вестник „Слово“, 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 28    

Реч 2    

Статия, коментар 1    

Общо  31    

     

Съдбата на евреите в  24   



 

 6

2 

други страни 

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 4   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 3   

Общо  31   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  25  

По-скоро негативно   2  

Не се кодира отношение 
към евреите  

  2  

Негативно   1  

Не мога да преценя   1  

Общо   31  

     

Политически 
антисемитизъм 

   19 

Икономически 
антисемитизъм 

   6 

Няма антисемитизъм    5 

Расистки антисемитизъм    1 

Общо    31 

 

 
Таблица 4. Вестник „Нова вечер“, 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 29    

Реч 3    

Общо  32    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 20   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 7   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 4   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите, 

 1   

Общо  32   
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Неутрално отношение към 
евреите 

  20  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение към 
евреите  

  7  

По-скоро негативно   3  

Негативно   2  

Общо   32  

     

Политически 
антисемитизъм 

   14 

Икономически 
антисемитизъм 

   8 

Няма антисемитизъм    8 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   2 

Общо    32 

 

 
Таблица 5. Вестник „Утро“, 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 8    

Реч 6    

Общо  14    

     

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 7   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 5   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 
антисемитските закони (в 
информ. текстове)  

 1   

Политически „гласове“ 
„против“ антисемитските 
закони (в информ. 
текстове)  

 1   

Общо  14   

     

Неутрално   5  

Негативно   4  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение 

  2  
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По-скоро негативно   1  

По-скоро позитивно   1  

Не мога да преценя   1  

Общо   14  

     

Няма антисемитизъм    6 

Комбинации от различни 
видове антисемитизъм 

   3 

Икономически 
антисемитизъм 

   2 

Не мога да преценя    2 

Няма антисемитизъм    1 

     

Общо    14 

 

 
Таблица 6. Вестник „Зора“, 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 22    

Реч 7    

Общо  29    

     

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 13   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 10   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 4   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 
антисемитските закони (в 
информ. текстове)  

 1   

Политически „гласове“ 
„против“ антисемитските 
закони (в информ. 
текстове)  

 1   

Общо  29   

     

Неутрално   19  

Негативно   4  

Не се кодира (eксплицитно   2  
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изразено) отношение към 
евреите 

По-скоро негативно   2  

Не мога да преценя   1  

Позитивно   1  

Общо   29  

     

Няма антисемитизъм    11 

Политически 
антисемитизъм 

   7 

Икономически 
антисемитизъм 

   5 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   2 

Не мога да преценя    2 

Расистки антисемитизъм    1 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   1 

Общо    29 

 

 
Таблица 7. Обобщени резултати за 1940 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 118    

Реч 19    

Статия, коментар 2    

     

Общо  139    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 74   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 31   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 25   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 
антисемитските закони (в 
информ. текстове)  

 4   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 2   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 

 2   
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антисемитските закони  

Друго  1   

     

Общо  139   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  89  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение  

  22  

Негативно   12  

По-скоро негативно   9  

Не мога да преценя    3  

По-скоро позитивно   2  

Позитивно   1  

Крайно негативно    1  

     

Общо   139  

     

Политически 
антисемитизъм 

   53 

Няма антисемитизъм    42 

Икономически 
антисемитизъм 

   25 

Комбинация от разл. 
видове антисемитизъм 

   6 

Не мога да преценя    6 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   4 

Расистки антисемитизъм     3 

     

Общо    139 

 

 
Таблица 8. Вестник „Мир“, 1941 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 43    

Статия, коментар  5    

Общо  48    
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Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 24   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 13   

Друго  4   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 3   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 3   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 1   

Общо  48   

     

Неутрално   37  

Не мога да преценя   3  

По-скоро негативно    3  

Негативно   2  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение 

  2  

По-скоро положително   1  

Общо   48  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   20 

Няма антисемитизъм    13 

Политически 
антисемитизъм 

   13 

Расистки антисемитизъм    1 

Друго (комбинация от 
различни видове 
антисемитизъм) 

   1 

Общо    48 

 

 
Таблица 9. Вестник „Заря“ 1941 г. (до април вкл.) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 9    

Общо  9    

     

Приложение на  5   
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антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 2   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 2   

Общо  9   

     

Неутрално   7  

По-скоро негативно   2  

Общо   9  

     

Политически 
антисемитизъм 

   7 

Икономически 
антисемитизъм 

   2 

Общо    9 

 

 
Таблица 10. Вестник „Слово“, 1941 г. 
 

 Жанр Тема Общ тон Антисемитизъм vs. 
подкрепа 

Информационeн текст 43    

Общо  43    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 26   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 15   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 2   

Общо  43   

     

Неутрално   36  

Негативно   2  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение към 
евреите  

  2  

Не мога да преценя   2  

По-скоро негативно   1  
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Общо   43  

     

Политически 
антисемитизъм 

   24 

Икономически 
антисемитизъм 

   15 

Няма антисемитизъм    3 

Не мога да преценя    1 

Общо    43 

 

 
Таблица 11. Вестник „Нова вечер“, 1941 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 54    

Реч 1    

Статия, коментар 1    

Общо  56    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 36   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 12   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 4   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 3   

Друго  1   

Общо  56   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  41  

По-скоро негативно   8  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение към 
евреите  

  4  

Негативно   2  

Не мога да преценя   1  

Общо   56  
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Икономически 
антисемитизъм 

   21 

Няма антисемитизъм    16 

Политически 
антисемитизъм 

   15 

Не мога да преценя    2 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   1 

Расистки антисемитизъм    1 

Общо    56 

 

 
Таблица 12. Вестник „Утро“, 1941 г. 
 
- Проучено е съдържанието на първата половина на годината и отделни броеве от втората половина 

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 43    

Реч 1    

Общо  44    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 24   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 14   

Последствия за евреите от 
прилагане на 
антисемитското 
законодателство 

 3   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 1   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 1   

Друго  1   

Общо  44   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  38  

По-скоро негативно   4  

Негативно   1  

Не мога да преценя   1  

Общо   44  
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Политически 
антисемитизъм  

   21 

Икономически 
антисемитизъм 

   14 

Не мога да преценя    5 

Комбинации от различни 
видове антисемитизъм 

   2 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   1 

Няма 
антисемитизъм 

   1 

Общо    44 

 

 
Таблица 13. Вестник „Зора“, 1941 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 25    

Общо  25    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 13   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 5   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 4   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 3   

Общо  25   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  20  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение към 
евреите 

  3  

По-скоро отрицателно   2  

Общо   25  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   12 

Политически 
антисемитизъм 

   5 

Няма антисемитизъм    5 
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Не мога да преценя    2 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   1 

Общо    25 

 

 
Таблица 14. „Целокупна България“, 1941 г. (септември - декември) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 20    

Друго 1    

Общо  21    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 11   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 7   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 2   

Антисемитски прояви на 
обикновени граждани 

 1   

Общо  21   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  16  

По-скоро негативно   5  

Общо   21  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   13 

Политически 
антисемитизъм 

   4 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   2 

Няма антисемитизъм    1 

Не мога да преценя    1 

Общо    21 
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Таблица 15. Обобщени резултати за 1941 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 237    

Статия, коментар 6    

Реч 2    

Друго 1    

     

Общо  246    

     

Приложение на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 111   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 96   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 16   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 9   

Друго  6   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 4   

Последствия за евреите от 
антисемитското 
законодателство 

 3   

Антисемитски прояви на 
обикновени граждани 

 1   

     

Общо  246   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  195  

По-скоро негативно   25  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение  

  11  

Не мога да преценя    7  

Негативно   7  

По-скоро позитивно   1  

     

Общо   246  
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Икономически 
антисемитизъм 

   97 

Политически 
антисемитизъм 

   88 

Няма антисемитизъм    39 

Не мога да преценя    12 

Комбинация от разл. 
видове антисемитизъм 

   6 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   2 

Расистки антисемитизъм     2 

     

Общо    246 

 

 
Таблица 16. Вестник „Мир“, 1942 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 38    

Реч 1    

Статия, коментар 1    

Общо  40    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 24   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 12   

Друго   2   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа  

 2   

Общо  40   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  37  

Не мога да преценя   1  

По-скоро негативно   1  

Негативно   1  

Общо   40  

     

Политически 
антисемитизъм 

   15 
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5 

Икономически 
антисемитизъм 

   11 

Няма антисемитизъм    9 

Не мога да преценя    3 

Расистки антисемитизъм    1 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   1 

Общо    40 

 

 
Таблица 17. Вестник „Заря“ 1942 г.  (без периода юли – септември) 

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 42    

Реч 2    

Общо  44    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 33   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 7   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 4   

Общо  44   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  41  

По-скоро негативно   2  

Негативно   1  

Общо   44  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   21 

Политически 
антисемитизъм 

   17 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   4 

Не мога да преценя    2 

Общо    44 

 

 



 

 7

6 

Таблица 18. Вестник „Слово“, 1942 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към евреите  Лицата на антисемитизма 

Информационeн текст 29    

Реч 2    

Общо  31    

     

Прилагане на 
антисемитските закони 

 18   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 8   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 5   

Общо  31   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  27  

По-скоро негативно   2  

Негативно   1  

Не мога да преценя   1  

Общо   31  

     

Политически 
антисемитизъм 

   20 

Икономически 
антисемитизъм 

   7 

Не мога да преценя    3 

Няма антисемитизъм    1 

Общо    31 

 

 
Таблица 19. Вестник „Нова вечер“, 1942 г. (до февруари вкл.) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 7    

Общо  7    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 6   

Съдбата на евреите в  1   



 

 7

7 

други страни 

Общо  7   

     

Неутрално отношение към 
евреите  

  5  

По-скоро негативно   2  

Общо   7  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   5 

Политически 
антисемитизъм 

   2 

Общо    7 

 

 
Таблица 20. Вестник „Утро“, 1942 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 50    

Общо  50    

     

Прилагане на 
антисемитското 
законодателство  

 44   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 2   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 2   

Друго  2   

Общо  50   

     

Неутрално   43  

По-скоро негативно   6  

Не мога да преценя   1  

Общо   50  

     

Икономически 
антисемитизъм  

   30 

Политически 
антисемитизъм 

   14 

Не мога да преценя    4 



 

 7

8 

Комбинации от различни 
видове антисемитизъм 

   1 

Няма 
антисемитизъм 

   1 

Общо    50 

 

 
Таблица 21. „Зора“, 1942 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 35    

Общо  35    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
наредби, правилници, 
действия 

 32   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 3   

Общо  35   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  32  

По-скоро отрицателно   3  

Общо   35  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   20 

Политически 
антисемитизъм 

   8 

Не мога да преценя    3 

Няма антисемитизъм    2 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   2 

Общо    35 

 

 
Таблица 22. Обобщени резултати за 1942 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 201    

Реч 5    

Статия, коментар 1    



 

 7

9 

     

Общо  207    

     

Приложение на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 157   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 33   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 13   

Друго  4   

     

Общо  207   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  185  

По-скоро негативно   16  

Не мога да преценя    3  

Негативно   3  

     

Общо   207  

     

Икономически 
антисемитизъм 

   94 

Политически 
антисемитизъм 

   76 

Не мога да преценя    15 

Няма антисемитизъм    13 

Комбинация от разл. 
видове антисемитизъм 

   8 

Расистки антисемитизъм     1 

     

Общо    207 

 

 
 
Таблица 23. Вестник „Мир“, 1943 г. 
 
- Известно количество броеве липсват. 

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 



 

 8

0 

Информационен текст 17    

Реч 4    

Общо  21    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 12   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 6   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 1   

Религия, култура на 
евреите 

 1   

Евреите като участници в 
нелегалната съпротива 

 1   

Общо  21   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  17  

Крайно отрицателно    1  

Отрицателно   1  

По-скоро отрицателно   1  

Няма (изразено 
eксплицитно) отношение 

  1  

Общо   21  

     

Политически 
антисемитизъм 

   13 

Няма антисемитизъм    4 

Не мога да преценя    2 

Икономически 
антисемитизъм 

   1 

Расистки антисемитизъм    1 

Общо    21 

 

 
Таблица 24. Вестник „Заря“ 1943 г. (юли – декември) 
 
- За кодирания период липсват някои броеве.  

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 4    



 

 8

1 

Общо  4    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 3   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 1   

Общо  4   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  2  

По-скоро негативно   2  

Общо   4  

     

Политически 
антисемитизъм 

   4 

Общо    4 

 

 
Таблица 25. Вестник „Слово“, 1943 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към евреите Лицата на антисемитизма 

Информационeн текст 12    

Друго 2    

Общо  14    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, закони, 
действия 

 7   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 5   

Друго  1   

Религия, култура на 
евреите 

 1   

Общо  14   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  11  

По-скоро негативно   2  

Негативно   1  

Общо   14  



 

 8

2 

     

Политически 
антисемитизъм 

   7 

Икономически 
антисемитизъм 

   4 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   1 

Няма антисемитизъм    1 

Не мога да преценя    1 

Общо    14 

 

 
Таблица 26. Вестник „Утро“, 1943 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 16    

Реч 1    

Статия, коментар 1    

Общо  18    

     

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 12   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 4   

Евреите като участници в 
нелегалната съпротива 

 2   

Общо  18   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  15  

Крайно негативно   1  

Негативно   1  

По-скоро негативно   1  

Общо   18  

     

Политически 
антисемитизъм  

   11 

Иконономически 
антисемитизъм 

   5 

Расистки  
антисемитизъм 

   2 

Общо    18 



 

 8

3 

 

 
Таблица 27. Вестник „Зора“, 1943 г. (януари - юни) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 16    

Реч 2    

Общо  18    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 10   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 5   

Евреите като участници в 
нелегалната съпротива 

 1   

Религия, култура на 
евреите 

 1   

Друго  1   

Общо  18   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  14  

Негативно    2  

Крайно негативно   1  

По-скоро негативно   1  

Общо   18  

     

Политически 
антисемитизъм 

   7 

Няма антисемитизъм    5 

Икономически 
антисемитизъм 

   3 

Не мога да преценя    3 

Общо    18 

 

 
 
 
 
 
 
Таблица 28. Вестник „Целокупна България“, 1943 г. 
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4 

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 59    

Друго 2    

Общо  61    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 55   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия 

 6   

Общо  61   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  52  

По-скоро негативно   7  

Негативно   2  

Общо   61  

     

Политически 
антисемитизъм 

   26 

Няма антисемитизъм    17 

Икономически 
антисемитизъм 

   11 

Не мога да преценя    5 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   2 

Общо    61 

 

 
Таблица 29. Обобщени резултати за 1943 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 124    

Реч 7    

Друго 4    

Статия, коментар 1    

     

Общо  136    

     



 

 8

5 

Съдбата на евреите в 
други страни 

 
 

 80   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 45   

Евреите като участници в 
нелегалната съпротива 

 4   

Религия, култура на 
евреите 

 3   

Друго  2   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа 

 1   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 1   

     

Общо  136   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  111  

По-скоро негативно   14  

Негативно   6  

Крайно негативно   3  

Не се кодира (експлицитно 
изразено) отношение 

  1  

Не мога да преценя    1  

     

Общо   136  

     

Политически 
антисемитизъм 

   68 

Няма антисемитизъм  

 
   27 

Икономически 
антисемитизъм 

 

   24 

Не мога да преценя    11 

Расистки антисемитизъм    3 

 
Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   3 

     

Общо    136 
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6 

 

 
Таблица 30. Вестник „Мир“, 1944 г. 
 
- Без периода 24 март – 18 октомври  

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 11    

Статия, коментар 2    

Общо  13    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 7   

Възстановяване правата на 
евреите  

 5   

Друго  1   

Общо  13   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  11  

Много позитивно    2  

Общо   13  

     

Няма антисемитизъм   12  

Икономически 
антисемитизъм 

  1  

Общо   13  

 

 
Таблица 31. Вестник „Заря“ 1944 г., септември - декември  
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 9    

Общо  9    

     

Възстановяване правата на 
евреите 

 8   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 1   

Общо  9   

     



 

 8

7 

Неутрално отношение към 
евреите 

  8  

По-скоро негативно   1  

Общо   9  

     

Няма антисемитизъм    9 

Общо    9 

 

 
Таблица 32. Вестник „Слово“, 1944 г.  
 
- Не излиза от 29 март до 3 август. Спира да излиза на 9 септември.  

 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 5    

Общо  5    

     

Възстановяване правата на 
евреите 

 3   

Съдбата на евреите в 
други страни 

 2   

Общо  5   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  4  

По-скоро позитивно   1  

Общо   5  

     

Няма антисемитизъм    4 

Не мога да преценя    1 

Общо    5 

 

 
Таблица 33. Вестник „Утро“, 1944 г., налични 18 броя 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 1    

Друго 1    

Общо  2    
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8 

Възстановяване правата на 
евреите 

 2   

Общо  2   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  1  

По-скоро позитивно   1  

Общо   2  

     

Няма антисемитизъм    2 

Общо    2 

 

 
Таблица 34. „Зора“, 1944 г., до септември  
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма  

Информационeн текст 4    

Общо  4    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 3   

Възстановяване правата на 
евреите 

 1   

Общо  4   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  4  

Общо   4  

     

Няма антисемитизъм    2 

Политически 
антисемитизъм 

   1 

Не мога да преценя    1 

Общо    4 

 

 
Таблица 35. „Целокупна България“, 1944 г. (до август вкл.) 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите  

Лицата на 
антисемитизма 

Информационeн текст 38    
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9 

Реч  1    

Статия, коментар 1    

Друго 1    

Общо  41    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 41   

Общо  41   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  37  

По-скоро негативно   3  

Негативно   1  

Общо   41  

     

Няма антисемитизъм    18 

Политически 
антисемитизъм 

   15 

Икономически 
антисемитизъм 

   4 

Не мога да преценя    4 

Общо    41 

 

 
Таблица 36. Обобщени резултати за 1944 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 68    

Статия, коментар 3    

Друго 2    

Реч 1    

     

Общо  74    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 54   

Възстановяване правата на 
евреите 

 19   

Друго  1   

     



 

 9

0 

Общо  74   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  65  

По-скоро негативно   6  

Много позитивно   2  

Негативно   1  

     

Общо   74  

     

Няма антисемитизъм    47 

Политически 
антисемитизъм 

   16 

Не мога да преценя    6 

Икономически 
антисемитизъм 

   5 

     

Общо    74 

 

 
Таблица 37. Обобщени резултати за седемте вестника: 1940 – 1944 г. 
 

 Жанр Тема Отношение към 
евреите 

Лицата на 
антисемитизма 

Информационен текст 748    

Реч  34    

Статия, коментар 13    

Друго 7    

     

Общо  802    

     

Съдбата на евреите в 
други страни 

 337   

Прилагане на 
антисемитските закони: 
правилници, наредби, 
действия  

 313   

Приемане на антисемитски 
закони, политически 
„гласове“ в подкрепа  

 61   

Закон за защита на 
нацията (без упоменаване 
на „евреи“) 

 35   

Възстановяване правата на  19   
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1 

евреите 

Друго  14   

Икономическа и финансова 
дейност на евреите 

 6   

Политически „гласове“ 
„за“/ „против“ 
антисемитските закони (в 
информ. текстове)  

 4   

Нелегална съпротива на 
евреите 

 4   

Преки последствия за 
евреите от антисемитското 
законодателство 

 3   

Религия, култура на 
евреите 

 3   

Политически „гласове“ 
„против“ антисемитските 
закони  

 2   

Антисемитски прояви на 
обикновени граждани 

 1   

     

Общо  802   

     

Неутрално отношение към 
евреите 

  645  

По-скоро негативно   70  

Не се кодира (eксплицитно 
изразено) отношение  

  34  

Негативно   29  

Не мога да преценя    14  

Крайно негативно    4  

По-скоро позитивно   3  

Много позитивно   2  

Позитивно   1  

     

Общо   802  

     

Политически 
антисемитизъм 

   311 

Икономически 
антисемитизъм 

   245 

Няма антисемитизъм    158 

Не мога да преценя    50 

Комбинация от различни 
видове антисемитизъм 

   23 

Расистки антисемитизъм    9 



 

 9

2 

Културно-религиозен 
антисемитизъм 

   6 

     

Общо    802 
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Образът на властта и администрацията в киното за Холокоста28
 

 

Емил Кръстев 

 

Започвайки работа по такава тема всеки се сблъсква с огромен брой затруднения. За 

разлика от други изследователски проекти при които трудностите са от 

информационен характер (например огромно количество информация или 

разнообразни източници на информация, които трябва да се пресеят, подредят, 

систематизират и т.н.) или чисто организационен характер (как да се организира 

работата,как да се построи тезата и т.н.) то работата по такъв проект има други 

измерения, които надхвърлят стандартните. 

Основните затруднения при подобен изследователски проект са преди всичко от 

морален и психологически характер. В този смисъл под това трябва да се разбира 

преди всичко високата степен на емоционална натовареност, която се получава при 

досега и още повече при навлизането и задълбоченото изучаване на тази тема. За 

разлика от други теми, тук основният обект на изучаване са най-тежките 

престъпления срещу човечеството, извършвани въобще в световната история. 

Сблъсъкът с подобна тематика предизвиква изключително силно емоционално 

натоварване с всеки докоснал се по един или друг начин с темата. Не случайно при 

тренировъчни обучения на специалисти по темата за Холокоста и въобще 

престъпленията срещу човечеството първите тренинги са за психологическа и 

морална подготовка за работа, подготовка за посещения на места свързани със 

събитията(например мемориали - концлагери, паметни места и т.н.). 

 

                                                 
28

  Доклад, изнесен на научно-практическата конференция с международно участие „Холокостът и 
българският случай в научните изследвания”, 18-19 ноември 2013 г., организирана от Института за модерна 
политика и Центъра за еврейски изследвания при Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с 
подкрепата на Фонд „Научни изследвания” (проект ДФНИ M01/13). 
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Това е необходима първа стъпка, защото в противен случай всеки рискува да 

приключи много бързо своята работа, при това с тежки лични последствия. В този 

смисъл има изключително значение вътрешната мотивация на хората които се 

занимават с подобен тип изследвания. Един пример от моята лична практика се 

превърна в нарицателен за специалистите от Съвета на Европа работещи по темата. 

По време на първия си обучителен семинар по Международната програма за 

подготовка на експерти в областта на Холокоста към Мемориала Аушвиц-Биркенау 

в Освиенцим, Полша през 2006 г. на стандартния въпрос „Колко време сте се 

подготвяли за участието си в настоящия семинар?” аз отговорих - „Някъде около 40 

години”-т.е. в рамките на целия си съзнателен живот след като се сблъсках с филма 

на Михаил Ром „Обикновен фашизъм”. 

Тази мотивация и подготовката за работата изискват определена вътрешна 

устойчивост, която е необходима при работа с подобна тематика. Това се явява 

изискване от първостепенна важност, за да може да се справиш първо с 

емоционалния и културен шок при сблъсъка с проблематиката, намиране на 

определена устойчивост за да продължиш работата си, способност да 

метаболизираш (преработиш) негативните си усещания, да намериш нужната 

дистанция между теб и темата, която да ти позволи да се занимаваш с нея, без да 

изгубваш емоционалната си връзка с нея. 

В този смисъл от особено значение е да се приеме цялата тази дейност и като вид 

мисия - да се изучи, да се съхрани и да се предаде нататък цялото това знание. 

Освен това не просто да се предаде, а да достигне до хората, които да разберат, че 

това е от решаващо значение за запазването им като морални същества и особено за 

предотвратяване на рецидиви на подобни деяния. 

На фона на надигащата се неонацистка вълна в цяла Европа и продължаващите 

престъпления срещу човечеството тези думи са повече от актуални и не са само и 

просто риторика. 
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Една допълнителна мотивация за работата върху аспектите на киното за Холокоста 

е силата на въздействие на този вид информация спрямо хората. Не случайно по-

горе посочих ролята на филма на Михаил Ром. Бих искал да посоча и други примери 

за това въздействие. По времето на Нюрнбергският процес срещу нацистките 

военнопрестъпници през 1946 г. по свидетелствата на редица очевидци решаващ 

момент в провеждането на процеса е бил прожекцията на един монтажен филм от 

около 50 минути показан в началото на процеса. До този момент позицията на 

подсъдимите е била изключително нагла, че това не е процес, а отмъщение на 

победителите, че тук сме изправени по грешка и т.н., независимо от материалите на 

обвинението. Прожекцията на този филм променя изцяло хода на процеса и 

поведението на обвиняемите. Силата на въздействие може да се сравни дори с един 

чисто формален показател - например обвинителната част на съветското обвинение, 

която е била подготвена по материалите на Държавната комисия на СССР за 

разследване на нацистките престъпления. Те са включвали над 4 милиона акта за 

материални щети, над 54 хиляди акта и над 250 хиляди протоколи за разпити на 

свидетели (С. Кузмин-„Без Давност”- С-я-1987-стр. 36.), но всичко това е намерило 

своята сила в рамките на част от тези 51 минути. Подобни примери има 

предостатъчно. 

Самата работа започна в няколко посоки. Първата насока е проверяването и 

установяване на източници по темата, които могат да се използват в рамките на 

изследователската част на проекта. 

Например използвайки системата за научно търсене на Държавния Университет на 

Джорджия, САЩ бяха открити общо 5911 заглавия на студии, статии, изследвания и 

т.н. засягащи темата за Холокоста. От тях в темата изкуства(доколкото киното е и 

вид изкуство) са включени 1411 заглавия. Конкретно по отношение на филми и 

медии имаме 52 заглавия , а за фотография още 42 заглавия. Уточнението за 

фотография се налага, защото голяма част от филмите –по специално 
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документалните – се основават на подобни източници и използват различни 

фотографии. 

В рамките на това проучване бяха открити интересни и задълбочени изследвания по 

темата - например работите на Стивън Алън Каредин великолепен изследовател и 

сериозен експерт в тази тема. 

Същевременно се сблъскваме и с работи които не са на нужната висота за тази 

важна и сериозна тема. Например работата на един изследовател (не желая да 

цитирам името и произведението поради лични морални съображения) който прави 

изследване за представянето на темата за Холокоста в италианското изкуство и по 

специално за киното. Неговата теза най-общо се свежда, че темата не е застъпена 

достатъчно представително в италианското кино и култура като цяло. Но в рамките 

на самото изследване не са включени множество и сериозни произведения 

засягащи тази болезнена и за италианското общество тема. Дори бих посочил и 

един много показателен пример.В изследването не е включен например филма на 

Викторио Де Сика „Генерал Дела Ровере” (1959). Това е един от безспорните 

шедьоври на италианското киноизкуство. Той е с антифашистка тематика и показва 

окупацията на Италия от нацистите през периода 1943-45 година. Големият Де Сика 

по удачен начин е вградил и темата за Холокоста и отношението на италианското 

общество към темата по един органичен начин във филма, по специално с 

репресиите и срещу еврейското население и неговия дял и участ в съдбата на 

италианското общество през този тежък за него период. 

Подобен тип изследвания показват една не добра компетентност по темата, което 

обуславя и едни не прецизни и коректни тези, които не са в името на истината. 

Общият извод който се налага от подобни работи е ,че те се основават преди всичко 

на критика върху произведения на други автори и по скоро са критика на критика, 

отколкото изследователски материал, който се основава на изследване на 

оригинални източници, които показват обективно събитията. 
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Но дори и подобни произведения могат да дадат полезен урок. Този урок е че 

трябва да се изследват преди всичко оригиналните източници, а след това 

критиките върху тях. Неволно разбираш мисълта на големия фотограф Роберт Капа, 

който казва за изкуството на снимането - „Ако не се е получило - значи не си бил 

достатъчно близо”. Това е един от корифеите на военната и документалната 

фотография и думите му имат наистина специално значение. 

Това обуславя и втората област на изследване – запознаване с първични източници 

на информация по темата. Конкретните насоки в тази област са на в 4 конкретни 

направления: 

 

1. Запознаване и изследване на филми по темата. 

2. Изучаване на фотографски материали(снимки),които се използват в 

кинопроизведенията. 

3. Запознаване с оригинални документи по темата 

4. Посещения на места, където са се развивали събитията и получаване на 

информация на място. 

 

Едновременно с това започна и създаването на собствена база данни за нуждите на 

изследването. По първата конкретна насока работата е със сериозни трудности, 

независимо от голямото количество информация която е достъпна. Това само по 

себе си е и една от трудностите. 

Например в един от водещите информационни източници за кино - базата с данни- 

imdb.com филмите които имат маркер с обозначение за принадлежност към дадена 

тема (т.н. таг) по темата „Холокост” са 645 заглавия, по темата „Концентрационен 

лагер” - 362 заглавия, по темата „Нацистка Германия” - 254 заглавия, към темата 
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„Военни престъпления” - 288 заглавия и т.н. (състоянието е към 1 ноември 2013 г). 

Дори този преглед показва колко много работа предстои, за да се проучи проблема. 

При това тази база данни не винаги е пълна и изчерпателна поради различни 

причини, което създава допълнителни трудности, но все пак дава добра отправна 

точка за изследване. 

За да се разберат тези трудности бих посочил само два примера. Първият засяга 

проблема за търсене в различни сфери, които не винаги на пръв поглед са в обсега 

на изследваната тема. Една кинематография като бразилската ,която е една голяма 

и заслужаваща уважение кинематография би предполагало да няма отношение към 

темата за Холокоста, поради географската отдалеченост на Бразилия от мястото на 

събитията. Но един от най-значимите филми по темата дойде именно от Бразилия. 

Това е филма „Олга”- 2004 г. на режисьора Жайме Монжардим. Това е историята на 

Олга Бенарио - съпруга на бразилският политически лидер Луис Карлос Престес 

(наричан от самите бразилци „Рицарят на Надеждата”). Преди началото на Втората 

световна война тя е арестувана от режима и предадена заедно с други антифашисти 

на нацистите. Олга е убита през 1942 г. в концлагера Равенсбрюк. Това е било явно 

престъпление, защото независимо от немския си произход тя е била съпруга на 

бразилец и майка на родено от бразилец дете, което прави екстрадицията 

нарушение на бразилските закони. Това е една сериозна трагедия за бразилското 

общество, която се приема като травма и до ден днешен. 

Но по отношение на темата на изследването този филм внася един нов и 

допълнителен нюанс. Олга Бенарио е предадена на нацистите от режима и 

администрацията на Жетулио Варгас. Но по късно същият този режим се отмята от 

тях и се присъединява към антифашистката коалиция. Дори бразилските въоръжени 

сили вземат непосредствено участие в бойните действия по време на войната ,но 

след 1942 година. Този филм обаче дава и един друг поглед към моралната 

отговорност на властта и администрацията. 
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Вторият пример засяга още една допълнителна трудност - когато нямаме никаква 

информация и насоки за работа в конкретни случаи. Например румънският филм 

„Пътуване по пътя на вълците” (Drumet a Calea Lupilor) -1988 г. на режисьора К. Ваени 

няма никаква информация както за съдържание, така и за маркери. Същевременно 

този филм разглежда един изключително драматичен момент от румънската 

история - опита на румънската фашистка партия – т.н. легионери - да завземе 

властта през 1940 г., който е едно от емблематичните събития по темата за 

Холокоста. Във филма се набляга специално на убийството на румънския премиер - 

министър по време на тези събития. Този пример също внася един нов нюанс по 

темата –това ,че властта и администрацията могат да бъдат също и жертва - при 

това не само морална, при определени обстоятелства. По работата по тази насока е 

необходимо да се работи и с други информационни източници - по специално 

такива за историята на киното, за да имаме добри резултати. 

По второто направление - работа с фотографии също има сериозни проблеми. Това 

е един сериозен източник, на който може да се посвети дори и самостоятелно 

изследване. Емблематичен пример е книгата на Ян Грос за антисемитските прояви 

на полското общество по време на войната и непосредствено след нея. Нейното 

създаване е предизвикано от запознаването на автора с една снимка от 1946 г. На 

тази снимка са показани т.н. „копачи”-полски граждани които са живеели в 

околностите на бившия концлагер Треблинка и които след войната започват да 

прекопават останките му и околностите с цел да намерят някакви остатъци от 

ценности на убитите жертви, които да използват. След погромите през същата тази 

година срещу оцелелите евреи и намесата на властите, тази снимка на практика е 

засекретена за срок от около 50 години. Именно контакта с нея предизвиква 

написването на тази книга и последвалите бурни дебати в полското общество. 

Задълбоченото запознаване с този информационен ресурс дава нови познания и 

насоки дори и на хора с определена подготвеност по темата. Тук става дума не само 
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за емблематични фотографии по темата за Холокоста - като например направените 

от Алберт Ерера , т.н. „Албум на Лили Баум” и т.н. Една от най-страшните снимки 

,даваща представа за престъпната политика на нацистите и намерила място в 

десетки филми, книги и други формати показва момента на разстрела на една жена 

която притиска детето си от нацистки войник. Самата снимка има история по която 

може да се напише и самостоятелен труд и да се направи и филм. Направена е по 

време на масовите убийства в Бабий Яр на 29-30 септември 1941 г. Но по-късно тя е 

изпратена от немски войник на неговото семейство в Германия като някакъв вид 

сувенир от войната. Преминавайки през пощата на Варшава тя е прехваната от 

полски пощенски служители-участници в Съпротивата и съответно е направено 

копие на тази снимка. По подобен начин са получени и други снимки и документи. 

След множество перипетии тези материали оцеляват и достигат до нас, като през 

1962 г. полски изследователи публикуват тази снимка и нейната история. 

Този пример е избран специално за да подчертае и един нов нюанс по темата и 

насока за работа по нея. Тези разкрития стават възможни поради работата и 

организацията на т.н. „Подземна (Нелегална) Полска Държава. След окупацията на 

Полша от нацистите през 1939 г.,когато полската държава е унищожена ,в страната 

освен чисто военна структура на съпротива се изгражда и нелегална гражданска 

структура, която да подпомага борбата на полското общество – със своя 

администрация, образование и т.н. Новата насока която дава този факт е, че тази 

война освен сблъсък на идеи, армии и т.н. е бил сблъсък и на администрации. И 

затова е необходимо да се изследва освен властта и администрацията на фашисткия 

блок, пряко отговорен за Холокоста но и властта и администрацията на 

антифашисткият блок - в т.ч. и нелегалните структури на Съпротивата, които също 

са били организирани с цел противопоставяне на тази престъпна политика. 

В този аспект върви съвместно и работата по третото направление - с оригинална 

документация по въпроса. В тази насока започна изграждането на една много 
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специфична база данни за престъпници - както на властово и административно 

ниво, така и изпълнители имащи пряка вина за престъпленията в Холокоста. Тук 

става дума за реалните престъпници, които след това са показани в различни 

произведения. 

Това е една доста страшна галерия. Може да се използва един израз на чешкия 

писател Иржи Марек - „Паноптикум на грешни хора” с пълна сила. Тук не става дума 

за някакви измислени персонажи, а за реални престъпници отговорни за смъртта на 

хиляди и милиони хора. 

Може да дадем за пример един от тях - Амон Гьот - комендант на концлагера в 

Плашов край Краков. Използван е поради този факт, че той е един от основните 

герои в легендарния филм на Стивън Спилбърг „Списъкът на Шиндлер”-1993 г. 

Актьорът Ралф Файнс, който играе този престъпник е номиниран за Оскар за най-

добър поддържащ актьор за тази си роля. Една от причините за силното 

въздействие на този филм е неговата автентичност - например снимките са правени 

на самите места където се развиват събитията и те са част от самият филм. 

Режисьорът Спилбърг е пресъздал и вградил във филма изключително точни 

свидетелства - направо е „пресъздал” определени моменти по оригинални 

свидетелства и документи. И въпреки това реалният образ на Амон Гьот е бил дори 

много по страшен и във филма не са включени ужасяващи факти за неговите 

престъпления. Режисьорът е спестил(може би по-точната дума е пожалил) зрителя 

от тези ужаси. Но това дава една допълнителна насока за работа, а именно 

съответствието между събитията показвани на екран и тяхната реална основа. 

Това има значение не само като фактор за въздействие върху зрителя ,но и като 

източник на информация за истината. 

 

В този аспект е и работата в четвъртото направление - посещение на места свързани 
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с проблематиката и съответно придобиване на информация на място. В този смисъл 

беше организирано посещение на музея в бившия концлагер „Цървени Кръст” в 

град Ниш – Сърбия. 

Причините за това са няколко. Това е един от петте най-добре запазени бивши 

концлагери в Европа. Дава представа за един сравнително не много популярен 

аспект на Холокоста - този на Балканите, който остава малко встрани от интереса на 

изследователите. Освен това доколкото по време на войната основните 

окупационни войски в този район са били т.н. Първи Окупационен Корпус на 

българската армия е необходимо да се провери и за някакви български следи по 

случая. 

Конкретна задача по темата беше и да се проучи въпроса за реалните събития 

посветени на един важен факт - в този концлагер е осъществен първият бунт и 

масово бягство от концлагер по време на войната в Европа през февруари 1942 г. За 

тези събития югославската кинематография заснема през 1987 година филма „Лагер 

Ниш” (Logor Nis) на режисьора Мики Стаменкович. Филма е добре направен – дори е 

заснет на оригиналните места, което допълва емоционалното му въздействие. 

Самото развитие на филма показва доста точно и вярно развитието и хронологията 

на реалните събития. Има само едно единствено НО. От направените изследвания 

на сръбските колеги се установява, че бунта и бягството са организирани съвместно 

от комунисти и четници (подчиняващи се на кралското емигрантско правителство, 

но и сътрудничещи на немците в борбата срещу комунистическите партизани на 

Тито), които са били принудени от обстоятелствата да се спасяват и да действат 

съвместно, независимо, че по това време – февруари 1942 година - партизаните и 

четниците са били вече в открит конфликт по между си. Но във филма това не е 

показано по този начин, а като съвместно действие между комунисти и граждани 

арестувани от немците, като основен организатор са именно комунистите. Годината 

все пак е 1987 г. и на власт официално е комунистическата партия. Този 
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идеологически момент не променя значимостта и качеството на филма, като 

въздействие, но създава един момент на необективност, който може да породи 

съмнения и да се използва дори и за отрицание на събитията. Това също е важен 

аспект за работа в бъдеще. 

Като цяло може да се каже, че предстои изключително много и тежка работа по този 

проект. Необходимо е да се продължат изследванията и да се разшири базата от 

данни по проекта и неговата насоченост. 

Освен тези две основни област има и още една трета област. Това е отразяването на 

Холокоста в българското кино. Доколкото България има малко по особено 

положение – защото ние говорим НЕ за Холокост в България, а за Спасяване на 

българските евреи това създава и българския случай. 

Като цяло проблема за спасяването не е особено представен в българското кино. Но 

независимо от това има и произведения по въпроса, които е необходимо да се 

проучат и анализират с оглед на темата. 

Отново в базата данни на imdb.com справката показва наличието на 2104 заглавия 

със страна на произход България. Тази цифра е необходимо да се приеме с 

определено внимание. От една страна в нея са включени значително количество 

филми, които са заснети в България през последните години, но които по същество 

не са български. От друга страна не са включени редица оригинални български 

заглавия.  

За това е необходимо изследванията по темата да се задълбочат и разширят. 

Необходимо е да се направят и проучвания в БНФ (филмотеката), за да се получи 

една по-ясна картина по темата. Но това е въпрос на близко бъдеще. 

В заключение може да се каже една важна отправна мисъл, която дава смисъл на този проект. 

Лошата история е майка на Лошата политика. Нека да научим нещо от Историята и да се поучим от 

нея за да може да спрем  Лошата Политика.          

                                                        


