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За структурата и посланието на този сборник 

Настоящият сборник представлява изчерпателно изложение на 

достъпните документи, създадени от българските архиереи в периода 1940-
1944 по еврейския въпрос. В своята цялост и естествена 
последователност те разкриват една нова реалност по отношение на 
социалните поуки за гражданско поведение при всяка една политическа 
ситуация и особено при социални катаклизми и нарушения на принципите 
на демократичното общество. 

Прегледът обхваща появата на Закона за защита на нацията и 
законодателните промени, както и последващите нормативни актове на 

изпълнителната власт през годините 1940-1944 . На фона на тези мерки се 
спираме на действията, предприети от Светия синод в неговия пълен и 

намален състав. Проучването няма за цел да анализира безспорната роля 
на Българската православна църква за спасяването на евреите в България 

по време на Втората световна война. То цели да разкрие кои са и как 
действат механизмите в една институция, която, въпреки антисемитската 

политика на правителството и засиления германски натиск за окончателното 

решаване на еврейския въпрос, успява открито и ефективно да се поставя в 
защита на едно малцинство, преследвано и унищожавано в цяла Европа. 

Представяните тук документи са публикувани частично в редица 

изследвания по темата за спасяването на българските евреи. Българската 
публика е запозната с изложението на Светия синод до Народното събрание 
по повод обсъждането на проектозакона за защита на нацията, протокола от 
извънредната сесия на пълния състав на Синода от 2.04.1943 г., както и 

частично (със съкращения) с този за проведената конференция на 
намаления състав с цар Борис 111 и министър-председателя Богдан Филов. 

В настоящия сборник са включени в хронологическа 

последователност протоколи на Пълния състав и Намаления състав на 
Светия синод и изготвените от тях писма и изложения до председателя на 

Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните 
работи. Към тези документи сме добавили и по-късно написаните спомени на 

Митрополит Стефан, тъй като те се отнасят за драматичните събития от 
1943 г. Считаме, че по този начин даваме възможност на читателя сам да 
проследи развитието на еврейския въпрос в България през погледа на 
институцията, която водена не само от евангелската си мисия, но и "по дълг 

и по съвест" обстойно се е занимавала с него, търсейки всяка възможност за 
оказване на помощ. Действията, предприети от Светия синод и отразени в 

протоколите му са многократно потвърдени от съвременниците на събитията 
от това време. 

Публикуваните документи са от съхраняваните в Централния 

държавен архив фондове "Свети Синод на Българската православна 
църква", "Дирекция по вероизповеданията" и "Колекция старопечатни 
еврейски книги и документи". Документите имат обща номерация, следвайки 
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хронологията. В заглавието на всеки документ посочваме номер и дата на 

протокол, изложение или писмо на Намаления и Пълния състав на Св. 
Синод, тъй като в оригиналните текстове те се цитират по този начин. След 

цитатите в скоби посочваме препратка към документа, за който става дума. 
Писмата и изложенията по ЗЗН на Централната консистория, на християните 

от еврейски произход, както и на отделните митрополити, внесени за 

разглеждане в заседанията на Св. Синод, не са открити сред запазените 
документи на Синода. 

Стиловите особености на текстовете като белег на епохата са 
запазени. Осъвременен е само правописът. Протоколите, в които еврейският 
въпрос е единствена точка се публикуват в цялостния им вид, а тези, в които 

са разгледани и други въпроси, касаещи вътрешно-църковни проблеми се 

публикуват само в часпа им по еврейския въпрос, като преди и след текста е 
поставено многоточие. Изложенията и писмата се публикуват без 

съкращения. Изобщо, представянето на документите в тяхната цялост 
премахва възможноспа за неизбежно изкривяване, следствие от каквото и 

да било тяхно съкращаване по усмотрение на субект, външен спрямо 

историческия, политическия и т.н. контекст на документа. Ако читателят 

установи някои пропуски, нека ги отдаде на трудностите, които срещнахме 

при издирването на тази специфична документация, която досега не е 
представяна в своята цялост. 

Включените в този сборник документи представляват интерес в 
няколко направления: 

1) Те са важен изваров и справочен материал за по-нататъшни 
изследвания и анализи ( историографски и фактологичен ракурс); 

2) Представянето на тези документи като съвкупност в 
хронологичен порядък, плътност на информацията и контекст на социалната 
ситуация откроява параметрите на един ефективен модел на действена 
структура на гражданското общество (политологически ракурс). 

3) Анализът им в контекста на лидерската политологическа теория 
е елемент от дълбочинните изследвания на Холокоста и е насочен към 
търсене на обяснение за факта на спасението на българските евреи от 
депортиране. 

4) Значението на тази проблематика за съвременната аудитория е 
в извличането на поуки, във възраждането на активната позиция на всеки 

като елемент на гражданското общество за сметка на пасивното 
присъствие на атомизираните индивиди на посткомунистическата ера. 
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Спасението на евреите в България - стара тема в нов 
политологически дискурс 

Кое налага да се обърнем кьм протоколите на Светия Синод на 
Българската православна църква от времето на Холокоста в Европа или кьм 
спомените на този или онзи български духовник от същата епоха? 

Съдбата на българските евреи в годините на Втората световна 
война е битувала предимно в полето на историографията и много по-рядко 
се явява обект на политологически, социологически или философски анализ. 

Историографският подход чрез значими свои публикации през последните 

няколко години· успя да изведе тази проблематика от излишното и вредно 
идеологизиране и да изясни фактологията и духа на спасението. 

Обяснението на този феномен обаче остава открит въпрос. Това се отнася 

не само до анализа на специфичната българска епопея на спасението. Това 

е характерно за цялото научно поле на изследванията на Холокоста. 

Предлаганият цялостен прочит на документите и фактите за 

поведението на Българската църква спрямо гоненията на евреите в 

България е стъпка кьм въвеждането на тази проблематика в 
политологически дискурс. В този контекст могат да се проследят 
механизмите за избор на позиция от дадената институция във връзка със 
съществуващ проблем в обществото, съзнателно избраното от нея 
поведение за отстояване на тази позиция чрез последователност, 

изобретателност, кураж и настойчивост за активния стремеж към 

положителен резултат, изразяващ се в решаване на обществения проблем. 
Активното поведение на Св. Синод е по същество модел на ефективна 
защита от страна на гражданското общество от произвола на 
политическата власт и на възможността за промяна на 

предначертаните политически сценарии, сътворени в тайна от 

общественото мнение и в разрез с неговото одобрение. 
Опитите на външни сили и техните сервилни партньори в България 

в годините на Втората световна война за поразяване на българския дух с 
вируса на омразата, предразсъдъците, нетърпимоспа и агресията срещат 

оздравителното противодействие на структурите на гражданското общество, 
което поддържа действена имунната защита на обществото, чрез 

инжектиране на опомнящи дози морал и нормалност на заразените и 

уязвимите. Българската православна църква е един от тези действени 

* Цялостно събитията, свързани със съдбата на евреите се представени в книгата на 
М. Бар-Зоар 'Извън хватката на Хитлер'. Първоначалното ми запознаване с тази 
тема, възможността за задълбоченото й документално изучаване и по-детайлно 
навлизане в проблематиката на изследванията на Холокоста дължа на работата си 
като сътрудник на М. Бар-Зоар в проучвателния и изследователски етап от 
подготовката на неговата книга. (А. Танева) 

* Вж. още приложената библиография в края на сборника. 
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субекти. Тя се явява като структура на гражданското общество, която 
допринася за опазването му от краен произвол и насилие. Наред с това тя е 

една от най-постоянно и неотлъчно бдящите институции върху 

ненарушаването на принципа на толерантността - главна идентификационна 
същност на тогавашното българско общество. 

Изтъкването на тези исторически поуки продължава да бъде 
актуално дори 60 години след апокалиптичната епоха на Холокоста. Смяната 
на поколенията, навлизането в нов цивилизационен сблъсък и 

продължителна социална криза, свързана с промяната на статуквото след 

Студената война, спад в жизнения стандарт и рецесия отново се използва от 
всякакви крайни групировки за реабилитация на дискредитираната политика 
на расизма, ксенофобията и антисемитизма. Никога не е късно да се 
преживее отново някой вече изпробван сценарий. Тъкмо на това сме 
свидетели днес в изтощеното българско общество. Едновременното 
действие на няколко кризисни фактори е благоприятна среда за 
манипулации. Икономическата стагнация, ценностна безпътица и 
емоционална неудовлетвореност дават шанс за патриотарския и верски 

популизъм. Представителите на този вид популизъм експлоатират 
инстинктите за овъншняване на проблема при наличието на дълбока 
социална и икономическа криза. В този смисъл настоящият сборник има за 
цел да припомни максимата, че всъщност съдбата на всеки индивид, група и 
народ е продукт на собственото му творчество и отговорност. Истинският 

патриотизъм се изгражда върху позитивни нагласи, както националната 

идентичност има положителна дефиниция. Трайните сили на сцепление в 
националната общност протичат по линията на позитивната мотивация. 
Центробежните сили на разпад на чувството за национална идентичност 
могат да се преодоляват само чрез възстановяване на нарушената 

положителна нагласа. Търсенето на патриотични ориентации чрез 
негативиетично идентифициране на себе си - чрез омраза към вътрешна или 
външна група по расов, религиозен или етнически критерий е постановка на 

догматичното мислене. Изграждането на общество на принципа на страха и 
омразата, според Монтескьо, е характерно за деспотиите. Политическите 
сили, легитимиращи себе си чрез подобни социални послания правят явна 
заявка или за крайното ляво, или за крайното дясно в зависимост от 

идеологията, която са избрали. Последиците за обществото по същество не 
се различават - те се характеризират с граждански и политически терор и 

диктатура като форма на управление. 
Контрастът между здравомислието на Българската православна 

църква в болното време на войната с нездравите апели на отделни демагози 

на настоящето, предрешени било в родолюбив, било в християнски патос 
изобличава фалша на кресливите им лозунги. В какво се състои позицията 
на БПЦ спрямо съдбата на българските евреи в годините на Холокоста? 

Поведението на българската църква по времето на войната е преди 
всичко пример за действен патриотизъм, хуманизъм и морал. Св. Синод, 
както и целият клир, са обезпокоени за репутацията на страната си. Те се 
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грижат за неопетняване на името й, като съхраняват добрите отношения в 
обществото. По този начин те самите са причина за национална гордост. 
Отстояването на принципите на християнството за тях не преминава през 
догматичния път на фундаментализма, а през утвърждаване на дело на 

исканните принципи на всяка религия: защита на онеправданите и любов към 
другите хора. 

На този фон е логично да си зададем въпроса защо в съвременната 
българска ситуация се появиха отделни свръх активни социални субекти, 
които анахронично се опитват да въведат догматичното, предубеденощ 
фашизоидното отношение към другите като социална норма? Ако това не е 
само демонстрация на личностна и социална недостатъчност (комплекс за 
малоценност), то вероятно е заявка за собствено политическо участие, но от 
името на дискредитираните идеи на екстремизма (заявка за политическо 
участие от името на крайното дясно и генериране на лумпен-електорат). 

Предотвратяването на подобна перспектива е възможно чрез 
познаване и разбиране на миналото. Да приличаме на себе си означава да 
продължим да бъдем толерантно общество и активни, небеаразлични 
социални субекти. Тривиално е, че непезнаващите историята са наказани да 
я преживеят отново. Отвъд тази непосредствена дидактика обаче, 

цялостният прочит на документите помага за намирането на някои изгубени 

ориентири и реабилитирането на закърнели принципи. 
Кои ориентири в социалното развитие и какви принципи визираме? 

Първо, нагласите не се влияят от конюнктурата на ситуацията 

и се характеризират от доминиращо общо споделено чувство на 
толерантност: Самият случай, който провокира създаването на 
представяните тук текстове е дотолкова драматичен, че се явява гранична 

обществена ситуация. При нея като в лабораторни условия, участващите 
субекти са принудени да изявят своята позиция, ценности и същност, те са 
принудени да направят избор. В този смисъл се наблюдава ясно ценностно 
разслоение в обществото. В една екстремна обществена ситуация 
съществуващите диспозиции са ярко изразени и отправят еднозначни за 

интерпретация послания. Съдбата на евреите в България през Холокоста е 

богат смислово натоварен реален исторически епизод. През изпълнените с 
изпитания години на Втората световна война за устоите на демокрацията, 

правовия ред, ценностите на гражданските права и принципите на 

добродетелта и толерантността се наблюдават няколко социални модела на 
поведение с произтичащите от тях дългосрочни последици. 

Конкретно българската ситуация, влияеща върху актуалните 

нагласи на обществото в края на 1940 година се формира от няколко 
значими фактора: Втората световна война е тъкмо в началото си; нацистка 

Германия е смазващо силна; войната "хлопа" и на българската врата за 

избор на позиция. На 7 септември 1940 България е присъединила К)жна 
Добруджа към пределите на България с официален договор за връщането на 
тези територии, подписан в Крайова (Румъния), признат от Великите сили. 
През април - май 1941 г. българските войски влизат във вече окупираните от 
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Германия територии на Вардарска Македония и Беломорска Тракия въз 

основа на устно направено предложение от германска страна: 

Българското обществено мнение обаче съхранява способността да 
мисли разделно и да преценява фактите според собствената им значимост, 
без емоционални примеси от съпътстващи ги индулгенции. С други думи, 
положителното преживяване на факта на връщането на Южна Добруджа към 
България и приеманото за даденост присъединяване на т.нар. Нови земи не 
прокарват от само себе си съпътстващи ги евентуални утежняващи 

обстоятелства. Българското общество се радва на присъединяването, но 
заклеймява чуждоземната идеология на расизма и антисемитизма. По този 

въпрос в годините на Втората световна война на повечето места в Европа се 

наблюдават три неблагоприятни модела: конформистко приспособяване към 
антисемитизма; равнодушна незаинтересованост и активно сътрудничество 

и участие в осъществяването на гоненията. Борците срещу идеологията на 

• За разлика от официалното връщане към България на Южна Добруджа с 
подписването на Крайевския договор през септември 1940 г., присъединяването към 
България на териториите на Вардарска Македония и Беломорска Тракия през април
май 1941 г. не е санкционирано от никакъв официален документ. Тези територии, 
известни като т.нар. Новоосвободени земи се афишират като успех на българското 
правителство от самото него за вътрешно-политическа употреба. Доколкото този 
въпрос е свързан с дългогодишното болезненото преживяване от българското 
обществено мнение на нерешения Македонски въпрос и български национален 
въпрос, той е предизвикал масов положителен отзвук сред населението. Фактът 
обаче е, че това е политическа демагопия от страна на правителството на Богдан 
Филов за мобилизиране на широко одобрение и подкрепа на цялостната му политика 
и заглушаване на критиките към него. Единственият междуправителствен документ е 
т.нар. Виенска спогодба 'Доктор Клодиус' за окупиране на Македония, Моравско и 
Западна Тракия от България. "Тази спогодба всъщност е едно писмо от 
представителя на Германското правителство Доктор Клодиус от 27 април 1941 г., 
подписано от него и преподписано от министрите на българското правителство ... От 
текста му се вижда, че това не е спогодба за окупиране на Македония, Тракия и 
Моравско, а писмо, с което българското правителство поема само задължения, които 

гарантират правата на германците в окупираните вече от нашите войски области от 
Югославия върху подземните богатства на страната ... Това е писмо, с което 
българското правителство поема задължението да плаща всички разходи на 
германците по освобождението на тези области (издръжка на войските им, 

заплащане на извършени от тях постройки и др.) По това писмо се осигуряват само 
германските интереси. За клаузи за отстъпването на тези области на България, 
условия, при които ще стане окупирането, правата на България върху тези области и 
пр. нищо не е казано". В други публикации в германския печат от това време тези 
територии се назовават като германска окупационна зона, придадена за 

администриране на България. (вж. Попов, ген.-лейтенант, "Дейност на българското 
главно командване през Втората световна война", Университетско издателство "Св. 

Кл. Охридски' и "Св. Г. Победоносец', София, 1993) 
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Холокоста в тези страни са индивидуални ярки героични личности, които се 

противопоставят с драматизма на саможертвата: 
Особената отлика на българския случай на масово спасяване на 

цялото еврейско население от старите предели на България се състои в 

цялостния и последователен характер на съпротивата срещу гоненията. 

Наблюдава се сложен, драматичен процес на противопоставяне на 
последователните вълни от опити за депортиране и на ограничителните 

мерки, разнообразие на предприеманите застъпнически ходове, 

впечатляваща разнородност на протестиращите срещу гоненията субекти, 
както и последователност на действията. 

Нагласата към защита на ценностите на морала и правовия ред, 

на равенството и свободата се оказват действените жалони в българския 

обществен живот в тази военновременна епоха. Принципите, които се 

отстояват и избраният модел отразяват именно тази нагласа към 

толерантност и равнопоставеност на всички членове на обществото. 

Неприемането на идеологията на расизма, антисемитизма и социална 

надменност обаче не остават като интровертна даденост. 
На второ място се демонстрира последователно поведение и 

действеност в отстояване на тези принципи. 

Обществото не реагира монолитно по въпроси, които се приемат 
като част от политическия дневен ред - присъединяването към Тристранния 

пакт намира и своите поддръжници и своите критици според изповядваните 

политически и идеологически възгледи. По исканните правила на 

демокрацията обаче, на равенството пред закона, по отношение на 
гражданските и политически права и свободата и справедливостта, 

обществото има монолитна еднозначна реакция. Когато политическата власт 
посяга на един от елементите на това общество, то веднага реагира в своя 
защита, при това без иначе характерната политическа окраска на 

несъгласията. 

Застрашаването на правата и живота на еврейското население 

предизвиква съпротива, защото с акта на това засягане се нарушава самият 

принцип на съществуване на обществото. Политическата власт огласява 
намерението си да се възползва от авторитарния режим в политиката, за да 

го разшири и обхване под своя диктат самото общество. В смисъла на 
класическата теория, нарушеното съответствие между формата и принципа 
на управление е заявка за деформация - в случая - на демократичното 

общество по посока на деспотично. Принципът на добродетелта, 
характеризиращ демократичната форма на управление се оказва достатъчно 

силен и действен в българското общество от времето на Втората световна 
война. Както се представя по-долу, целият период на преследване на 
евреите е наситен със съответните решителни, целенасочени и 

• Мащабни действия на цялото общество за защита на евреите има и в Дания, където 
също така е спасено изцяло еврейското население, като е прехвърлено в съседна 
неутрална Швеция. 
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непрекъснати противодействия от страна на множество групи в обществото и 
от целия политически спектър. 

Голямата част от тези действия се случват поради това, че начело 
на всяка една група стои или спонтанно се издига посветен на решаването 

на проблема лидер. Носители и отстояващи този принцип не са просто 
хуманните, добронамерени и състрадателни атомизирани индивиди на едно 

трудно време, а действените членове на гражданското общество, което има 

добре развити и работещи структури. Именно благодарение на тази 
активистка нагласа и реални действия се оказва възможно формулиране и 

отстояване на алтернативна дефиниция на обществената ситуация. 

Колизията политическа държава срещу гражданско общество се проявява 
по еврейския въпрос. Официалната дефиниция на обществената ситуация е 
съзвучна на нацистката - лишаване на евреите от граждански и политически 

права, а впоследствие депортиране от държавата и лишаване от правото им 

на живот в съответствие с официалната идеология на нацистка Германия 
като съюзник . Алтернативната дефиниция е в защита на всички евреи 
като неотменим елемент на българското общество в съответствие със 

саморазбирането му като толерантно, с действащите конституционни норми 
и в защита на базовите принципи на съществуванието му - свобода, 
равенство пред закона и справедливост за всички. В конкретния случай 

гражданското общество се явява като колективен субект на спасението на 
евреите в България. В този смисъл въпросът "Кой спаси евреите в България" 
е погрешен в същнаспа на своята формулировка. Преди всичко защото 
фактът на спасението е резултат на сложен процес от множество действия и 

въз основа на определени изградени ценностни нагласи, гарантирани от 

определени взаимодействия. 

В този случай евреите не са пасивен потребител на съдбата си. Те 
са един от активните участници в усиленото взаимодействие между всички 

общности и групи. Нещо повече, актът на спасение на евреите от 

депортиране е същевременно и спасение на самото общество в България от 
позор и безчестие. 

Възможноспа за осъзнаване на своя интерес и отстояването му от 

произвола на официалната политическа власт е белег на зрялост на 
обществото. Сетивата на гражданското . общество се оказват достатъчно 
чувствителни, за да доловят най-първите симптоми на заплахата към 
неговите устои. Първият импулс пристига от средите на еврейската общност. 
Сигналът, който подава Консисторията на евреите в България към всички 

институции дава незабавен резултат, което е белег за добре функционираща 
мрежа на гражданските структури. Идентифицирането на заплахата за 

интереса на обществото се материализира в огласено несъгласие с подобна 

ориентация на държавната политика. Същественото в случая е, че се 
наблюдава не просто дифузно несъгласие, неспособно да се оформи в 
самостоятелен ресурс за влияние и натиск. Неодобрението на официалните 

намерения на правителството за ограничаване и преследване на евреите 

надхвърля индивидуално изповядваното мнение. Противопоставянето на 
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официалната позиция на властта тежи със силата на своя ресурс и 

насоченост: плътност на несъгласието и еднопосочност на действията. 

Ефективността на демонстрираното гражданско несъгласие се осигурява 
освен от работещите хоризонтални структури, така и от наличието на 
осъзнато лидерство на тези процеси. Всяко едно от предприетите действия е 

инициирано, осъществено или най-малкото прокарано до адресата от 

действени лидери. Силата на въздействието се захранва от степента на 
общосподеляните ценности и готовността те да се отстояват. Наличието на 

този тип опора за лидерите на която и да е от структурите, защитавали 

преследваната група на евреите е залог за успеха на тяхната намеса. 

Авторитетът на всяко едно от предприетите действия за несъгласие с 

официалната политика по еврейския въпрос се крепи върху действителната 
подкрепа и съгласие по дадения въпрос между членовете на съответната 

структура. Насищането на общественото пространство с подобни лидерски 
процеси оформя алтернативната формула на обществото за неговото 

развитие. 

В същността си всеки лидерски процес започва с 
идентифицирането на определен общозначим проблем за общността, 

протичане на взаимодействие между лидер и определена подкрепяща го 

общност в контекста на определена ситуация за трайното положително 
решение на дадения проблем. Когато атакуваният проблем е от значимост за 
цялото общество и е свързан с отстояването на алтернативно на 
официалното решение, то залог за успеха е насищането на общественото 
пространство с множество лидерски процеси, в които в крайна сметка самото 

гражданско общество се явява колективен субект на такъв множествен, 
постъпателен лидерски процес. 

Едно от възможните обяснения за успеха в издигането на 
алтернатива на предприетата политика за преследване и депортиране на 

евреите от страна на официалната власт в България е наличието на подобен 

тип насищане с лидерски процеси през целия период на репресивни мерки 

спрямо евреите. Възможността да се отстоява алтернативно решение по 
дадения въпрос означава да се намери достатъчно ефективна и мощна 

структура, която да противостои с алтернативен ресурс на този на 

официалната държавна власт. За осъществяване на своята политика 

правителството разполага с цялата мощ на държавната организация: всички 

механизми на държавното управление са на разположение за прокарване на 

възприетата политика на преследване на евреите. Нещо повече, за 
подсигуряване на резултат в антиеврейската си политика, правителството 

погазва не само основната идентификационна същност на българското 

общество - самовъзприемането му като толерантно. В тази своя политика 
правителството отива толкова далече, колкото е нарушаването на 

конституцията и изземването на правомощия от законодателната към 

изпълнителната власт, което от своя страна нарушава принципа на 

разделение на властите. В първия случай визираме Закона за защита на 
нацията, с който се отнемат гражданските и политически права на евреите. 
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Дискриминационната политика се прокарва на основата на верска 
принадлежност, което е в разрез едновременно и с действащата търновска 

конституция, заявяваща равенството по етнически, верски, съсловен, полов 

или друг признак, както и с Екзархийския устав който регулира верските 

въпроси в държавата. Смесването между изпълнителната и законодателната 
власт е наложено от правителството чрез неговото парламентарно 

мнозинство, което през 1942 г. гласува закон, с който натоварва със 
законодателна сила всички решения на правителството по еврейския въпрос. 

Дори с мощта на тези правни прецеденти, откриващи пътя за тайна от 
обществото политика по еврейския въпрос, гражданското общество успява 

ефективно да противостои на всеки етап от секретните действия на 

правителството и да отстоява алтернативното си виждане за еврейския 

въпрос. 

Предстои да се спрем конкретно тъкмо на елементите на тези 

алтернативни действия на гражданското общество, за да илюстрираме по 

какъв начин обществото всъщност може да отстоява своя интерес в остро 
конфронтационна среда, когато се наблюдава не просто една аномалия в 

нормалната демократична практика, а се регистрира безцеремонна промяна 
на самата политическа система на обществото. Индикатор за наличието и 
жизненоспа на гражданското общество представлява неговата способност 

да генерира алтернативно решение по въпрос, който то разпознава като 

остро проблемен за себе си - като въпрос, засягащ самите му устои 
("гранична ситуация"), да излъчи от себе си множество групи, които са 
способни постоянно да действат до трайното постигане на положително 
решение за същото това общество. По този начин самото гражданско 
общество чрез своите действени структури успява да опази 
демократичноспа на обществения организъм дори при условията на 
авторитарна власт, направила сериозни заявки за силово управление чрез 

механизмите на диктатурата. По същество елементите на всяко действие на 

тези структури на гражданското общество изпълняват условията на един 

лидерски процес: Наличие на проблем, разпознаваем като такъв от дадена 
общност; лидери, които оглавяват съответните общности от съмишленици и 
последователи за действие с цел трайното положително решаване на този 

проблем. Колкото по-мащабен и по-остър е даден проблем, токова по-голяма 
интензивност на лидерски процеси е необходима за успешен резултат. На 
нивото, на което се проследява еврейския проблем в България, съвкупността 
от множество лидерски процеси представя самото гражданско общество като 

колекrпивен лидер в спасяването на евреите в България от депортиране, 
където и самата еврейска общност е елемент на този колективен субект на 
съпротивата. 

Сред всички участващи структури на гражданското общество, 
действали в защита на българските евреи, особено място заема Българската 
православна църква. По призвание, като институция на религията, тя има 
мисията да бъде духовен лидер в обществото. В дадения случай тя не само 
е отстояла тази си роля, но е реализирала себе си като една от водещите 
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институции в отстояване на принципите на свобода и равенство чрез 
разнообразни и постоянни трансформации на лидерската си роля. Освен 

това дейността на Църквата изисква особено внимание поради характера на 

присъствието си по тази тема - последователно и активно противостои на 

решенията на правителството за депортиране на евреите през целия период 

на предприемане на такива опити от страна на официалната власт. 

С други думи, конкретният анализ на документите на Църквата 
представят самия модел на лидерски процес и неговите успешни 

трансформации за постигането на успешно решение на актуалния проблем. 
По-долу ще проследим лидерската роля на църквата не като теоретичен 
конструкт, а конкретно, по повод реален исторически епизод, в който се 

наблюдават всички трудности първо по изграждането на самата позиция, от 
името на която институцията като цяло успява да действа, постоянството на 

тези действия, изобретателността и активността на поведението й до 
трайното постигане на резултат. 

На този общ мисловен фон ето как конкретно се очертава ролята 
на Българската православна църква за спасяването на евреите в 

България. 

Епизодите на катаклизми и репресии от мощни военни и 
политически системи са предизвикателство към обществото за избор на 
позиция. В турбулентни времена множеството с лекота заема най-лесната и 
удобна страна зад прикритието на неутралната незаинтересованост. 
Съдбата на стотици хиляди евреи и всички други онеправдани би била 
различна, ако повече хора и институции в Европа можеха да излязат от 
сивата зона на равнодушието. Незаинтересоваността на общественото 

мнение винаги е била необходимата благодатна почва за да се разгърнат 
силите на злото. 

В българския случай обаче силите на злото бяха възпрепятствани. 

Съмишлениците на нацистката идеология в България за насаждането на 
един "нов световен ред" по критериите на расизма, терора и омразата се 

оказаха в самоизолация в своята нация. Създаденият от тях дисонанс в 

българските обществени отношения предизвика активната намеса на цялото 
общество за възстановяването на погазените традиции. Вместо равнодушна 

незаинтересованост за съдбата на една онеправдана и преследвана група в 

това общество, мнозинството българи проявиха гражданска зрялост и кураж 

да отстоят репутацията на своя морал. Най-голямата заслуга за този избор 
се пада на всички онези лица и институции, които още при първите опити за 

посегателство срещу равноправието и толерантността не се поколебаха да 
застанат начело на съпротивата срещу погазването на човешките и 

гражданските права. Сред най-ярките лидери в противопоставянето на това 
надигащо се зло и войнстваща несправедливост беше Българската 

Православна Църква. 
Любовта към ближния за българските духовни водачи не е била 

само едно клише, произнасяно без смисъл от амвона, когато някъде наоколо 
е имало много хора лишени тъкмо от тази тъй необходима любов и 
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състрадание към ближния. Милосърдието и състраданието към 
онеправданите може да бъде убедително и дълговечно като нравствена или 

религиозна ценност, само ако е норма на поведение тогава, когато 

обстоятелствата налагат неговата проява. Навсякъде където хуманизмът и 
съпричастието към страданието е било само куха фраза, поза на лицемерни 
служители на църквата е не просто отблъскващо като феномен, но активен 
фактор за преоценка на ролята на самата институция като пазител на 
духовността в обществото. 

Българската Православна Църква е духовен лидер в 
противостоенето на абсурдното решение за преследване на евреите. Тя 
съхранява духовното си водачество в обществото не само защото това е
призванието на религиозната институция. Водачите на Българската Църква 

възприемат всички възможни и невъзможни средства, за да могат да 

продължат да служат на високите идеали на вярата въпреки обективните 

трудности, издигнати от ненормалните времена на войната. 

Митрополитите от Светия Синод на Българската църква освен 
духовници са готови да бъдат политици, ако това ще гарантира 
осъществяването на тяхното послание. Те са и революционери, ако със 
силата на оръжието ще постигнат защита на онеправданите. Те са и 

бунтари, ако тази крайна и неприсъща на канона позиция, ще донесе успех в 
противостоенето на мракобесието и несправедливостта. Те са готови да 
пристъпят канона, ако това ще даде закрила на преследваните. И най-вече 

те са в най-висша степен моралните водачи, защото със себеотрицание и 

жертвоготовност рискуват всичко, дори живота си в името на святата кауза 

на добродетелта и човеколюбието и с това застават начело на обществените 

процеси. Когато един духовник има силата, морала и мъжеството да 
заклейми публично политическите водачи и да демаскира тяхното духовно 

падение, тогава този духовник със силата на авторитета си чертае 

алтернатива за онези, които биха иначе станали жертва на конюнктурата на 
времето. 

Навсякъде в християнска Европа - в католическия свят и в 

православния свят - е имало отделни служители на църквата от всякакъв 
ранг, които водени от индивидуалния си морал и индивидуална убеденост в 
призванието на църковната институция- са помагали, укривали и в крайна 

сметка спасявали живота на отделни конкретни преследвани евреи от 

машината на антисемитизма. 

От целия християнски свят обаче само една Църква въздигна в 
ранг на своя официална, явна, единствена и безкомпромисна политика 
покровителството и защитата на преследваните евреи като цяло. 

Българската Православна Църква не се поколеба нито веднъж в периода на 

цялата война да заема активна позиция в защита на самия принцип за 

равенство пред Бога и право на живот, закрила и спасение на всеки един 

човек независимо от неговия произход или вяра. Всички факти, свързани с 
тази епопея не могат да престояват в лоното на документалистиката и 

интерпретацията- "така се случи". Те изискват отговор на въпроса "защо се 
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случи". В този смисъл едва сега започват да се изказват политическата 
философия (гражданско общество, толерантност, справедливост), 
политическата теория и политическата социология (мобилизация, лидерство 
и т.н.). Изглежда, с предимство ще се ползват теории и подходи, като 
лансираните тук и преди всичко идеята за колективното лидерство в 

гранични исторически ситуации, укрепващи имунитета на гражданското 

общество, формиращи и мобилизиращи първостепенни политически субекти, 
способни да се издигнат ефективно дори над самоотчуждилата се 
политическа власт. С това те могат да покажат убедително, че и в най

мрачните епохи хората винаги имат избор. 

Албена Танева 
Софийски университет 
"Св. Климент Охридски" 
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Преследване и защита на евреите. 

Преглед на репресивното законодателство и съпротивата 

на обществото. 

Протоколи на Светия Синод. 

Събитията в България по еврейския въпрос през 1940 година 

Ноември - Декември 1940 г. Внася се за обсъждане Законопроект 
за Защита на Нацията (антиеврейски закон). 

Обществото реагира срещу него: За броени дни са изпратени над 
40 протестни телеграми, писма и изложения от над 25 институции. 

На първо място за подготвяните ограничения алармира 

ръководството на Консисторията. 

Особено място сред тях заемат протестните изложения на БПЦ. За 
месец и половина дейноспа на Светия синод има следните характеристики: 

- създава пет писмени документа във връзка с подготвяния законопроект за 

защита на нацията; 

- провежда срещи с председателя на Народното събрание и с министър

председателя; 

- издава Окръжно до свещенослужителите за регулиране на действията им 
във връзка с тези нови обстоятелства. 

Българската православна църква изработва своя официална позиция в 
защита и закрила на онеправданите и преследвани евреи. Тази своя 

протестна позиция Църквата веднага не само огласява, но предприема 

действия за отстояването й като поведение и конкретни действия. 

Този период определяме като промяна на ситуацията и изясняване на 

позициите. Официалната власт огласява намерение за суспендиране на 

конституционни норми, деформиране на обществения договор по посока 
диктатура. Обществото е провокирано.да заяви гражданското си присъствие. 
Това действие на правителството го преструктурира и то огласява 
алтернативно намерение за несъгласие с официалната формула за развитие 
на страната. Намерението на гражданското общество е за съхранение на 
същностните идентификационни норми - толерантност и равнопоставеност. 
Резултатът е че за един месец в края на 1940 г. в българското общество се 

формират две алтернативни концепции и два алтернативни центъра в 
обществото - този на официалната власт, който избира да се конфронтира с 
интереса на обществото и този на гражданското общество, който формулира 
принципите за несъгласие с политиката на официалната власт. 
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Законодателните ограничения през 1940 

През есента на 1940 г. министърът на вътрешните работи Петър 
Габровски внася за разглеждане Законопроекта за защита на нацията. 

Законопроектът съдържа четири дяла: 1) За тайните и международни 

организации; 2) За лицата от еврейски произход; 3) За противонационалните 
и съмнителни прояви и 4) Особени разпоредби, а законодателната материs:1 е 
разпределена в 50 члена. Той е съобщен на 6.11.1940 г. в шестото заседание 
на 11-та редовна сесия на XXV Обикновено народно събрание. Първото му 
четене е на 15, 19 и 20 ноември 1940 в 11-то,12-то и13-то заседание, а 
второто четене е на 20 и 24 декември 1940 г. в 31-то и 32-то заседание. 

Дял 11 от законопроекта е отреден на лицата от еврейски произход. 
Член 15 определя правното понятие "евреин", а членове 16-30 налагат 
изключително ограничаване на гражданските и политическите права на 

българските евреи. Според тях, евреите са длъжни да обявят произхода си с 

надлежни документи в общините и полицейските управления, да премахнат 
окончанията -ов, -ев, -ич от фамилните си имена и не могат: да бъдат 

приемани за български поданици; да бъдат избиратели или избираеми в 

публично-правни органи, дружества и организации; да заемат държавни 
общински или други служби на публичната власт и частно-правни 
организации; да членуват в организации под надзора на военното 

министерство, да встъпват в брак с българи, да притежават непокрити имоти. 
Освен това, ограничени са: приемът им в учебни заведения; упражняването 

на свободни професии, търговията, индустрията и занаятите. Всички евреи 
са задължени да регистрират местоживеенето си, като не могат да го 

променят без разрешение и да декларират имуществата си. Ограниченията в 

целия дял са във връзка с личноспа, имуществената и професионално

стопанска дейност на лицата от еврейски произход. 

В подкрепа на закона застават организации като: Съюза на 

българските запасни офицери, Съюза на българските подофицери от запаса, 

Националния студентски съюз, Младежкото християнско движение "Отец 
Паисий". 

Реакцията срещу официалната антиеврейска политика 

Веднага след оповестяването на законопроекта за защита на 

нацията, Централната консистория на евреите в България като 

официален институт, представляващ българското еврейство пред 
централната държавна власт изпраща три последователни изложения до 

Народното събрание. Едновременно с това, Консисторията се обръща за 

съдействие и към правителството, Двореца, народни представители, 
министри, видни общественици и организации. В изложението на базата на 
историческия преглед са посочени тесните връзки между евреи и българи, 
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гарантираните от Търновската конституция nрава на всички граждани, в това 
число и на евреите, участието им в стоnанския и културен живот на страната, 

като се изтъква, че законът в много отношения стои nо-близо до 

nровежданите в други страни законодателни мерки, и че с nодобен закон в 
България се отнемат гражданските и nолитически nрава на 48 ООО български 
nоданици. 

Още с nубликуването на законоnроекта nрез октомври 1940 г. и по 
време на обсъждането му, дял 11 "За лицата от еврейски nроизход" 
nредизвиква бурно обществено недоволство. Открито, с nисма, изложения, 

телеграми до nредседателя на Народното събрание, министър-nредседателя 
и министри, срещу nроектозакона застават: жителите от Трето кметство в 

София; 21 български nисатели; Уnравителният съвет на Съюза на 
българските адвокати; адвокати от Видин; търговски nомощници; 
Уnравителният съвет на Българския лекарски съюз; граждани от 
избирателни райони на София; груnа младежи от квартал "Захарна 

фабрика"; Светият синод на Българската nравославна църква; Съюза на 
дружествата на художниците в България; трудещи и учащи се от Пловдив. 

Изnратени са над 40 nротестни телеграми. Журналистът Хр. Пунев изnраща 
остро критично отворено nисмо, nодnисано от още шестима общественици. 
Подробно отворено nисмо изnраща и Димо Казасов. Всички те nротестират 
срещу дискриминационните nринциnи, залегнали в него и го оnределят като 

nротивоконституционен, обществено ненужен и срамен. 

В хода на nарламентарните дебати народните nредставители 

Тодор Поляков, Никола Мушанов, Любен Дюгмеджиев, Иван Петров, Никола 
Сакаров също открито се nротивоnоставят на законоnроекта в сnециални 
свои речи, nодчертавайки срамния му характер и се обявяват за неговото 
nоименно гласуване. Независимо от обществената реакция, nравителството 

на Богдан Филов внася Законоnроекта за защита на нацията за обсъждане в 
Народното събрание. В речта си на 20 ноември 1940 г., от трибуната на 
Народното събрание, министърът на вътрешните работи Петър Габровски 
дори заявява: "Днес и за в бъдеще лицата от еврейски nроизход, в името на 

нацията, за нацията, трябва да бъдат nоставени nод друг режим, трябва да 
бъдат ограничени." На 24 декември 1940 г. с nроведеното гласуване 

законоnроектът се nревръща в нормативен акт на висшата държавна власт. 

Законодателно се nолагат основите на " еврейския въnрос" в България. 
Веднага след съобщаването на законоnроекта на 6.11.1940 г. в 

Народното събрание, още nреди nървото му четене на 15.11.1940 г., т.е. 

веднага след nървоначалната информация за него - на 12.11.1940 г., 
Светият синод своя Пълен състав nосвещава заседание на този nроблем. 
Разглеждат се молбите на Централната консистория на евреите и на 
nокръстените евреи в България. След разисквания в две nоследователни 

заседания синодалните членове nодробно се сnират на самия законоnроект в 

часпа му за лицата от еврейски nроизход. Архиереите nоследователно 
nравят nреглед на юдаизма като религия, както и nроявите на 

антисемитизъм. Всички изразяват мнение, че nостановената от nроекта дата 
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1.09.1940 г. за приемане на християнство е ограничителна, тъй като църквата 
по този въпрос не може да бъде ограничавана със закон. Едновременно с 
това се анализира и положението на християните от еврейски произход както 

и на еврейското малцинство в исторически и икономически аспект. След 

разискванията митрополитите определят комисия в тричленен състав, която 

да изготви текста на изложение до председателя на Народното събрание и 
до министър-председателя. По време на първото четене на законопроекта в 
Народното събрание, на 15.11.1940 г., Пълният състав разглежда 
изготвеното изложение. При приемането му Варненския и Преславски 

митрополит Йосиф не гласува. 
· На 15.11.1940 г. Светият Синод на Българската православна 
църква внася в Народното събрание изложение, изготвено от Пълния му 

състав срещу законопроекта за Защита на нацията. В него, по категоричен 

начин църквата настоява за изменение в проектирания закон относно 

евреите, приели християнската вяра, спиране законовите разпоредби, 
насочени срещу евреите като народностно малцинство и предлага 

законодателните мерки на правителството да бъдат насочени по-скоро 

срещу сектите, извършващи антирелигиозна и противоцърковна пропаганда. 

До изготвяне на изложението се стига след продължителни разисквания. 

Заслужава да се отбележи искрената загриженост на позицията на 

архиереите, зрелоспа на разбиранията им, липсата на всякакви илюзии за 

истинското значение на антиеврейската политика на тяхната епоха, както и 

необходимоспа от гъвкавост и прецизност на позицията с цел успешно 
противостоене. Особено внимание предизвикват мненията на Софийския 

митрополит Стефан и Врачанския митрополит Паисий в изграждането на 
цялостната позиция на Св. Синод. Застъпваната теза и от двамата се 
отличава с липса на каквато и да било конюнктурност. Позицията им е 
издържана в духа на най-забележителните становища на либерализма. 
Аргументите за несъгласие на църквата с официалната държавна политика 

са не само дълбоко морални от верска гледна точка, но респектиращи с 

интелигентноспа и широтата на своята аналитична постановка. На фона на 
техните становища може да се проследи драматичния път, изминат от 

Варненския и Преславски митрополит Йосиф. Изхождайки главно от 
канонична гледна точка, Варненски Йосиф е готов да дистанцира църквата от 
политиката на светската власт. Правят впечатление и някои прокраднали се 

идеологеми на официалната антиеврейска пропаганда в Европа по това 

време. Факт е обаче, че предлаганите тук протоколи на заседанията на 
Светия синод са отразили съдържателноспа на дискусията и незабавното 
изграждане в резултат на тази дискусия на обща позиция на самата 
църковна институция. Макар и дистанциран в първия момент от нейното 
послание, Варненският владика Йосиф nублИчно коригира своето мнение, 
когато две години по-късно осъзнава основателноспа на съпротивата на 

останалите синодални старци. Когато законовите ограничения от 1940-41 г. 
се трансформират в конкретни репресивни действия спрямо евреите, 
Варненски Йосиф с достойнство признава самозаблудата си и се обявява в 
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пълна подкрепа за най-енергична съпротива срещу подобна политика на 
преследване на евреите или която и да е общност. 

На 19 ноември Светият синод, отново в пълен състав изслушва 
доклада на комисията по изложението за проведените от нея срещи с 

председателя на Народното събрание Никола Логофетов и министър

председателя Богдан Филов. Синодалните членове не получават отговор на 

писменото си изложение. Резолюцията, поставена на екземпляра, съхранен 
сред документите на Народното събрание гласи: "Архива. Прочетох, проучих 

и ще държа сметка за съдържанието на настоящето.1 0.11.1940 г. 
Логофетов." 

Като съставители на този сборник, които следват хронологията на 
документите и имат предвид цялостната позиция на църквата по отношение 

на еврейския въпрос през Холокоста, ще си позволим и едно тълкуване на 

позицията на Светия синод. То се отнася до специфичното отношение към 
въпроса за християнизацията на евреите. Ние считаме, че БПЦ така 

настойчиво изтъква на преден план правото за християнизация на евреите 

съвсем не поради каноничния стремеж на тази институция да привлича към 

своето лоно хора от друга вяра, макар да посочва такива аргументи. Ако това 

беше така, много преди въвеждането на антиеврейското законодателство, 

Църквата щеше да се е занимавала с този въпрос. Фактите сочат, че към 

1940 г. в България има около 600 евреи, приели християнството. Както 
изтъкват и самите владици в свое заседание, това е било главно в онези 

случаи, когато е ставало дума за брак между лице от еврейски произход, т.е. 
изповядващо юдаизма и лице от български произход, т.е. изповядващо 
християнство. Както се вижда от текстовете на тук представяните протоколи, 

владиците търсят модус да се противопоставят на гоненията и гражданските 

и политически ограничения за евреите. Едно от техните най-ефективни 

оръжия е църковният канон. Доколкото всички са смятали, че приемането на 

християнството би съхранило живота на застрашеното еврейско малцинство, 
дотолкова и от страна на самите евреи и от страна на православния клир се 

е насърчавало приемането на християнството от евреи. Това е било един 

възможен начин за противопоставяне и чрез канона на официално водената 

политика от страна на правителството за преследване на евреите. Косвено 

това наше заключение се потвърждава от всички действия на Светия синод 
на Българската православна църква, като към 1943 г. те са готови буквално 
да отворят вратите на православните храмове дори за масово покръстване с 

оглед запазване живота на евреите. Самото правителство е било наясно за 
действителните намерения на архиереите, а именно че във фокуса на 

тяхното внимание изобщо не стои въпроса за вярата, а само за 
възпрепятстване на предприетите репресивни мерки от страна на 

официалната политическа власт спрямо еврейското малцинство. 

Християнизацията е само средство за избягване на действията на ЗЗН. С 
други думи ние разбираме тази позиция на Св. Синод всъщност като 

политическо противопоставяне срещу преследването на евреите, изложено 

чрез каноничен претекст. 
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Освен това, се налагат и други уточнения, поясняващи силата на 

определени аргументи на Църквата. Такъв е въпросът за превишаването на 
правата на официалната държавна власт и навлизането в регулирани от 

духовните институции отношения. Въпросът за вероизповеданието и 

бракосъчетанията са от тази област. Поради това Църквата се чувства силна 
да атакува правителството по тези въпроси и да изисква промяна на 

позицията. Фактологически, още с изработването на Търновската 
конституция през 1879 г., Учредителното събрание определя мястото на 
Светия синод в устройството на държавата. В глава IX "За вярата", чл.39 
гласи: "Българското Княжество от църковна страна, като съставлява една 

неразделна част от Българската църковна област, подчинява се на Св. 

Синод - Върховната духовна власт на Българската църква, гдето и да се 

намира тая власт. Чрез последната Княжеството съхранява единението си с 
Вселенската Восточна църква във всичко, що се отнася до догмите на 

вярата." 

Краят на 1940 г. идва в българското общество с оформянето на две 
огласени противостоящи позиции по еврейския въпрос. Всъщност власпа си 

открива фронт, който в този първоначален етап на формирането и 

изясняването на позициите надменно пренебрегва като реалност и 
самонадеяно възнамерява да действа в съответствие със своите решения и 

против волята на обществения интерес. 

Документ N2 1 
ОКРЪЖНО N2 341 НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНСИСТОРИЯ НА ЕВРЕИТЕ1 ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПОДГОТВЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА И 

ПРОЕКТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ сrРЯМО ЕВРЕИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

ЦЕНТРАЛНА КОНСИСТОРИЯ 

НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

София, 15 октомври 1940 год. 

До почитаемите Еврейски общини в Царството 

О КР Ъ Ж НО N2 341 

Направените от Министъра на Вътрешните работи съобщения за 
проектирания закон за защита на нацията, в който значително се ограничават 

правата на евреите в България, основателно са смутили твърде много 

еврейското население, тъй като този страшен удар е колкото неочакван, 

толкова и незаслужен. 

Всички сме покрусени от съдбата, която ни се готви и голямата 
загриженост, която обхваща всички ни е напълно оправдана. 
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Но все пак българското еврейство не бива да изпада в отчаяние. 

Не бива да забравяме, че българското еврейство, което се бе приобщило 
още от първите дни на освобождението на България към българския 
народ и държава и е делило заедно със своите братя българи скърби и 
радости, които постигаха страната, има още приятели всред българския 

народ, които никога не биха желали да се накърни достойнството и се 
ощетят правата на българското еврейство. Тези наши добри приятели и 

днес вече изказват високо своето неодобрение от проектираните 
ограничения и те ще ги изказват и занапред там, където трябва.· 

Българското еврейство не бива така също да изпусне из пред вид, 
че неговото представителство има всичкото съзнание за сериозността на 

положението и то не ще спре със своите молитви и постъпки пред 

съответните фактори2, целящи да се избегнат проектираните ограничения 
или пък да се постигне тяхното смекчаване дотолкова, че постановленията 

на бъдещия закон да не унижат нашето достойнство и да не лишат нашето 
население от средствата за своето препитание. 

Ние желаем с настоящето да уверим нашето население, че бдим за 

интересите му и не ще пропуснем да направим всичко, което може да 

облекчи съдбата му. За това ние призоваваме нашето население към 

спокойствие и хладнокръвие. Ние храним големи надежди, че проектираните 

ограничения на правата ни в закона за защита на нацията значително ще се 

смекчат, тъй като провеждането им с всичката обявена строгост не може да 
не се отрази пакостно и за правилния развой на народното стопанство, а и за 

това, защото българското еврейство не е заслужило такава участ. 
Ние апелираме към нашето население да не се подава и да не 

става разпространител на най-различни и неверни слухове, които мнозина 

наши енориаши разпространяват с голяма лекота и несъзнание за опасните 

последствия. Отбягвайте слуховете и разпространителите им и имайте вяра 
в тези, които носят отговорност пред Вас за това, което вършат в защита на 

правата Ви. Очаквайте със спокойствие резултатите на нашите постъпки. 
Ние така също апелираме към нашето население да се въоръжи с 

нужната мъдрост и избягва всякакви провокации от където и да идват те. 
Днес повече от всякога. трябва да дадем доказателства за зрелост и 
дисциплинираност и не се подаваме на опасни внушения, които неминуемо 

ще дадат обратни резултати. 

Ние молим общините да дадат най-широка гласност всред 
енориашите на горните наши съвети и в това очакване Ви поздравяваме с 

Ф. 1568 К, оп. 2, а.е. 4, л. 241-242 

ШАЛ ОМ 
Председател: /п.//не се чете/ 
Главен секретар: /п./ 

·Навсякъде в текста курсивът е наш -Албена Танева и Ваня Гезенко. 
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Документ N!! 2 

ПРОТОКОЛ N!! 11 ОТ 12.11.1940г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 
СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

ПИСМОТО НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНСИСТОРИЯ НА ЕВРЕИТЕ ЗА 

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРЕИТЕ В СТРАНАТА И ПРЕДСТОЯЩОТО 

ВНАСЯНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ А ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

Днес, дванадесети ден от месец ноември (ЗО октомври ст. ст.) 
хиляда деветстотин и четирдесета година в 11 часа 50 минути СВ. СИНОД В 
ПЪЛЕН СЪСТАВ откри редовната си зимна сесия; присъстват всички 

епархийски архиереи освен Сливенския Евлогий. 

След обичайната към Бога молитва Наместник-Председателят на 
• Св. Синод, Видинският Митрополит Неофит, каза кратко предварително 

слово, в което изтъкна, че след закриване на последната сесия на Св. Синод 
в пълен състав са станали няколко събития: 

§1. радостното събитие за присъединението по мирен начин на 
Южна Добруджа към майката-родинаэ, като с това са се възстановили 
старите граници на Доростола-Червенската и Варненско-Преславската 
епархии. 

§2. другото събитие е тъжно и печално - представи се о Бозе 
заслужилият и ценен член на Св. Синод, Старозагорски Павел4. 

Св. Синод почете паметта му с кратка заупокойна молитва . 
§3. На 10. т .м. катастрофално земетресение взе много жертви и 

причини тежки щети на съседна Румъния. Земетресението бе почувствано 

доста силно и у нас, особено в северна България. Дано Бог ни запази от 
такива тежки изпитания. 

При разискване на дневния ред на Св.Синод се изтъкна, че 

предстои да се произведе избор за нов синодален член, на мястото на 
блаженопачившия Старозагорски Павел. 

Реши се избора да се отложи за друго заседание, в което да 

присъстват всички епархийски архиереи. 

По предложение на Наместник-ПредсеДателя Св.Синод пристъпи 
към разискване по молбите А) на Централната консистория на евреите в 
България и Б) на покръстените евреи в Българияs - във връзка с 
предстоящото внасяне в Народното събрание на закона за защита на 
нацията, в който се предвиждат ограничения на правата за всички лица 
от еврейски произход. 

НЕВРОКОПСКИ БОРИС: Законопроектът, за който става дума, буди 
недоумения и смущение сред обществото. Понеже освен по правната страна 
на въпроса, ние сме поканени да се застъпим за едно малцинство в страната 

ни в името на Бога, то трябва Църквата да каже думата си по повдигнатия 
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въпрос. Особено трябва да се занимаем със съдбата на покръстените от по
рано евреи. 

СОФИЙСКИ СТЕФАН: Строго погледнато в България не 
съществува еврейски въпрос. За щастие евреите у нас, с малки изключения 
са добри, лоялни, коректни граждани и с гордост и родолюбие носят и 
отстояват българското поданство. Пред чуждия свят те са доказателство за 

българската толерантност, а на фронта на държавата се явяват като 
истински патриоти. Те не са били никога фанатици и мнозина са приемали 

драговолно покръстването, за да са единни с народа ни и по вяра. 

Законопроектът е една правна и морална конфузия и той трябва да 
претърпи коренни изменения. Ние знаем, че в повечето случаи 
покръстените по-рано евреи са сродени с българи, било чрез женитби или по 

сватовство. Напоследък, след като се оповести за издаването на този 

законопроект, който цели ограничаване правата на евреите, на много 
места, и главно в София има един наплив от желаещи да преминат в 
християнство. Въпреки пределната дата, постановена в законопроекта -1 
септември, мнозина продължават да дават заявления, че желаят да се 

покръстят. Обаче (за) да се избегнат прибързани постъпки, дадох строго 
нареждане никой свещеник да не приема заявления за покръстване без 
предварителна подготовка и да не кръщава желаещите да преминат в 

християнската вяра евреи без да има за това лично от мене повторно 
разрешение и лична благословение, разбира се, след надлежното 

оглашение. Влязох във връзка с полицията, за да дадат сведения за отделни 

лица, които изявяват желание да бъдат покръстени; казаха ми, че не са 
уличени в нищо. Можем ли ние да откажем на тия желаещи да станат 
християни? Може ли да има значение за нас датата 1 септември, предвидена 
по закона, когато и след тая дата се явяват желаещи да бъдат кръстени? 
Имах среща с министъра на Вътрешните работиБ; той ми каза: Това е още 
само проект; датата 1 септември е поставена като условна граница; 
справедливо ще бъде обаче твърдо да се настоява от наша страна да се 
промени тая дата и да се продължи срока поне до деня, в който тоя 

Законопроект стане закон. Имам всичкото основание да вярвам, че 

мнението на Църквата ще бъде взето под внимание. Получих няколко 
изложения от културни дружества у нас, които правдиво и настойчиво се 
застъпват за запазване правата на еврейското малцинство у нас. 

Църквата и в тоя случай има възможностите да изиграе миролюбивата 
роля и да подчертае силата и величието на своята Божествена мисия, 
като се яви защитница на гонените без вина евреи. 

Прочете се в заседание молбата вх. N2 9246 от името на 

покръстените евреи. Писмото на Централната консистория на евреите в 

България, вх. N2 8770 е четено по-рано от синодалните архиереи. 
ПЛОВДИВСКИ КИРИЛ: Вярно е, че трябва да разграничим евреите, 

които са приели вече християнството от ония, които не са сторили това. И 
ако правим някакви постъпки, те ще трябва преди всичко да се отнасят до 
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покръстените евреи, които са вече част от нашето християнско паство и към 

които ние имаме дълг. 

Прочете се текста от законопроекта относно евреите. 

НЕВРОКОПСКИ БОРИС: Ясно е, че законът прави разграничение 
между две категории евреи - тия, които са приели християнството и ония, 

които не са сторили това. Предполага се, че тия, които са станали християни 

по-рано, преди години, когато не е ставало дума за подобен закон, са 

станали християни по убеждение. А такива бивши евреи, сега християни, 
трябва да бъдат напълно защитени. 

ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ ЙОСИФ: Понеже този въпрос се 
слага на разглеждане в едни особени времена, то ние, като архиереи и 
служители на цър.квата трябва при разрешението му да изхождаме и от това, 

че сме членове и на българската държава и българския народ. Въпросът за 

отношението на нашата църква ,към евреите, приели християнството е 

сложен. Най-важното е да знаем, по какви подбуди са приели те 
християнството. В повечето случаи, даже можем да кажем 99%, евреите 
приемат християнството не поради това, че са се убедили, че християнството 
е по-добра религия от юдейската, не за да спасят душите си, а само по други, 

съвсем странични съображения. По-рано главното е било да могат да влязат 
в брак с лица християни, било поради любовно увлечение, било по сметка от 
материално естество, в последно време пък стават за да избегнат санкциите 

на закона, които се подготвя срещу тях. Има случай, когато лично при мене 

идва едно семейство и изяви желание да приеме християнството. Когато им 

казах, че и в такъв случай законът пак ще ги засегне, те казаха, че щом е 

така, няма смисъл. да променят вярата си. Когато трябва да вземаме 

отношение към този въпрос, нека имаме пред вид, че нашата църква е 

народна църква. Впрочем ние сме улеснени от законопроекта да вземем 

правилно становище по въпроса; самият закон се е погрижил за ония, които 

по-рано са приели християнската вяра. Аз не намирам религиозно или 
нравствено основание да повдигаме този въпрос. Ако разсъждаваме само 

като българи, ние всички ще признаем, че евреите не изнасят наравно с 

други всички тежести на държавния живот. Моето заключение е: от 
народностно и от църковно гледище не бива да правим какъвто и да било 

публичен въпрос за защита на евреите. 

ЛОВЧАНСКИ ФИЛАРЕТ: Най-напред искам да заявя, че в Ловчанска 
епархия няма нито един евреин. В цяла България евреи има около 45 ООО 
души. Обаче православни християни евреи има всичко 26 семейства или 26 
души. За да имаме правилно отношение по повдигнатия въпрос, трябва да 
изхождаме от съзнанието, че преди всичко ние сме архиереи и сме църква. 

Не е наша задача да защитаваме евреите и няма да ги защитаваме. Но ще 
защитим православните християни, включително и ония, които по-рано са 

били евреи. Не съм съгласен с мнението, че всички те са станали християни 
по сметка. Наш дълг е да кажем блага дума за тях, да ги защитим. 

ПЛОВДИВСКИ КИРИЛ: Добре казва св. Варненски и Преславски 

йосиф, че като народна църква, ние винаги трябва да имаме пред вид 
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доброто на народа. И аз съм съгласен, че евреите могат да станат напаст за 
всяка страна, щом вземат страна в стопанската и културна област. Не съм 
съгласен, че щом като евреите са принудени да се покръстват по подбуди, 
които не идват от искрено религиозно настроение, то и тяхното минаване в 

християнството изобщо е без всякакво значение. Като оставим настрана 
въпроса, доколко всички кръстени българи са добри и искрени християни, 

искам да изтъкна обстоятелството, че при промяна на вярата, дори и когато 
това е станало не по вътрешно убеждение, следващите поколения се 

приобщават към новата вяра. Така например при покръстването на 

българския народ от цар Борис, макар и голяма част от народа да била 
покръстена още от по-рано и влиянието на християнството да било силно, 

все пак едно малцинство се обявило против новата религия и било насила 
привлечено към християнството. Но това не е попречило по-нататък целия 
български народ да се чувства християнски и религиозно единен. Ето пример 
с помаците. Знае се, че те са били насила обърнати в мохамеданство, обаче 
следващите поколения се проявили като по-ревностни мохамедани и от 

турците. Така ще бъде и с евреите, които сега се покръстват; първото 
поколение ще бъде такова или инакво, индиферентно може би към новата 

вяра. Обаче второто поколение ще бъде вече християнско. Но независимо от 
тия съображения, трябва да помним, че преди да сме български народ, ние 
всички сме християни. Като такива от нас се иска да не отменяваме 

Христовия закон за любовта, който ни задължава да се застъпваме за 
ближния. 

СОФИЙСКИ СТЕФАН: Тук чух някои неща, които много ме 
смутиха и които не очаквах да чуя в едно събрание от архиереи. Изглежда, 

някои не искат да съзнаят, че първото нещо, което трябва да вършим е да 
търсим загубената овца. Подхвърли се, че всички евреи, които са преминали 
в християнство, са вършили и вършат това по користни съображения. 
Нямаме основание да смятаме, че всички те са станали християни по сметка. 

Съображенията на държавната власт не ни обвързват да вземем 
непременно и ние същото становище, каквото е застъпено в 

законопроекта. Не можем ние, като пастири Христови да дадем преднина в 
църквата на националния елемент в ущърб на Христовите принципи. 
Смятам , че не бива да смесваме църковното и народностното начало. Ако 
има някои злоупотреби от страна на евреите у нас, те трябва да бъдат 

наказани; но покрай сухото не бива да гори и суровото. Особено сме длъжни 

да се застъпим за ония, които са приели християнството, както и за ония, 

които тепърва има да сторят това. Всеки, който в името на Христа иде при 

нас, трябва да го приемем, до колкото това е в рамките на неосъдителното и 

непрестъпното. Не можем да отхвърлим молбите на ония, които ще идат с 

намерение да стават християни, защото това ще рече да се откажем от 

призванието си. 

ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: И аз мятам, че е дълг на 

църквата като църква да окаже защита на своите чеда. Когато желаещите да 
приемат християнската вяра евреи са приемани за членове на църквата, 
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правена е преценка от архиерея; ако се е търгувало с вярата, то не е ли било 
своевременно забелязвано това и защо тогава са били приети? 

Съображенията на държавата са под нашето влияние и те не би трябвало да 
ни карат да се отречем от нашето призвание и нашия дълг да защитим 

християните евреи, по отношение на които между нас не би трябвало да има 
противно мнение. Евреите-израилтяни също не трябва да бъдат 
злепоставени само заради расовия си произход и вяра. Ако държавата 
схваща някаква опасност за народното стопанство от спекулативния дух 
на някои евреи у нас, тя може да ограничи спекулантите и преследва 

провиненията, а не националната принадлежност. Ако пък трябва да се 
ограничат изобщо чуждите елементи в страната, тия ограничения няма 
защо да засягат само лицата от еврейски произход. По този въпрос ние 

няма защо да жертваме принципните си схващания. Нашият народ - малък 
и онеправдан - винаги се е отличавал със своята толерантност спрямо 

другите националности и е догонвал своите идеали в името на правдата 
и човещината. В името на тия евангелски начала трябва да се действа и 

по отношение на националните меншенства у нас. Евреите в България не 
са се проявявали враждебно спрямо националните ни интереси. Напротив, 

давали са доказателства и за похвално родолюбие, като през време на 
войните не малко са пожертвали и своя живот при изпълнение на своя 

дълг към родината. По отношение на благотворителността те са най
щедри. Към тях дължим коректни и справедливи отношения. И дълг на 
църквата е да настоява пред надлежните държавни фактори за такива 

отношения. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: До Св. Синод е пратено най-напред писмо 
от еврейската консистория с молба за защита на едно малцинство, 

което апелира към Св. Синод за правда. Втора молба има от името на 
евреите християни, на ония, които са се отказали от еврейската 

религия. Ние всички знаем, че религия и народност у евреите са тъй тясно 

преплетени, че без еврейска религия евреи не може да има. Следователно, 

евреите, български поданици, които са родени в България, като се кръстят 
ще се приобщят напълно към българския народ. Третият въпрос, който 
изпъква при разглеждането на горните две молби е - каква ще бъде съдбата 
на ония евреи, които се покръстват напоследък, след като се оповести 

съдържанието и тенденцията на Законопроекта за защита на нацията и които 
и за напред ще приемат светото кръщение. Без съмнение, между тия евреи 

има случаи, когато желаещите да преминат в християнството фактически са 
скъсали отдавна с еврейството; ако станат християни, то каква ще бъде 
съдбата на тия нещастници при наличността на такъв Закон? А пък 
вероятно след този закон ще има да последват и други закони с повече 

ограничения за евреите по произход, както виждаме да става в някои 

други държави. Ако някой от тия следващи закони ги принуди да напуснат 
България, то какво ги чака? - В такъв случай ще бъде невъзможно 

занапред евреи да стават християни. А това ще бъде противно на най
съществената мисия на църквата - да приеме в своето лоно всички 
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човеци. Но всъщност, за нас няма друг въпрос освен тоя: "длъжни ли сме 

като пастири на Христовата Църква, във всеки даден случай да 

проповядваме Христовото евангелие? Ясно е, че сме длъжни. И по-нататък -
длъжни ли сме във всички случаи да действаме съгласно повелите на 

Светото евангелие всякога и при всеки случай да настояваме началата на 

Христовото учение да бъдат ръководен принцип? Явно е, че никой от нас не 
би могъл да поддържа противното. Стана дума за служенето на народа чрез 
църквата. Аз съм убеден, че ще служим най-добре на нашия народ, ако 

държим винаги и непреклонно за началата на Евангелието, именно - да се 
позоваваме повече на Бога, отколкото на човеците. По такъв начин ще 

пазим не само временните, а и вечните интереси на народа. Щом е така и 

в дадения случай ние сме длъжни да кажем своята дума и да предизвестим 
държавната власт да не измества народа от твърдата почва на 
божествените начала на Светото Христово Евангелие. По представения 
на Народното събрание законопроект за защита на нацията ние сме 
помолени да вземем становище. Преди всичко по въпроса за особените 
постановления, които изключват едно народностно и религиозно 
малцинство от някои блага, с които се ползват другите поданици на 

държавата. Държавата е длъжна да преследва престъпниците и може 
винаги да стори това, но да преследва и гони свои поданици, само за това, 
че са евреи, смятам, че това е несъвместимо с правдата и с началата на 
Христовото Евангелие. Българската православна църква ще изпълни един 
акт и на висше родолюбие, ако каже своята дума и помоли 
правителството и Народното събрание да измени положенията на 
законопроекта, които засягат евреите, като народно малцинство. 
Целите, които има тоя законопроект да запази и защити българската 

нация от чужди посегателства могат да бъдат постигнати без да се 
вземат изключителни мерки срещу отделни народностни групи, както е в 
случая с еврейското малцинство. 

ТЪРНОВСКИ СОФРОНИЙ: Чухме и двете изложения: едното от 
евреи, които са приели християнството, и другото от самата еврейска 

консистория. Наистина, дошло е вече време, когато се изпълняват думите на 
Светото Писание: воззрят Нан, Его же прободоша! Дошло е време да се 

обърнат и евреите към Христа, а това е още един признак, че живеем днес в 
апокалиптично време. Като се обръщат официално към Св. Синод да дирят 
защита от представителите на Христовата църква, те, макар да не 
споменават в писмото си името на Христа, искат в същност спасение чрез 

нас от Него, в Негово име. За нас като архиереи на Българската църква, не 
бива да има съмнение, че трябва да се ръководим от основните принципи 
на Христовото учение за братството на всички човеци, които имат един 
общ Отец, Бог. За второ ръководно начало трябва да имаме думите на св. 
Ап. Петър, когато апостолите, след като били бити и заплашвани, пак 
проповядвали в храма; св. Ап. Петър казал пред синедриона: "Трябва да се 

покоряваме повече на Бога, нежели на човеци". 
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Наместник-Председател на Св. Синод: 
В и д и н с к и :/п/ Неофит 

С о ф и й с к и:/п/ Стефан 
Д о р о с т ол с к и и Ч е р в е н с к и:/п/ Михаил 

Врачански : /п/. Паисий 
Неврокопски:/п/ Борис 
Търновски /п/ Софроний 
Варненски и Преславски: /п/ Йосиф 
Пловдивски: /п/ Кирил 
Ловчански: /п/ Филарет 

LJДA, ф. 791 К, оп.1, а.е.65, стр.бО-70 

Документ N2 3 
ИЗ ПРОТОКОЛ Ne 12 ОТ 14.11.1940г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 
СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТ А ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА 

НА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ 

Днес, четиринадесети ден от месец ноември (1 ноември ст. ст.) 
хиляда деветстотин и четиридесета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ 

откри заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 
Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 

Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 

Софроний и Преславски Йосиф, Пловдивски Кирил и Ловчански Филарет. 
Отсъства Негово Високопреосвещенство Сливенският Митрополит 

Евлогий. 

§ 1. Продължават разискванията по Законопроекта за защита на 
нацията. 

ПЛОВДИВСКИ КИРИЛ: Въпросът за отношението ни към евреите е 

ясен. Ние сме християни и като архиереи на св. Българска църква не 

можем да не стоим на почвата на св. Евангелие и Христовото учение за 
равноценност на всички човеци пред Господа, без оглед на произход, раса и 

култура. Следователно, трябва да се застъпим за евреите, първо за 
християните, а също така и за нехристияните. 

Намирам за потребно да се спра на някои факти . 
Еврейството е народ с едно особено светогледно отнасяне към живота 

и към нееврйските народи. Т. е. юдаизъм се различава от старозаветната 

религиозност, по която ние сме свикнали да съдим за вярата и верската 

настроеност на евреите. Юдаизмът е резултат на една дълга религиозна и 
политическа история на еврейския народ. Този юдаизъм е преминал в 
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психиката, така да се рече в кръвта на еврейството. Ако трябва с няколко 
думи да се характеризира юдаизма трябва да се посочи първо -
привързаността към земята и земното, второ - религиозно-национална 

самозатвореност и изключителност, трето - враждебност към Христа и 

християнството. Земният дух на юдаизма се проявява у евреина дори когато 

той се е откъснал от еврейското синагогално общество. Такъв е напр. Карл 

Маркс, който сведе цялото историческо-обществено развитие до 
икономически сили и издигна един антихристиянски и антидуховен идеал на 

общественото развитие. Карл Маркс е типичен пример на юдаистична 
вражда против Христа и християнската вяра. Тая вражда се насажда в 

душата на еврейството от синагогата и от синагогалната религиозност. Тя е 
стара, колкото е старо християнството. В талмудическата литература се 

съдържат оскърбления за Христа и за християните, и очаквания, че Бог на 
Израила ще освободи еврейския народ от тяхното господство и ще ги 

подчини на "богоизбраните". Преди няколко десетилетия се намери една 

молитва, наречена "Шмоне Есре", която всеки евреин трябва да произнася 

три пъти дневно. В тая молитва се проси от Бога да унищожи християните и 
господетото им. 

Както и да е, една такава религиозност не може да остане без 

отражения върху националната психика на евреите и върху интимното им 

отношение към християнството. Еврейството не е чуждо на омразата към 

Христа, проявена в света по разни начини. То я насърчава. 

Антиюдаизмът е старо явление. Среща се и преди Христа. Причини 
е имало много; те са еднакви с днешните причини за антиеврейски 

настроения. Една от главните причини е религиаано-националната 

затвореност и изключителност на евреите. Юдаизмът е противохристиянски, 

но и християнството е било антиюдаистично по начало. Всред християнските 

народи противоеврейските настроения са стари. Дали ги няма и сред нашия 

народ? Има ги в наивна форма- евреите са разпнали Господа, гонили са св. 
Апостоли, преследвали църквата. Иначе народът ни е толерантен и евреите 
не биха могли да се оплачат, че са били зле третирани у нас. Но това не 
значи, че в отношението на народа ни към еврейския въпрос няма една нота 

на не особено благоразположение. Аз се трудя да бъда обективен и ако 
изтъквам тия факти, то е да ·посоча, че нашето, т.е. на Църквата становище 
по разглеждания законопроект се определя от принципни евангелски 

гледища, а не от някакво особено благоприятно оценяване ролята на 
еврейството или от недоглеждане на действителността. 

Какво е положението на евреите у нас? Вярно е, че има много 

бедни евреи, но това не пада винаги на очи, защото те имат уредена 
взаимопомощ. Има и богати евреи, които държат много от стопанските 
предприятия в страната7 . В търговията еврейският капитал е твърде голям. В 

културния живот евреите до скоро не се проявяваха. Но от известно време 

насам и тук започва да се чувства тяхното влияние. Така напр. еврейски 

капитал се среща в предприятия, които имат значение за насоките на 

културния ни живот. Пък и отделни лица евреи вече се занимават, за 

32 



съжаление отрицателно, с чисто български културни въпроси и с историческо 
изяснение на нашето минало. 

Ето защо, ако се отнесем към Правителството с изложение по 
законопроекта за защита на нацията, трябва да внимаваме да не би да 
бъдем зле разбрани. Ние трябва да настояваме за човечно и справедливо 

третиране на евреите, но в същото време да обезпечим справедливост и на 
нашия народ. Така, в културния живот на българите най-ценно е българското 

дарование. Никакво влияние върху насоките на българската култура, чрез 
съдействие на еврейски капитали, не бива да се допуска, защото тия насоки 
трябва да се определят от българския дух. А в стопанската област, без да се 
въвеждат ограничения за труда на евреите, който е труд за препитание, на 

българския народ също така трябва да се обезпечи справедливост, ако 
еврейският финансов, търговски и индустриален капитал нарушава тая 

справедливост. Защото, каквото и да казваме, не е справедливо народът на 
тая земя да няма в стопанския живот мястото, което му принадлежи. 

Мисля, че трябва да внимаваме при съставяне на изложението, за 

да не се създаде впечатление, че се отнасяме безразлично към тия въпроси 

или че браним еврейските капиталистически предприятия, което никой от нас 

няма на ум. Църквата има дълг да брани човека и неговия труд. 

За евреите пък християни, ще кажа още веднъж, трябва да искаме 
да бъдат изключени от всякакви ограничителни разпореждания, независимо 

от това, кога са приели християнството. И тези, които занапред стават 

християни трябва да бъдат третиране наравно с християните българи. 

Иначе, Църквата би трябвало да приеме, че няма вече никаква мисия сред 
еврейството. 

В заседанието след това се прочете изложението на Адвокатския 
съвет по този въпрос. 

НЕВРОКОПСКИ БОРИС. Държавата, ако иска да пази нацията, 
трябва не да напада и ограничава едно малцинство в страната, а да 
вземе мерки да бъде предпазен народа от всички чужди влияния. Във всеки 
случай, да направим каквото е възможно, за да не се събуди омраза сред 
нашия народ. 

Според моето мнение, в закона, ако наистина целят да запазят 
българската нация от чужди и зловредни влияния, трябва да определят 
общо: само българи да могат да вършат това или онова, само българи да 

могат да издават вестници, само българи да могат да отварят училища и пр .. 
Все пак нашата църква, която е била през историята по-голяма защитница на 
нашия народ отколкото държавата, има пълно право да предупреди 

държавната власт и да даде един съвет за запазване доброто име на нашия 

народ и за повече християнски дух в законите. В името на Божията правда и 

доброто на нашия народ и дума не може да става за унижения спрямо 

християни, които законът ще завари като християни. 

СОФИЙСКИ СТЕФАН. У нашия народ най-красивото в историята 
му е неговата толерантност, неговото гостоприемство и търпимост 

към всички, които са били у нас, между нас, жители и гости в нашата 
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среда. Това ни качество - толерантността - българският народ прояви 
най-вече към нещастния арменски народ, който след кланетата в 
Цариград намери тихо и человеколюбиво убежище в България, акт който и 
днес има своята висока стойност в очите на хуманния свят. В 

международните конференциив са ни въздавали похвала за 
толерантността ни към всички малцинства, и в това отношение ние, 

особено като ни сравняваха с румъните, имахме преимущество на 
първенство. И сега българският народ в своето голямо болшинство няма 
лоши отношения към евреите. Моето мнение е - като възприемам напълно 

мотивировката на Врачанския Митрополит, да искаме да се направи в 

проекто-закона ограничение за евреите само в едно отношение, именно за 

домашните прислужнички, като им се запрещава да имат прислужнички 

християнки; но аз бих предложил това ограничение да се разшири към други, 
в смисъл: християнка да не бъде домашна прислужничка у иноверни, или 

още по-широко българка да не бъде у чужденци. Но това сме длъжни да 

искаме да става в реда на правдата и на любовта, върху които два принципа 
трябва да се изгради закона за защита на нацията, който в никой случай не 

бива да отрича миналото на народа и държавата ни и да не влиза в 

противоречие с мирогледа на българската душа. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ. Досега разглеждахме и се занимавахме 
само с една част от закона, с отдела, в който се правят ограничения за 

евреите. Но ние трябва изобщо да се занимаем с целия законопроект. В 
него, преди всичко, виждам, че е изпуснато най-важното нещо из пред вид: 

липсват положения за обезпечаване духовното единство на българската 

нация, положения, с които да се запази нашата вяра, православното 

изповедание на народа, като се предвидят мерки срещу разните чужди 

религиозни пропаганди и против сектите. Безбожните агитации и свободната 

дейност на чуждите религиозни пропаганди и дейноспа на сектите9 са много 
по-опасни за нацията отколкото дейноспа на масоните и стопанска мощ на 
евреите. Мисля, че е наш дълг да обърнем внимание на народните 
представители върху този недостатък. Нашето становище в това отношение 
ще бъде добре обосновано. Като се говори за това, как трябва да се 
защитава българската нация, трябва да се признае, че на православната 
вяра дължим най-напред обособяването си като народ, че православната 
вяра е дала - културата на народа ни, че го е запазила през робството 
дотолкова, доколкото той е бил привързан към вярата си, като тия, които са 

се отрекли от православната вяра, са загубени за народа. Ще трябва да се 
признае, че православните християни, които са били по-рано евреи, също 
така постепенно се приобщават към българския дух; ако не самите те, то 
децата им и следващите поколения ще се чувствуват вече напълно като 

българи. По тия съображения, датата 1-ви септември е ограничителна за 
църквата. Трябва да искаме, щото всички евреи, безразлично кога са се 

кръстили и тия които занапред биха приели православната вяра, да бъдат 
равноправни с останалите български поданици православни християни. 
Задачата на закона би следвало да бъде - да се стремим чрез вярата да 
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могат да се приобщят и другородни в България към българския народ. 
Колкото до отношението към останалите евреи, които запазват 
израилтянската си вяра, законът трябва да застане на началата на 

правдата и човечността. Св. Синод ще трябва да приготви едно 
изложение, което една делегация от архиереи да представи на 
Председателя на Народното събрание и на Председателя на 
Министерския съвет. С това изложение, както казах, да се иска в 

законопроекта за защита на нацията да се предвидят постановления, 
които да ограничават пагубната дейност на чуждите религиозни и 
безбожни пропаганди, както и да се вземат мерки срещу разните секти. 

Евреите-християни да бъдат изключени от стеснителните мерки на 
законопроекта, а за евреите - нехристияни да не се узаконяват мерки, 
които биха имали характер на гонение срещу едно малцинство и които не 
биха били съгласни с правда и човечност. 

Св. Синод определи състава на комисията, която да приготви 
изложението, както следва: Доростолски и Червенски Михаил, Неврокопски 
Борис и Пловдивски Кирил.1о 

[ ... ] 

Наместник-Председател на Св. Синод: 
Видински: /п/ Неофит 
Софийски: /п/ Стефан 
Доростолски и Червенски: /п/ Михаил 
Врачански: /п/ Паисий 
Неврокопски: /п/ Борис 
Търновски: /п/ Софроний 

Варненски и Преславски: /п/ Йосиф 
Пловдивски: /n/ Кирил 
Ловчански: /п/ Филарет 

LJДA, ф.791 К, оп. 1, а.е. 65, стр.71-81 

Документ N2 4 

Заседанието се закри. 

ИЗ ПРОТОКОЛ N213 ОТ 15.11.1940 Г. Нд ПЪЛНИЯ СЪСТАВ Нд СВЕТИЯ 
СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд ПРИЕМАНЕ 
ТЕКСТ А Нд ИЗЛОЖЕНИЕТО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Нд НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ А Зд ЗАЩИТА Нд НАЦИЯТА 

Днес, петнадееетий ден от месец ноември (2 ноември ст.ст.) хиляда 
деветстотин и четиридесета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ откри 

заседанието си под председателството на Наместник-Председателя, Негово 
Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 
Високопреосвещените синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
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и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Търновски Софроний, Варненски и 
Преславски Йосиф, Пловдивски Кирил и Ловчански Филарет. 
Отсъстват Техни Високопреосвещенства Неврокопският Митрополит Борис 

и Сливенският Митрополит Евлогий. 

По доклада на секретаря: 
§ 1. Прочете се и се прие, без гласа на Варненски и Преславски 

йосиф текста на изложението до Председателя на Народното събрание по 
Законопроекта за защита на нацията, както следва: 

Българската православна църква винаги е бдяла грижовно и 
предано над съдбините на българския народ през всичкото време на 
неговото съществуване. Тя всякога е била неразривно свързана с тия негови 
съдбини и непрестанно е живяла с неговите мъки и неволи, отчаяния и 
идеали! Най-силна е била тая грижа на Българската православна църква за 

българския народ във времена на изпитания и опасности. В такива времена 
тя е правила всичко възможно от своя страна, за да предпазва народа от 

тежки грешки, които сам би извършил и от опасности и беди, които са го 
застрашавали. И всякога, когато предупредителния зов на родната Църква е 

бил слушан, нашият народ се е предпазвал от тежки изпитания. А наопаки, 

когато е бил пренебрегван предупредителният зов на Църквата, нашият 

народ е изпадал в страдания и неволи. 

Българската православна църква също така следи всякога с голямо 

задоволство усилията на нашия народ и на българската държавна власт да 
бъдат предпазвани народа и родината ни от опасности, които ги дебнат от 
различни страни. За това и сега родната Църква изпитва особено 

задоволство когато вижда, че държавата замисля чрез закон за защита на 

нацията да предпази народа ни и всичко българско от подобни опасности. 
Тя, обаче,счита за свой повелителен дълг тъкмо в името на народното добро 

да обърне внимание на съответните фактори върху някои недостатъци в 
представения законопроект, които биха могли да имат лоши последици, а 
засягат и Църквата, като Божествена институция, която е длъжна да бди за 
своите духовни чеда и да провежда Божествената повеля за правда и 

благоволение между човеците и народите. 
Тоя законопроект от една страна съдържа твърде тежки 

постановления, а пък от друга страна има недостатъци, които остават 
широко отворени вратите за много опасности за нацията ни. 

Най-напред законопроекта не прави разлика между евреи 

израилтяни и евреи, които до 1.09. т.г. лично са приели християнската вяра и 
на които бащата не е бил покръстен до тая дата. Той еднакво третира тези 
християни, като евреи израилтяни. Християни от еврейски произход, които 

лично са приели християнството преди 5, 10, 20 и повече години и напълно 
са се свързали с българския народ по вяра, религиозни и народни обичаи, по 

език и култура, които са се отказали от еврейството и са се приобщили към 

българския народ, с тоя законопроект принудително се откъсват от нашия 
народ като се поставят в положението на евреите израилтяни. Ясно е, че 

подобно отношение не може да бъде оправдано, поради което и родната 
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Църква не може да не вдигне глас за защита на тези свои чеда, които са се 

свързали с нея и чрез вярата с българския народ. Такава мярка, ако 
наистина се възприеме, от една страна ще застави отново евреите 

християни да се върнат в израилтянската вяра, тъй като не им остава друг 

път, а от друга страна ще направи невъзможно занапред евреи да приемат 

християнската вяра. 

Църквата Христова, която получи от Своя Божествен Основател 
вечната и неотменна заповед - да учи и кръщава в името на Отца и Сина и 
Светаго духа, да приема в своето лоно и да наставлява по пътя на 

спасението всички човеци не може да се съгласи с никакви мерки, които се 

противопоставят на нейната спасителна мисия и на вечната заповед на 

нейния Основател - Христа Бога. Подобни мерки не могат да бъдат полезни 
за никого, тъй също и за нашия народ. И за църквата и за народа ни по

добре да свързват напълно със себе си и лица от небългарски произход. За 
това Българската Православна Църква, съгласно заповедта на Христа 

Господа е длъжна да се противопоставя на всяка мярка, която би създавала 
пречки за ония, които искат да се приобщят с нея и с българския 
православен народ. Затова тя и занапред с искрена грижа и любов ще търси 

правда и защита и за ония свои духовни чеда, които ще приемат 

православната християнска вяра и ще се приобщават към народа ни, какъвто 
и да е техния родов произход. 

Българската Православна Църква, която провежда сред нашия 

народ спасителната истина и заповед на нашия Спасител, че всички сме 

синове на един небесен Баща, не може да не обърне внимание на 
отговорните фактори, че тоя законопроект и в някои от останалите си 

постановления против евреите израилтяни съдържа някои разпоредби, 

които не ще могат да се смятат за справедливи и полезни за защита на 

нацията. Ако някъде съществуват опасности за нацията, мероприятията 
срещу тези опасности трябва да засягат деяния, а не народностни и 
верски групи и по този начин да се създава навред впечатление, че 
законопроектът има за цел специално третиране на едно народностно 

малцинство в България. Всеки човек и всеки народ трябва да пазят 
своето право и да се предпазват от опасности, но в тоя оправдан 
стремеж не бива да се допускат неправди и насилия против другите. 

От друга страна законопроеКТЪ т за защита на нацията за 
съжаление не предвижда никакви мерки против някои големи опасности, 

които непрестанно дебнат нашия народ и могат да бъдат гибелни за него. 
Тоз и законопроект говори за противодържавна и противонационална 
пропаганда и нищо не предвижда за пропаганди и престъпни действия 

против праотеческата вяра и против вековната православна църква на 

българския народ и против духовното единство. А враговете на нашия народ, 
отвътре и отвън полагат всякакви усилия да сподавят неговото религиозно

нравствено чувство, да уязвят неговата вяра и църквата му и да разложат 

неговия верско-национален дух, което ще рече - да се засегне най

чувствително и опасно българската нация. Защото националната съвест и 
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националната сила подцържат трайно и дейно само с непобедимата сила на 

вярата и на духовното единство. Тази истина е проявена и доказана особено 
ясно в живота и съдбините на българския народ. През всичкото време на 
неговото съществуване. Тъй че законопроектът за защита на нацията, като не 
предвижда никакви мерки и за запазване духовното и верско ~ационално 

единство на българския народ има една съществена празнота. 
Затова, в заседанието си от 14 т.м., Св. Синод в пълен състав, като 

взе пред вид гореизложените съображения реши да помоли Вас, Господине 
Министър-Председателю и Почитаемото Правителство, както и народното 
представителство да се вземе грижа, щото в законопроекта за защита на 

нацията да се предвидят на съответното място следните допълнения и 

изменения: 

1. Всички лица от еврейски произход, български поданици, които са приели 
или биха приели занапред православната християнска вяра, да се третират 
напълно еднакво с всички православни българи. 

2 .. Да не се предвиждат разпоредби против евреите, като народностно 
малцинство, а да се предвидят целесъобразни мерки против всички 
истински опасности на духовния, културния, стопанския, обществения и 
държавния живот на българския народ откъдето и да идват тези 

опасности. 

3. Да се предвидят решителни мерки против всички антирелигиозни и 

противоцърковни пропаганди, които със слово и дело се стремят да разядат 

верско-националния дух и да рушат вековната праотеческа вяра на 

българския народ. 
4. Да се предвидят ефикасни мерки за ограничение на чуждите религиозни 
пропаганди, които разпокъсват духовното единство на българския народ и по 

този начин го правят пригоден да бъде плячка на чужди домогвания и цел. 
Българската православна църква, която е неразривно свързана със 

съдбините на българския народ и в своето служение се ръководи от 
началата на Христовото Евангелие и вечните Божествени закони и трябва да 
има за свое ръководство не временни и чисто призрачни блага, а трайното 

благо на българския народ, като изказва своето задоволство от усилията на 
държавната власт да огради българската нация от тези опасности, смята и 
сега за свой дълг да из'Г'Ькне горните съображения и да Ви замоли да се 
направят в законопроекта горните изменения и допълнения. 

По тоя начин не само нацията ще бъде защитена, но и ще запазим 
доброто си име на свободолюбив, правдив и толерантен народ. 
[ ... ] 

Наместник-Председател на Св. Синод: 
Видински: /п/ Неофит 
Софийски:/п/ Стефан 
Доростолски и Червенски: /п/ Михаил 

Врачански: /п/ Паисий 
Търновски: /п/ Софроний 
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Варненски и Преславски: 
Пловдивски: /п/ Кирил 
Ловчански: /п/ Филарет 
(ЦЦА, ф.791 К, оп.1, а.е.65, стр.82-87') 

Документ N!! 5 
ИЗ ПРОТОКОЛ N214 ОТ 19.11.1940 ГОД. Нд ПЪЛНИЯ СЪСТАВ Нд 
СВЕТИЯ СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд 
ИЗСЛУШВАНЕ ДОКЛАДА Нд ДЕЛЕГАЦИЯТА, ПРОВЕЛА СРЕЩИ С 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Нд НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ Зд 
ЗАЩИТА Нд НАЦИ ЯТ А 

Днес, деветнадесети ден от месец ноември /6 ноември ст.ст./ 
хиляда деветстотин и четиридесета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ 

откри заседанието си под председателството на Наместник-Председателя, 
Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 

Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий,Неврокопски Борис, Търновски 
Софроний, Варненски и Преславски Йосиф, Пловдивски Кирил, Ловчански 
Филарет и Сливенски Евлогий. 

[ ... ] 
§ 3. Доклад на делегацията, в състав Доростолски и Червенски 

Михаил, Врачански Паисий и Пловдивски Кирил, която е ходила при г. 

Министър-Председателя: 
Миналия петък след пладне потърсихме Министър-Председателя и 

Председателя на Народното събрание; обаче Министър-Председателя11 не 
намерихме. Председателят на Народното събрание, г. Логофетов12 ни прие в 

кабинета си. Най-напред започнахме със законопроекта за защита на 
нацията, по който Св. Синод се видя задължен да направи едно изложение, 
което да се връчи на г. Министър-Председателя и на Председателя на 
Народното събрание. Казахме му, че не знаем дали протоколът позволява да 
му връчим още сега копие от изложението, преди да сме предали самото 

изложение на Министър-Председателя, до когото то е адресирано, и че 
смятаме, за по-добре устно да му изложим съдържанието му. Председателят 

на Народното събрание каза: "Можете да оставите при мене изложението и 

преди да е връчено на г. Министър-Председателя". След това подробно му 
разправихме онова, що говорихме тук при разискванията около 

• Официалното изложение е изпратено на 15.11.1940г. до Министър
председателя с копие до Председателя на НС с изх.N28228. Документът е 
открит във ф.166К., оп. 1, а. е. 795, л. 9-1 О 
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съдържанието на законопроекта. Той каза, че неговото мнение е напълно 
тъждествено с мнението на Св. Синод, и че щяло да бъде грешка, ако 
Църквата не бе се произнесла по този въпрос. Тоя закон е временен плод на 
духа на новото време; тъй както е положението сега, няма съмнение, че 

· Законопроекта ще мине през камарата; но за колко време след това ще има 
сила този закон, това не се знае. Не се знае и дали няма да се променят 
обстоятелствата така, че да викаме за съдействие тия, които гоним. Но ние 
сме малка държава, малък народ, и понякога се налага да се съобразяваме 

със желанията на други около нас. Г-н Председателят на Народното 

събрание бе особено радостен, че повдигаме втория въпрос:за вярата и за 
духовното единство на нашия народ. Ние му казахме, че Св. Синод е 
възрадван от неговата дейност пред правителството и му изказва 

благодарност. Той ни посъветва да се срещнем и с г-н Габровски, министър 
на Вътрешните работи и Народното здраве, за да му изложим становището 

на Св. Синод, та да може да бъде смекчен закона. 
Вчера бяхме при г. Министър-Председателя, проф. Богдан Филов. 

Казахме му каквото имахме да му предадем от името на Св. Синод: че 

Църквата се видя задължена да се произнесе по въпросите, които третира 

Законопроекта за защита на нацията, и че всички трябва да се ръководим 
при всички действия от началата на Евангелието, на Божия закон и на 
правдата. През време на нашето устно изложение той по всеки определен 
въпрос изказваше своето мнение. - Да се ръководим от началата на 
правдата, каза г. Министъра; но от 1912 година1з насам ние не преставаме 
да апелираме за правда, обаче нищо добро не получихме. Така и сега, ако 
само на правдата се позоваваме, не ще имаме някакви облаги от това. - На 
това ние отговорихме, че позоваванията на правдата са принасяли на 

българския народ голяма полза, напр. самото ни освобождение от турците в 
най-голяма степен се дължи на апела ни към света да се даде правда за 

народа ни. В случая, по отношение предлагания законопроект за защита на 
нацията ние изложихме становището на Св. Синод, че ограниченията, които 
съдържа закона не бива да се отнасят не само до бившите евреи, които са 
станали християни преди 1 септември, но за всички евреи, които са станали 
и ще станат християни, защото, като приемат християнството, те се 

отклоняват вече от еврейството и не могат да представляват национална 

опасност за българския народ. -Г.Министър-Председателя каза: "Вярвам, че 

в това отношение нещо се направи. Но общо по отношение на евреите и ние 
сме длъжни да направим нещо, както съседите ни го направиха.-Възразихме, 

че каквото предстои да се прави за защитата на нацията, все пак трябва да 
почива на правдата, защото това ще покаже, че се уповаваме на Божието 

провидение и помощ. - Г-н Министърът се почувства засегнат, когато 
споменахме, че Църквата се ръководи от трайните интереси на 
българския народ, а не от неговите временни интереси. Той подчерта, че 
не може да има съмнение, че и правителството желае доброто на 
българския народ и че следва една реална политика. Ние обяснихме, какво 
мислим, че е траен интерес за българския народ: да не загубва той 
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своята самобитност, главно своята вяра, която е основата на 
културата му; колкото по въпроса за евреите и опасността от тях, 

преди 1, 10, 15 години никой не е мислил, че е някакъв траен интерес за 
българския народ да бъдат те ограничавани.. Църквата не само в тоя 

случай, но много пъти се е чувствала задължена да следва една политика, 

която не е била одобрявана от правителството, когато то е защитавало 
временни "реални" интереси. Трайни интереси разбираме ония, които 

почиват на вечните начала, изложени в Евангелието. След това обърнахме 

вниманието му, че считаме за недостатъчна тая защита на нацията, която се 

съдържа в сегашния Законопроект. Одобряваме напълно отдела, с който се 

премахват масонските ложи. Но съществена празнота в законопроекта е 
липсата на главното, липса на защита на духовното единство на нацията

вярата. Липсват законоположения, които да спъват пакостната и 

разрушителна дейност на сектите, на чуждите религиозни пропаганди и на 

безбожничееките агитации.- Това е друг въпрос, възрази г. Министърът; със 
сектите вие можете да се борите. - Припомнихме, че не е още създаден 
закон за ефикасна борба със сектите, които не са опасност само за църквата, 
а и за народа ни като го разединяват, разколебават и го правят духовно 

неустойчив. Проект за такъв закон има от десетки години, може би, поради 
сегашното политическо положение, да е невъзможно да мине той в своята 

цялост, но поне ония части от него, които се отнасят до сектите, могат да 

бъдат узаконени и поставени в действие. Ние отколе сме настоявали да се 
вземат мерки против пакостната дейност на сектите, но до сега нашия глас е 

оставян без внимание. 
Стана дума и за преподаване вероучение в училищата, обаче 

накратко, понеже времето беше напреднало. Казахме, че е необходимо да се 

пр~подава вероучение във всички класове на гимназията, както това бе 
уговорено още в началото. Г-н Министърът отговори, че този въпрос още не 
е назрял; когато дойде ред да се определят предметите в новата програма, 

той помни какво е обещал. Даде да се разбере, че благосклонно ще се 
отнесе към нашите искания. Запитахме го за стажа на новоназначените 

преподаватели; каза, че по-нататък ще се занимаят с това. 

Наместник-Председател на Св. Синод 
Видински: /п/ Неофит 
Софийски: /п/ Стефан 
Доростолски и Червенски:/п/ Михаил 
Врачански:/п/Паисий 
Неврокопски: /п/ Борис 
Търновски: /п/ Софроний 
Варненски и Преславски: /п/ йосиф 
Пловдивски: /п/ Кирил 
Ловчански: /п/ Филарет 
Сливенски: /п/ Евлогий 
ЦДД, ф.791 К, оп.1, а.е.65, стр.90-96 
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Документ N2 6 
ОКРЪЖНО N!! 4870 ОТ 23.11.1940 Г. НА СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ 
ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРЕИ В ЛОНОТО НА ПРАВОСЛАВНАТА 

ЦЪРКВА 

ОКРЪЖНО 
Ng4870 

23 ноември 1940 г. 

До Всеблагоговейните и ст. София 
Благовейните свещеници в Богохранимата ни Епархия 

С душевно задоволство и с радост отбелязваме един много 

знаменателен факт за Църквата и нейните верни чеда. Думата ни е за 

усиленото прииждане на евреи в последните дни към майката Църква. Лично 
ние знаем трогателни случаи на обръщане на евреи, подобно на тия от 
първите времена на християнството. Без съмнение между многото 

новообръщения може да има и някои, които подобно на Симона Влъхва 

(Деян, 8:9, 18,19,249)- Идват под покрива на Св. Църква- само поради страх 

или материална изгода и печалби. Възможно е. Но не е наше правото да ги 
съдим (Римл. 2:3). Това само Бог може да го стори! "Отмъщението е Мое, и 
Аз ще отплатя! - изрично говори Той (Второз. 32:35). Та измежду другите 
християни няма ли недостойни? Обаче заради някои недостойни ние не бива 
в никой случай да държим затворени вратите на Божията Църква пред ония, 

. които тъй или иначе хлопат и настоятелно мЬлят да влязат в нея. Съгласно с 
древното пророчество, портите на новозаветния Иерусалим-Църквата-не 
трябва да се затварят ни денем, ни нощем (Ис. 60:11). Напротив, всички, 
които са насочили стъпките си към Божия дом, ние с радост трябва да 
посрещнем и приемем! А пък Господ Иисус ще поеме грижата да изпита и 
прецени техните вътрешни намерения и ще даде всекиму заслуженото (2 
Кор. 5:10), разбира се, и на ония, които са влезли в Неговото Царство и 
сватба по нечисти подбуди и с несватбарска премена (Мат.22: 11) 

Кой знае, това ~асово прииждане на евреи в лоното на Църквата, 
може би нашепва, че се свършват времената на езичниците (Лук. 21 :24) и 
идва Изкупител за Сион и за синовете Иакови, които са се отвърнали от 

нечестие (Ис. 59:20). Може би, тъкмо нашите дни с времето, за което 
великия евреин и апостол на езичниците (Ри мл. 11:1 3), в пълно съгласие с 
древния пророк - (Исая 52:9 -"Тържествувайте, пейте наедно, развалини 
Иерусалимски, защото Господ утеши народа Си-изкупи Йерусалим")- говори 
в своето бележито послание до римляни. Там той ясно предупреждава 

християните от нееврейски произход и вероизповедание: 

"Не искам братя да не знаете тая тайна, за да не възмечтаете много 

за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе 

цялото множество езичници! ... Бог не отхвърли Своя народ, който бе 
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предузнал... Бог е мощен пак да ги присади... И по такъв начин целият 

Израил ще се спаси, както е писано:"ще дойде от Сион избавител и ще 

отстрани нечестието от Иакова" (Ри мл. 11 :25, 2, 23, 26). 
И човеку неволно идва наум друго едно радостно пророческо 

възклицание: "Дигни се, светлий Йерусалиме; защото дойде твоята светлина, 
и слава Господня изгря над тебе ... Подигни очи и погледни наоколо: те 
всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат, и твоите 
дъщери на ръце се носят!" (Ис. 60:1, 4). 

Тая радостна картина, това прииждане на евреи към Христа 

Господа, трябва искрено да обнадеждава и нас, защото "ако падането им е 
богатство за света, и лишението им е богатство за езичниците, то колко 
повече ще бъде обръщането на всички тях? ... Ако тяхното отхвърляне е 
помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от 

мъртви" (Римл. 11:12, 15? Може би, Господ е снел вече покровалото от 
сърцата им /2 Кор. 3:14-16)? 

Поради всичко казано, ние имаме силно основание и трябва много 

да се радваме, защото много неща ни говорят внушително, че с голяма 

точност се изпълнява всичко писано (Лука 21 :22), и крилатото време ни 

приближава се повече до Господа Христа, и ние по-скоро ще имаме 
възможност да Го срещнем във въэдуха и така винаги с Него да бъдем (1 
Сол. 4:17), да се съединим с Него, нашата всегдашна надежда и упование! 

Отбелязвайки тоя апокалиптичен и радостен за Христовия войник 

факт, ние не можем да отминем мълком и друго едно обстоятелство. До нас 

долита ехо от недобри слухове, че някои отци под разни благовидни 
предлози правят същински изнудвания над новоприиждащите в лоното на 

Църквата евреи и така обръщат великото тайнство кръщение в най-груба 

сделка, с облаги лично за себе си. 
Ние не искаме да вярваме, че между Христовите служители ще има 

такива. Но все таки чувстваме отечески дълг да напомним на всички: ако се 
появи изкушение, превъзмогнете го с най-чиста пастирска съвест! Под 

никаква форма и предлог да не изнудвате новите новобранци за Христовата 
армия! Та тъкмо сега е времето и вие трябва да им покажете и докажете на 
дело, в какъв мрак и каква смъртна сянка те са седели до сега, за да могат 

още по-ясно да видят великата светлина на ГосподаИисуса Христа и да ги 
огрее тя спасително! /Ис.9:2/. 

Затова, отци, всячески се старайте да не ги съблазните с нещо и да 
не се подхлъзнете по наклонената плоскост в служба на "Христоса"-элатото, 

срещу което подхлъзване с огнени слова се опълчва още вехтозаветния 

предэрител, пророк Иеэекиил (34 глава). Пазете се, защото много тежка ще 
бъде учаспа на съблазнителя (Мат. 18:6)! Пък иначе по какво бихте се 
отличавали от някогашните техни книжници и фарисеи, които така строго 
бяха изобличени от нашия Спасител? Нали те връзвали тежки и мъчни за 
носене бреме на другите, а сами с пръст не искали да ги помръднат? Нали и 
те обикаляли морета и суша, за да добият един последовател, поставил ... 
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да nасете Църквата на Госnода и Бога, която Той Си nридоби със Своята 
кръв (Деян. 20:28). 

Замислите се върху думите на nророка:"Проклет, който върши нехайно 
делото на Госnода" (Иер. 47:10)! 

Прочее, за да се избегнат всякакви nодозрения и да не се дава nовод за 
съблазън, nо-сnециално, във връзка с nриемане в nравославие лица от 
еврейски nроизход и вероизnоведание, нареждам следното: 

1. За всеки отделен случай вие лично основно да заnознавате с 
истините на нашата вяра желаещите да се кръстят евреи. 

2. След като тази nодготовка се nривърши, най-щателно да 
nроверявате, до колко оглашаваният е заnознат и усвоил нашето 

вероучение. И само тогава да се иска разрешение за nокръстване, ако такова 

не е дадено nредварително. Без разрешение лично от нас за всеки отделен 

случай никой да не дръзва да извършва светото тайнство. 

3. Кръщелни свидетелства на nокръстените евреи ще бъдат издавани от 
канцеларията ни, след като бъдем уведомени за всичко сторено от Вас за 

новопросветените в истините и светите тайни на Светата ни Църква. 
4. Вие трябва да наnомните най-сериозно и на възnриемниците: каква 

важна роля nоемат и на какви задължения доброволно отиват. Те са длъжни 

да бъдат внимателни към своите духовни чеда, много nо-внимателни от 
всеки друг техен близък и nознат. Да се носят към тях като към младенци във 
вярата и в Христа (1. Кор. 3:1 ). Да са в тесен и личен контакт с тях и след 
кръщението и то само ·с цел да продължават да ги наnътват в истините на 

вярата и благочестието. Колко хубаво, колко мило и трогателно ще е, 
наnример, възnриемницата, като майка с детето си да отива nразнично 

време да взема своята кръщелница или възnриемникът-своя кръщелник, да 

ги завеждат в църквата докато те свикнат с новия ред и обстановка и със 
страх Божий се nриготовляват и към светото тайнство nричещение. 

5. Новопокръстените да не бъдат обременявани с никакви извънредни 
такси. Изрично да им се изтъкне, че вън от обикновените такси за църквата, 
самото тайнство се извършва безnлатно. С една реч, всичко и от кръстника и 
от свещеника трябва да се извършва най-безкористно! Само така ще дадете 
възможност на новите наши братя по вяра да nочувстват още nо-дълбоко 
обновителната сила на най-великото тайнство - светото кръщение, на 
събличането на вехтия човек и обновяването чрез тайнодействието (Римл. 
6:3, 11) - на новата твар в Христа (1, Кор. 5: 17). 

Отци, предупреждаваме ви, че и за най-малкото провинение ще 
налагаме най-тежки наказания. Ние зовем и ако не бъдем чути, никому да не 
бъде тежко!"Какво искате? С nалица ли да дойда nри вас или с любов и 
кротък дух" (1 Кор. 4:21 )? Избирайте сами!" 

Още един nът ви nриканваме: не забравяйте, че сте служители на 
Христа, а не на Мамона (Мат. 6:24; Лука-16:13). 

Затова nрез целия си nастирски живот и сnециално в настоящето бурно 

и тревожно време, всичко, което вършите в това число и nокръщаването на 

евреи, всичко за слава Божия вършете (1 Кор. 10:31), "всичко, що вършите 
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словом или делом, всичко вършете в името на Гоелода Иисуса Христа, като 

благодарите чрез Него на Бога и Отца" (Колос. 3:11 )! 

LIДA, ф.166 К, оп. 6, а.е.11, л.16 

Ваш тепли во Христе молисвувател, 

Софийски Митрополит; С Т Е Ф А Н 

Преглед на събитията по еврейския въпрос през 1941 година 

Цялата 1941 година е белязана от законови и нормативни 

ограничения за евреите: Обнародва се Закона за защита на нацията (ЗЗН), 
който отнема гражданските и политическите права на евреите на основата на 

религиозна принадлежност; прокарват се още два закона, които поставят 

началото на икономическите ограничения за евреите; приема се правилник 

за приложението на ЗЗН; още реетрикции се въвеждат с три постановления 
на Министерския съвет и отделно със заповед на вътрешния министър. 

Тези нормативни ограничения на евреите представляват 
осъществяване на огласените в края на предходната година намерения на 

правителството за възприемане на откровено антисемитска политика в 

съответствие с тази на нацистка Германия. В този смисъл те вече не са 

новост за общественото мнение. Налагането им върху обществото става 

въпреки изразените вече несъгласия. 

Протестите срещу такъв тип политика са много по-ограничени в 
сравнение с първоначалния шок за общественоспа от подобни мерки. Освен 
отделни позиви и предаване на радиостанция "Хр. Ботев", повече с 

развитието на този въпрос се занимава Светият Синод. Те посвещават две 

свои заседания конкретно на проблеми, произтичащи от ЗЗН и търсят 
въздействие върху правителството чрез съобщаване на мнението им в 
специално писмо. 

Законодателни ограничения 

С указ N2 3 от 15.01.1941 г., цар Борис 111 утвърждава "Закон за 
защита на нацията". На 23.01.1941 г., Законът за защита а нацията (ЗЗН) е 
публикуван в бр.16 на Държавен вестник. 

На 17.02.1941 г. в бр.Зб на ДВ е публикуван Правилникът за 
прилагане на Закона за защита на нацията, заедно с Указ N2 21 за 

утвърждаването му. Параграфите 12 - 51 определят механизмите за 
приложение на закона и регламентират сроковете за регистрация на лицата 

от еврейски произход. Към Правилника са приложени и образците на 
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документите, удостоверяващи еврейски произход, както и декларации за 

гражданско и имотно състояние. Приложението на закона не изключва 

евреите чужди поданици, както и християните от еврейски произход. 

Декларациите се подават в Дирекция на полицията, БНБ, МВР. Според §54 
от правилника, министърът на вътрешните работи и народното здраве може 

да възлага на други длъжностни лица да го заместват при упражняване на 

правата, дадени му от този правилник. 

На 1 март 1941 г. министър-председателят Богдан Филов подписва 
договора за присъединяване на България към Тристранния пакт, а 

германските войски навлизат в страната. На 19 и 20 април Германия 
разрешава и допуска влизането на български войски във Вардарска 
Македония и в Беломорска Тракия, но с това те не стават неразделна част 

от българската държава. В новоосвободените земи България може да 
извършва само административно управление. Те остават под българска 

администрация до есента на 1944 г.* 
Въз основа на ЗЗН, министър Габровски издава: 
- Заповед, с която се поставят допълнителни ограничителни 

условия на евреите: забранява им се да разискват политически и 
обществени въпроси, да се движат по улиците от 21 до 6 ч. сутринта и да 
посещават обществени места. 

- През месец юли е приет Закон за еднократен данък (20 %) върху 
имуществата на лицата от еврейски произход (19.07.1941). 

- Също през месец юли, само няколко дни след предходния закон е 
приет и Закон за изплащане на непокритите имоти на лица от еврейски 

произход, предложени на държавния поземлен фонд за изкупуване съгласно 
ззн (19.07.1941). 

- Постановление N9113 на Министерския съвет от същата година 
регламентира отбиването на военната трудова повинност на евреите да 
става вече отделно от българите в специални групи. Въз основа на горното 
всички мъже-евреи от 20 до 46 г. са мобилизирани в трудови групи към 
Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството. 

- Отново с постановления на Министерския съвет на евреите се 

отнемат радиоапаратите им (27 .06.1941 г. ); забранява се да се занимават с 
"дирене и експлоатация на мини" (18.12.1941 ), определя се броят на лицата 
от еврейски произход, които имат право да упражняват амбулантна търговия 
(19.12.1941 ). 

Реакцията срещу официалната политика през 1941 г. 

След влизането в сила на закона за защита на нацията, както и 
правилника за неговото приложение, на 3.04.1941 г. Светият синод в 

заседание на пълния си състав разглежда въпроса за благославяне на 

* Вж. Бележка N2 3 
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бракове между християни от еврейски произход и лица от български 
произход - същите са забранени от чл.21, буква "е" на закона. Освен това 
правилникът за прилагането на закона с чл.1 3-б, 14-а, 15, 16-а, 22, 27 -б, 28, 
29 определя срокове за регистриране на евреи, християни от еврейски 

произход, смесени бракове въз основа изискуеми документи, сред които са и 

църковни удостоверения, заверени от дирекция за изповеданията при 

Министерство на външните работи. В последвалото обсъждане членовете 
на Светия Синод откриват и правно противоречие между ЗЗН и 

Екзархийския устав. В своята същност Екзархийският устав е правилник за 

управление на Българската православна църква и в него националната 
принадлежност не е посочена като пречка за сключването на брак. Освен 

това архиереите изтъкват, че от догматично-верско значение, расисткият 

принцип по отношение на брака не може да се възприеме от Българската 
православна църква, тъй като засяга нейната автономия. В хода на 

обсъжданията, митрополит Варненски и Преславски Йосиф, въпреки 
несъгласието му с изготвеното през 1940 г. изложение изразява становището 
си по проблема за смесените бракове и предлага да се сезира Министерския 
съвет за правните противоречия. Обсъжданията налагат общото мнение, че 
въпроса за брака не може да се третира със закон, тъй като се нарушават 
основните начала на вярата и устройството на църквата. Синодалните 

членове вземат решение за изготвяне на изложение до министъра на 

Външните работи и на изповеданията за промени в ЗЗН в часпа му за брака. 
Въз основа на решението Наместник-председателят на Светия синод, 
Видинският митрополит Неофит, изготвя изложение до министъра на 

Външните работи, в което изтъква противоречието между чл. 21 от ЗЗН и 
Екзархийския устав и отправя искане за тълкуване в смисъл, че закона не 

засяга покръстени евреи, а браковете им да се благославят. По-късно, през 
м. декември пълният състав на Светия Синод отново разисква въпроса за 
благославяне на смесените бракове и обсъжда всяка молба във връзка със 

сключването им въпреки забранителния текст по този въпрос в ЗЗН. 

Документ N!! 7 
ПРОТОКОЛ N!!2 ОТ 3.04.1941 Г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ 

ХРИСТИЯНИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД И ЛИЦА ОТ БЪЛГ АРСКИ 
ПРОИЗХОД ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЗАБРАНАТ А ИМ ОТ ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА 

Днес, трети ден от месец април (21 март ст.ст.) хиляда деветстотин 
четиридесет и първа година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ откри 

заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 
Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 
Техни Високопреосвещенства Митрополитите: Доростолски и Червенски 
Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски Софроний, 
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Варненски и Преславски Йосиф, Пловдивски Кирил, Ловчански Филарет, 
Сливенски Евлогий и Старозагорски Климент. 

Отсъства Негово Високопреосвещенство Софийският Митрополит 
Стефан. 

Прочете се и се прие протокол от миналото заседание, на 1 т.м .. 
§1. Наместник-Председателя на Св. Синод постави на обсъждане 

въпроса, повдигнат с писма вх. N!! 1155 от Софийската и вх. N2 1766-а от 
Сливенската Митрополии - за благословение бракове между лица от 
еврейски произход, приели християнство, и лица от български произход, при 

наличноспа на забраната на такива бракове със Закона за защита на 

нацията, чл. 21, буква "б"14. Тези писма се прочетоха. 
Високопреосвещенний Пловдивски Кирил докладва устно такъв 

случай в Пловдивска епархия; евреин и българка преди десетина години 
сключили брак в синагогата, по израилтянски обред. След влизане в сила на 
Закона за защита на нацията те преминали в православие. Дали има законът 
пред вид такъв особен случай? 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: в писмото на Сливенската Митрополия се 
съдържат два въпроса отправени към Св. Синод: 1) могат ли да се приемат 
лица от еврейски произход в лоното на св. Православна църква и 2) бива ли 
Църквата да благославя бракове на покръстени лица от еврейски 
произход с лица от български произход, при наличността на забраната на 
чл.21 от Закона за защита на нацията.- Въпросът за приемане на лица от 
еврейски произход в Православната църква е разрешен: всеки, който 
изкаже желание да бъде приет в Православната църква, трябва да бъде 
допуснат до св. Кръщение, след като бъде надлежно катехизиран. Това е 
наш дълг - не само да допущаме до св. Кръщение желаещите да бъдат 
кръстени, а да ги дирим и привличаме в Христовата църква, според 
заповедта на Спасителя.- Остава да се занимаем с втория въпрос, който е: 

дали Св. Синод може да се отнесе равнодушно към забраната да се 
венчават православни евреи или еврейки с православни българки или 

българи и да изпълни без възражение разпоредбите на Закона в това 
отношение, или, ако се намери, че това не бива да става, то - какво може да 
се направи по-нататък.- Преписката по този въпрос, изпратена от 

Софийската МитропоЛия бе разгледана от Св. Синод в намален състав. 
Реши се да се възложи на Софийския Митрополит да нареди да се съберат 
допълнителни данни по прилагане на правилника към Закона за защита на 
нацията, както и на самия закон по отношение покръстените лица от 

еврейски произход, защото в София има най-много такива случаи и от 
разнообразно естество, та след това да се докладва този въпрос в Св. 

Синод. За голямо съжаление обаче Софийският Митрополит не изпълни това 
поръчение. Остава сега да се занимаем главно с този въпрос: как трябва да 
гледа Църквата на забраната да се венчават православни лица от еврейски 
произход със също така православни лица от български произход. Най
напред трябва да забележим, че законът като закон, не може да не го 
изпълним. Макар че в същност тук е направено изменение на Екзархийския 
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устав без да бъде взето мнението на Св. Синод. В Екзархийския устав15Jчл. 
186/ са изброени условията; при които може Църквата да благославя бракове 
между православни, както и пречките за встъпване в брак; националната 
принадлежност или народностния произход там не е споменат като пречка за 

встъпване в брак, а сега с този закон именно това се предписва. Според 
закона от 1937 година, възстановения чл. 180 от Екзархийския устав, трябва 
да се иска съгласието на Св. Синод за всяко изменение на Екзархийския 

устав, та и от това гледище може да се каже, че това постановление на 

Закона за защита на нацията е неправилно. След като се произнесем по този 
въпрос, трябва да решим и какви постъпки следва да направим. Законът е 

вече влязъл в сила и съдилищата нямат право да се произнасят дали един 

закон е правилно издаден или не. 

СТАРО-ЗАГОРСКИ КПИМЕНТ. В прочетените писма се повдигат 

два въпроса. Първият е за приемане в Църквата на лица от еврейски 

произход. Би трябвало, особено сега, когато има основание да 

предполагаме, че мнозина евреи приемат християнството не по убеждение, а 

с цел да избегнат, ако е възможно, ударите на закона, - да не се насърчава 
във всички случаи желанието им да преминат в лоното на Православната 

църква. Има напр. случаи, когато евреи искат да се покръстят, та сетне да 

искат развод от нашите духовни съдилища. Във всеки случаи, чини ми се, се 

налага едно по-дълго изпитание и пълна катехизация16. А в днешно време 
трябва и да се предупреждават, че според закона те не могат да влизат в 
брак с лица от български произход. По втория въпрос аз мисля, че е добре 
да се съобразим със закона така както си е, изхождайки от нашето българско 
чувство, което ни задължава да пазим повече чистотата на кръвта на 

нацията. Наистина, много е трудно положението на тия, които са вече в 
незаконни брачни връзки, особено ако имат няколко деца; бъдещето на тия 
деца се очертава като много тежко. Но за тях могат да се направят отделни 

постъпки. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ. Продължавам, за да се доизкажа по 
повдигнатия въпрос. Предстои да го обсъдим от две страни: 1) имаме едно 
положение, което е съобразно с Екзархийския устав, както споменах вече; 2) 
но тоя въпрос има и догматично и верско значение, което е много по-важно. 

Можем ли ние, може ли Църквата, да възприемем расисткия принцип при 

явното становище на Свещеното Писание и Христовото учение? Църквата 
учи, че няма пред Бога нито юдеин, нито елин. Пред човешките закони могат 

да се правят различни според нуждите на времето, обаче пред Бога, пред 
Църквата, пред Божията благодат всички човеци имат еднакво достойнство 
и в никой случай не бива да се съгласим да отстъпваме от такова едно 

положение на нашата вяра. Не може да откажем да извършим тайнства, 
каквото тайнство е и бракът, на лица от еврейски произход. Ако се съгласим 
да отстъпим в това отношение, утре могат да излязат други постановления, 

които да ни подканят да отстъпим от други основни положения на Христовата 

вяра. Не бива да се създава прецедент. Но трябва да се вземе пред вид и 
обстоятелството, че бракът е държавен институт. 
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ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ ЙОСИФ. Наистина се намираме пред 
труден въпрос. Лично аз се намирам пред още по-голяма колизия: когато 

разглеждам въпроса по начало, аз съм напълно съгласен с тенденциите на 

закона в стремежа му да запази чиста расата на народа; обаче по отношение 

автономията на църквата трябва да признаем, че щом някои постановления 
на закона противоречат на Екзархийския устав и това е станало без 
съгласието на църковната власт, ние сме задължени да се борим, за да не 

допуснем чуждо вмешателство в живота на църквата. Когато по-рано се 

разсъждаваше по Закона за защита на нацията, аз ·Недвусмислено застанах 

на национална почва. Вярно е, че според Свещеното Писание няма юдеи и 
елини. Но, както се знае, Сам Христос, както и апостолите, когато са се 

изправяли по такъв начин, са имали пред вид не временното несъвършено 

състояние в тоя век, а идеалното. Положението "няма юдеи, няма елини" е 
един идеал. Нито във времето на Христа и апостолите, нито сега е дошъл 

вече този момент, когато ще има общо мирово християнско царство без 

отделни народи и държави. Това е идеалът, към който трябва ,Qa се стремим. 
Тези идеални форми не ни задължават сега да нарушаваме с нещо 
националните наши норми, които съществуват в сегашния момент на 

историята. Затова именно имах тогава такова отношение към въпроса. Но 

Св. Синод реши другояче, направи простъпки пред Правителството, 
Правителството не погледна благоприятно на взетото от Св. Синод 
становище, издаде закон несъобразен с Екзархийския устав и с това се 

засегна чувствително автономията на нашата църква. И много жалко е, че по 
един такъв въпрос, еврейския, се засяга нашата църква, та да бъдем 

принудени да отстояваме правата на църквата. Обаче, колкото и въпросът да 

е от особен характер, все пак трябва да се направи нещо, за да се 
предотвратят евентуални по-нататъшни посегателства върху правата на 

църквата и да не бъдем изненадани никога със закон, напр. , съставен мимо 
Църквата;·ра граждански брак. Не намирам обаче за уместно от въпроса за 
закона за евреите да правим борба, за да го отмени правителството. 

Достатъчно е да се яви една делегация пред Министър-Председателя и да 

му изложи, че навярно по недоглеждане е допуснато стълкновение между 

Екзархийския устав и този закон и че църквата не ще бъде в състояние да 
изпълни постановлението за забрана на бракове между лица от еврейски 
произход и лица от български произход, и да се моли г-н. Министъра някак 

си да се узакони отстраняването на тази несъобразност с Екзархийския 
устав. 

ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ. Въпросът, тъй както го 

изложи Високопреосвещения Паисий, е много сериозен. Вярно е, че, според 

нашите верски разбирания и от гледище на Екзархийския устав, ние имаме 
всички основания да се обявим против някои положения, които се прокараха 
в Закона за защита на нацията. На времето ние изказахме мнението си по 
тия положения, обаче то не бе зачетено. По тоя частен въпрос, за браковете 

между евреи православни и българи православни ние не застъпихме 
изрично становище и не казахме, че това нещо рязко противоречи на 
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Екзархийския устав, защото не бе споменато в законопроекта, . който 
разглеждахме. Аз предполагам, че не са и помислили, че ще нарушат един 

принцип: да противоречи един закон на друг закон. З9конът уеднаквява 
всички евреи - и тия, които са от израилтянско вероизповедание, и тия, които 

са преминали в православие. Но ние не можем да излезем да кажем сега на 

свещениците: недейте обръща внимание на този закон, а гледайте само 
Екзархийския устав и венчавайте наред всички преминали в православие 

евреи, които искат да се венчават за българи. Това е неудобно по много 
причини. Аз бих предложил едно компромисно положение: Нека застъпим 
твърдо църковното гледище и да вземем съответното решение, в смисъл, че 

това положение в Закона за защита на нацията е противно и на Екзархийския 

устав и на основните учения на нашата вяра. Това наше становище може да 

направим да стане известно и на енорийските свещеници, напр. чрез 

архиерейските наместници, не чрез окръжно; обаче те трябва да 

предупредят свещениците, че има закон, който запрещава бракове между 

евреи и българи - защото някои може да не знаят това - и че нарушението му 
влече със себе си риск и отговорности. За момента обаче ние трябва да 

запазим една резерва и да се въздържаме да правим пред Правителството 
постъпки, а да изчакаме благоприятен момент. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: За мен е важно преди всичко, че този закон 
е в противоречие с основните начала на Христовото учение; по-маловажно е 
обстоятелството, дето той противоречи на Екзархийския устав. Не бива да 

допущаме светската власт да ни отклони от началата на Христовото учение. 

Няма какво да изчакваме, а веднага трябва да реагираме на това с всички 

средства, които са на разположение на Църквата, за да не се дава място на 

прецеденти. Трябва да заявим, че ние такъв закон не можем да приемем и 
да го изпълняваме. Начинът, по който е проектиран този закон, засяга 
Екзархийския устав, защото между другото третира въпроса за христия_нския 
брак; а въпросът за брака е един въпрос и на Църквата. Този и други закони 

могат да лишават гражданите от граждански права; това е тяхна 

компетенция; не могат обаче да ги лишават и от божествени права. Могат да 

ги ограничават в други отношения, но не могат да забраняват да се венчават, 

щом те са веднъж православни християни. Не съм съгласен с Доростолски и 
Червенски да чакаме благоприятно време, а сега да изкажем само мнението 

си. Длъжни сме във всяко време да браним основните начала на нашата 
вяра и на устройството на църквата. Още сега да изпратим писмо до 

Министъра на Външните Работи и на Изповеданията, като му съобщим 
решението на Св. Синод и го помолим да направи съответните постъпки за 
изменение на закона в това отношение, защото Църквата не може да се 

подчинява на такъв закон, понеже е от такова естество, че влиза в 

противоречие с основните начала на Православната църква, както и с 

Екзархийския устав. - В писмото на Софийската община до Софийската 
Митрополия последната се приканва да смята брака за несъществуващ. 
Анулирането на един брак като тайнството не може да става по процедура, 
която предлага Софийската община. 
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НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: Св. Синод ще вземе решение по 
повдигнатия въпрос. Остава да видим, дали е момента сега да го съобщим 
на Правителството и да искаме изменение на закона. 

НЕВРОКОПСКИ БОРИС: Въпросът е вече достатъчно изяснен. 

Никакъв спор не може да има, че с тези постановления на Закона за защита 

на нацията е засегната вярата ни, а също така и основния закон на 

Българската църква. По втория въпрос - дали е удобно време сега, при тия 
изключителни обстоятелства, да настояваме пред Правителството за 
изменение на закона, и по какъв начин да стане това - на мнение съм да се 

прояви известна тактичност. На всяка цена трябва да има решение на Св. 
Синод, в което да се изложи, че е посегната на вярата, а също така и на 
основния ни църковен закон, Екзархийския устав. Да почакаме обаче да 

искаме някои изменения на закона при по-спокойно време. А дотогава да 

отлагаме възникналите случаи от подобен характер, за да не се сключват 
нови такива бракове. 
След станалите разисквания Св. Синод реши: Повдигнатия въпрос от св. 

Софийска и св. Сливенска митрополии - как трябва да гледа Църквата на 
забраната в чл. 21 буква "б" от Закона за защита на нацията да се сключват 
бракове между лица от еврейски и лица от български произход - е от важно 
естество в две отношения. От догматично - канонично гледище Църквата не 
може да се съгласи да прилага този закон, понеже той противоречи на 

основните положения на нашата вяра. Според учението на Спасителя 
Христа, изложено в Св. Евангелие и в апостолските послания, и според 
учението и всегдашната практика на Православната Църква "няма различие 
между юдеин и елин"/Рим. 10:12/; "няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни 
свободен; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа 
Иисуса" /Гал. 3:28/. От това становище, че пред Бога и за Неговата 
спасяваща благодат всички човеци са равни, без оглед на техния расов 
произход или други техни различия, Църквата Христова не може да отстъпи, 
без да измени на себе си. Божията благодат се преподава чрез светите 
тайнства, и не може Църквата на своите чеда да отказва да извърши някое 

тайнство поради веленията на гражданските закони. Бракът е също така св. 

Тайнство, както и изповедта с опрощаване на греховете, както е св. 
Причастие или е:Леосвещението. Щом лицето, желаещо да встъпи в брак, 
отговаря на каноническите условия, изложени в Екзархийския устав, 

Църквата извършва св. Тайнство. В Екзархийския устав са изложени редица 
причини, които съставят пречка за встъпване в законен брак; между тях 
обаче не фигурира като пречка положението, което има пред вид Законът за 
защита на нацията в чл. 21. Екзархийският устав е и държавен закон и не е 
отменен. Нещо повече. Съгласно чл. 180 от Устава "никакво видоизменение 
или отменение на настоящия устав и никакви други наредби по църковното 
управление в Църквата, противно на тоя Устав, не може да се предложат без 
предварително взаимно споразумение на Св. Синод с Министерство на 
Външните работи и на Изповеданията". По съдържанието обаче на чл. 21 от 
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Закона за защита на нацията не е постигнато, нито дори е подирено такова 
предварително споразумение. 

Пред вид на всичко гореизложено Св. Синод реши да се замоли г. 
Министъра на Външните работи и на Изповеданията да нареди и 

потребното, щото да се промени съответната разпоредба на Закона за 
защита на нацията или да се изтълкува в смисъл, че законът не засяга 

лицата приели християнството и че техните бракове могат да бъдат 

благословени наред с браковете на всички други православни християни. 

Заседанието се закри. 

Наместник-Председател на Св. Синод: Видински: /п/ Неофит 
Доростолски и Червенски: /п/ Михаил 
Врачански: /п/ Паисий 
Неврокопски: /п/ Борис 
Търновски: /п/ Софроний 
Варненски и Преславски: /п/ Йосиф 
Пловдивски: /п/ Кирил 
Ловчански: /п/ Филарет 
Сливенски: /п/ Евлогий 
Старозагорски: /п/ Климент 
ЦQА, ф. 791 К, оп. 1, а.е. 67, стр.11-19 

Документ N2 8 
ПИСМО N2 2692/08.04.1941 Г. ОТ НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА 

ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ 

РАБОТИ И ИЗПОВЕДАНИЯТ А ЗА ЦЪРКОВНОТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
БРАКОВЕТЕ МЕЖДУ ХРИСТИЯНИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД И 
ПРИЛАГАНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА 

СВ. СИНОДНА 
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА 

N22692 
8 април 1941 г. 
София 

Господин Министре, 

До Господин Министъра на външните 
работи и на изповеданията17 

Тук 

Някои митрополити са отправили в Св. Синод запитване с молба да 
им се оповори как ще се прилагат разпоредбите на закона за защита на 
нацията относно църковното благословение браковете на лица от еврейски. 
произход, приети в лоното на св. Православна църква. 
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Св. Синод в пълен състав в заседанието си на 3 т.м., във връзка с 
отправените запитвания обсъди всестранно този въпрос в светлината на 
Христовото учение, изложено в Св. Евангелие и посланията на св. Апостоли, 

на вековната практика на св. Христова църква и от гледище на Екзархийския 
устав, който конкретно урежда всички въпроси, свързани със сключване и 

разтрогване на бракове между православни лица на Царството. 
Съгласно чл. 21 буква "б" от Закона за защита на нацията "лицата 

от еврейски произход не могат да встъпват в брак или в извънбрачно 
съжителство с лица от български произход; браковете между лица от 
еврейски произход и българин, сключени след влизане на Закона в сила, се 

смятат за несъществуващи." 
Св. Синод намира, че тази разпоредба на Закона рязко 

противоречи на християнското учение, че пред Бога и за Неговата 
благодат преподавана в св. Тайнства • няма разлика между юдеин и елин, 
защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го 

призовават" /Рим. 10:121, Църквата Христова не може да отстъпи, без да 
измени на себе си от това учение за равенството на всички човеци пред 
Бога, без оглед на тяхната народност или класов произход, без оглед на 
тяхното положение в обществото, без оглед на техните дарования, 
заслуги, пол и възраст. "Защото всички сте синове Божии чрез вярата на 
Христа Иисуса; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. 
Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свободник, няма мъжки пол, ни 

женски" /Гал. 3:26-28/. Казва апостола и от това учение св. Църква никога не 
е отстъпвала, нито може да отстъпи. 

Така че кръстените в името на Отца и Сина и Св. Духа и приети за 
членове на св. Православна Църква не могат да бъдат третирани в църквата 
по различни начини, въз основа на техните различия от народностен или 

друг характер. Всички те еднакво се ползват от всички Християнски тайнства: 

изповед и прощаване на греховете, св. Причастие, елеосвещение, брак. Не 
n же Христовата Църква да се съгласи в никой случай - от други власти и 
з ияние да се определи кога и как да преподава тя св. Тайнства; това тя 

. ьрши съгласно каноните и в духа на Св. Писание. 
Постановленията на църковните канони по отношение на св. 

Тайнство брак са иЗложени за нашата Българска Православна църква в 
Екзархийския устав. В този устав изрично са изброени условията, при 
които може в Православната Църква у нас да се сключват бракове, както 
и причините и начина за унищожаване на незаконни бракове /чл. Чл. 186, 
201 и 2021. Но в тия условия за встъпване в брак няма никакви ограничения 
от расов характер. 

Явно е, че разпоредбите на чл. 21 "б" от Закона за защита на 
нацията не са включени в Екзархийския устав, който не е престанал да бъде 
закон в Царството. Нито пък е искано мнението на Църквата за евентуално 
изменение на някои положения от Екзархийския устав, съгласно чл. 180 от 
същия устав, който гласи: "Никакво видоизменение или отменение на 
настоящия устав и никакви други наредби по църковното управление в 
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Царството, противни на тоя устав, не може да се приемат без предварително 

взаимно споразумение на Св. Синод с Министерството на Външните работи 

и на Изповеданията". 
В проекто-закона, с който на времето се занима Св. Синод, такава 

клауза за браковете на лица от еврейски произход не се предвижда и затова 
в изложението си (NQ2128 от 15.11 т.м.) до г-н Министър Председателя, Св. 
Синод не повдигна такъв въпрос. 

След като прецени изложените съображения, Св. Синод реши 
почтително да Ви моли, Господин Министре, да наредите потребното да се 
промени съответната разпоредба на Закона за защита на нацията или да се 
изтълкува в смисъл, че законът не засяга лицата, приели християнството, и 

че техните бракове могат да бъдат благословени наред с браковете на 

всички други православни християни. Св. Синод на Българската Православна 
църква счита, че няма нужда да дава уверения пред Почитаемото 

Правителство, че единствените мотиви за това искане от страна на Църквата 

са от чисто църковно, догматично-канонично естество, защото Българската 

църква е доказала през течение на вековете своето майчинско отношение 
към българския народ и в светли и в тежки за него дни. 

Като вярваме, че ще се отнесете с нужното внимание към 

повдигнатия въпрос и ще сторите в скоро време потребното от Ваша страна 

за сполучливото му разрешение. 

Призоваваме над Вас Божията благодат и оставаме Вас усърден 

молиствувател, 

Наместник-Председател Св. Синод: ВИДИН СКИ: /п/ Неофит 

ЦДД, ф.166К, оп. 6, а.е.11, л.10, 11 

Документ N2 9 
ИЗ ПРОТОКОЛ N2 ЗО ОТ 16.12.1941г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 
СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ПРИЕМАНЕТО 
НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД В ЛОНОТО НА ПРАВОСЛАВНАТ А 

ЦЪРКВА, БЛАГОСЛАВЯНЕ НА СМЕСЕНИ БРАКОВЕ И 
ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 

НАЦИЯТА . 

. 
Заседание на 16. 12. (ОЗ. 12. ст.ст. ) 1941 г. 
[ ... ] 
§3. Писмото (вх. N2 1776 от т. г. ) на Негово Високопреосвещенство 

Сливенския Митрополит Евлогий. Съгласно чл. 21, буква "б" от Закона за 
защита на нацията, лицата от еврейски произход не могат да встъпят в брак 
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или в извънбрачно съжителство с лица от български произход. Бракове 
между лица от еврейски произход и българи, сключени след влизане на 

закона в сила, се считат за несъществуващи. Митрополитът моли да му се 
дадат наставления, следва ле да се благослови брак на лице от еврейски 

произход, прието в лоното на Св. Църква, преди да влезе закона в сила, т. е. 

Преди 25. 01. 1941 година, но след гласуването му от Народното събрание, с 
българин или българка източно-православни. Митрополитът моли да му се 
дадат наставления по прилагане на разпоредбите на закона за защита на 

нацията, засягащи: 1) приемането на лица от еврейски произход в лоното на 
Православната Църква и 2) благословението на такива лица. 

Св. Синод реши да се отговори на Негово Високопреосвещенство 
св. Сливенския Митрополит, че закона запрещава брак на българи с лица от 

еврейски произход, макар те да са приели християнство. Църквата трябва да 

зачита тази разпоредба на Закона и да не допуска да се благословят 
подобни бракове. Що се отнася до бракове на лица само от еврейски 
произход, приети в Православната Църква, то такива бракове могат, 
съгласно смисъла на закона, да бъдат благославяни от Св. Църква, както не 

е забранено също и да бъдат приемани в лоното на Св. Църква лица от 
еврейски произход, които пожелаят това. 

Във връзка с тоя въпрос се изтъкна, че някои от епархийските 

началства налагали доста високи такси на лица от еврейски произход, които 

желаели да преминат в лоното на Св. Православна Църква. 
Св. Синод реши по тоя повод да се приканят епархийските 

началства да разпоредят до подведомствените им служби да не се вземат 

никакви такси на лица от еврейски произход, които желаят да преминат в 

лоното на Св. ни Православна Църква, освен определените такива за св. 
Кръщение. 

[ ... ] 
ЦЦА, ф. 791 К, оп. 1, а.е. 67,стр. 351, 356 

Преглед на събитията по еврейския въпрос -1942 година 

Събитията от тази година бележат по-нататъшни икономически 
ограничения за евреите и тяхното окончателно законово изолиране. Това е 
подготовка от страна на властта за действие. През тази година след като 
вече е нарушило конституцията налагайки ЗЗН, 
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Правителството извършва следващо престъпление спрямо 
обществото и властта като изисква и получава правото за 
законодателно управление на еврейския въпрос извън одобрението 

на Народното събрание. На практика с този акт се постига 
недопустимо смесване на властите. 

След първия етап на законодателно въвеждане на антисемитизма 
като част от официалната политика, се преминава към втори етап: 



обособяване на тази политика в самостоятелен ресор на 
управленските структури. Институционализира се самостоятелна 
структура за тази дейност - Комисарството по еврейските въпроси. 
Това е следваща организационна стъпка по посока на 
управленското осъществяване на преследването. 

Чрез тази нова институция, осъществяваща антиеврейската 
политика в България, веднага се прокарват следващи 

ограничителни мерки с особена знакова стойност - въвежда се 
отличителен знак за евреите, техните жилища и предприятия. 

Освен тези нормативни актове, приемат се десетки наредби, 
правилници и заповеди, регулиращи и ограничаващи финансово
юридическите права на евреите. Издадени са и няколко 

постановления на министерския съвет в същата посока. Особено 

място сред тези наредби има Постановлението на МС за 
поданството в т.нар. Нови земи, недопускащо българско поданство 
за заварените там евреи, съгласно текстове във вече действащия 

ззн. 
Стягането на обръча от страна на официалната власт по еврейския 

въпрос във видимата си част се изразява в нарастващи и все по-детайлно 

въвеждани ограничения. 

Доколкото отнемането на повече права не е новост и различните 

групи са се произнесли за противоположното си становище, то това не е 

събитие, което да отприщи масова съпротива. Несъгласието с официалната 
политика по еврейския въпрос в обществото е придобило друга форма. 
Общият икономически упадък и военновременни лишения трансформират 
гражданската активност в два вида реакция: 

битова взаимопомощ в съвместното компенсиране на недоимъка; 
палиативни решения от страна на бизнеса за превъзмогване на 

изкуствените ограничения докато са в сила. 

С други думи, структурите на бизнеса имитират изпълнение на 
правителствените ограничения. Например, "еврейските банки "Шалом" и 
"Геула" преминали под ръководството на Лозенеката и Ючбунарската 
популярни банки... Всъщност ... еврейските кооперативни банки са активно 
подпомогнати от съюза на популярните банки начело с д-р Илия Палазов, на· 

Столичната Ючбунарска популярна банка с председател Димитър Нейков и 
директор Г. Попов и на Пловдивската популярна банка с директор Петър 
Каназирски. Те приемат еврейските банки с целите активи и пасиви за 
голяма радост и благодарност на техните ръководства и хилядите им 
членове, които при условията на ЗЗН са нямали възможност да се издължат 
за получените преди това кредити. А на уволнените чиновници евреи в тезИ 
банки тайно им били изплащани заплатите."(с. 21, "Оцеляването") Има 
десетки свидетелства на евреи и българи от онази епоха, споделили личните 
си преживявания от именно такъв тип взаимопомощ - управление на 

еврейски или смесени дружества и фирми, които с въвеждането на 
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ограниченията са трансформирани само формално, а в действителност са 

управлявани от българските съдружници или приятели. 
Огласяването на принципно несъгласие с официалната политика на 

правителството през този период се представя от няколко позива на левите 

сили и предавания на радиостанциите "Хр. Ботев" и "Лондон"; политическо 

изказване на народния представител от опозицията Петко Стайнов срещу 
закона за възлагане на МС на законодателни права за решаване на 
еврейския въпрос като правна аномалия и политически произвол. 

Освен това, отново Светият Синод е нащрек за развитието на 
проблемите по еврейския въпрос, предизвикани от официалната власт. Той 
се занимава на три свои заседания с новите ограничения; софийският 
митрополит Стефан внася на заседание специално писмо, описващо тежкото 
положение на евреите. Св. Синод отправя две писма до министър
председателя, в които представят становището си и изразяват мнение във 

връзка с актуалните промени. 

Законодателните ограничения 

На 20 януари 1942 г. в Берлин , в сградата на Гестапо на ул."Ам. 
Грасен Ванзее" N956-58 е свикана конференция. Обсъден е един единствен 
въпрос - окончателното решаване на еврейския въпрос в Европа. Планът за 
решението му изисква от съюзниците на пакта- Румъния, Словакия, Унгария, 
Хърватско и България да въведат против евреите си нови, съгласувани с 
Гестапо мерки (в окупираните страни германците сами решават този 
въпрос). За радикалното разрешаване на въпроса -физическото унищожение 

на евреите - е изготвен списък на всички европейски страни с общо 11 291 
500 евреи, включително и българските 48 ООО. По същото време в Берлин е 
командирован Александър Белев - до този момент юрисконсулт в 
министерството на вътрешните работи и народното здраве, водач на 
"Ратниците", осъществили опита за погром над еврейски магазини по 
Софийските централни улици през 1939 г., изучавал на място в Германия 
антисемитското й з~конодателство и работил по изготвянето на проекта на 
ззн. 

Със закон, гласуван в четвъртата извънредна сесия на XXV ОНС 
на 26.06.1942г. министърът на вътрешните работи и народното здраве 
получава правото с писмена заповед да възлага на длъжностни лица от 

същото министерство правата, които той има по разните закони, 

включително и закона за бюджета, отчетноспа и предприятията. 

На 9.07.1942 г. е гласуван Закон за възлагане на Министерския 
съвет да взема всички мерки за уреждането на еврейския въпрос и 
свързаните с него въпроси. С този закон правителството получава 
законодателни пълномощия в противоречие с чл. 9 от Търновската 

конституция - законодателната власт принадлежи на царя и народното 

представителство. Възлагането цели при уреждането на еврейския въпрос 
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Министерският съвет да издава общи наредби или отделни разпореждания 
за по-целесъобразни и по-резултатни ограничения и мерки за лицата от 
еврейски произход, както и за укривателите им. До одобряването им от 
Народното събрание те имат сила на закон! 

Месец по-късно, на 29.08.1942 г. с наредба, издадена въз основа на 
този закон при Министерството на вътрешните работи и народното здраве се 

създава Комисарство по еврейските въпроси (КЕВ), като приложението на 
всички мерки за разрешаване на еврейския въпрос се съсредоточава в това 

комисарство с изключение на тези по закона за еднократния данък и закона 

против спекулата. Комисарят по еврейските въпроси се назначава от 

Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните 

работи и наредбите, както и заповедите му не подлежат на никакво 
обжалване. От края на август за комисар по еврейските въпроси е назначен 
Александър Белев. 

Наредбите, публикувани през есента на 1942г. в ДВ определят: 

за носенето на еврейски значки (заповед NQ 32) 
за привилегиите по чл. 33 от ЗЗН 
реда за внасянето на ценни книжа и ценности от евреи; 

наемните отношения на лицата от еврейски произход; 

даване право на министъра на финансите да разрешава на лица от 

еврейски произход да напускат пределите на страната 

До създаването на Комисарството, Министерският съвет с 

постановление N9 1 от 9.01.1942 г. регламентира упражняването на 
търговия, или индустрия от евреи, които имат признати права по чл.33 от 

ззн. 
Одобрената на 5.06.1942 г. с постановление NQ 31 на МС Наредба 

за поданство в новоосвободените земи описва режима на българско 

поданство в териториите на Беломорска Тракия и Вардарска Македония, 
която изключва лицата от еврейски произход от този окупационен район. 

Постановление на МС N9 77 от 5.06.1942 г. ограничава правото 
на собственост на лица от еврейски произход в корабостроителни 
предприятия. 

Постановление на МС N9 64 от 31.08.1942 регламентира 
подсъдността на евреите, повикани за отбиване на трудовата им 
служба. 

През октомври и ноември 1942 г. са изготвени и публикувани: 
правилник за устройството и управлението на еврейските общини; 
правилник за управлението и разходването на средствата на фонд 
"Еврейски общини"; 

наредба за приходите и разходите на еврейските общини и на 
Централната консистория. 

От 29.08.1942 г. Еврейските общини са "под ведомството на 
Комисарството за еврейските въпроси" и имат за задача да подготвят 

изселването на еврейското население". 
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Реакцията срещу официалната политика по еврейския 
въпрос през1942. 

На 15.09.1942 г. в заседание на Намаления състав на Светия Синод 
се разглежда писмото на Софийския митрополит Стефан за тежкото 
положение на евреите след новите извънредни мерки, предприети от 
правителството. След обстойно обсъждане на въпроса е взето решение за 
написване на изложение до министъра на Външните работи и на 

изповеданията. Писмото е изготвено от Наместник-председателя Видинския 

митрополит Неофит. В него той изтъква, че с решаването на еврейския 
въпрос правителството поставя на изпитание авторитета на църквата и дори 

в закона се стига до поругаване на православната вяра. Освен това Неофит 

излага проблема със символите на религията и счита, че с гоненията на 

християни от еврейски произход се преследва църквата и поради това 

въпросът засяга самата Българска православна църква. Апелът му е за 
смекчаване на мерките на ЗЗН срещу християните от еврейски произход и 

премахване на Давидовата звезда. На 10.12.1942 г. Наместник
председателят митрополит Неофит докладва пред Пълния състав на Светия 
Синод новото изложение на Софийския митрополит Стефан по положението 
на християните от еврейски произход с молба Синодът да се застъпи за 
евреите въобще. По този повод на заседанието е разгледано изпратеното от 

Намаления състав изложение и отново се разисква изготвянето на нова 
молба до правителството за отменяне разпоредбите на ЗЗН, спрямо 
християните от еврейски произход. След разисквания, Пълният състав на 

Синода решава новото изложение да бъде отправено до министър

председателя. В изложението, подписано от Наместник-председателя, 
Видинския митрополит Неофит се изтъква положението на християните от 
еврейски произход, и че те не са изключени от разпоредбите на закона и 

отново се подчертава, че преследването им засяга престижа на църквата. 

Отправената настойчива молба е за сваляне на еврейската значка за тези, 

които са приели християнството, смекчаване ограничителните действи11, 
включително в имуществено и правно отношение за всички християни от 

еврейски произход и отменяне на разпоредбите за забрана на смесените 
бракове. Резолюцията върху второто изложение на митрополит Неофит 
гласи: "Докладвано на г-н Министър-Председателя и м.р на В.Р.Из. 

15.03.1943 г." 

Документ Ng 1 О 
ИЗ ПРОТОКОЛ Ng15 ОТ 16.03.1942г. НА НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ НА 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА 

ПРИЗНАВАНЕ БРАКА МЕЖДУ БЪЛГАРКА И ЕВРЕИН, СКЛЮЧЕН СЛЕД 25. 
01.1941г. 

Днес, шестнадесети ден от месец март (3 март ст. ст.) хиляда 
деветстотин четиридесет и втора година, СВ. СИНОД В НАМАЛЕН СЪСТАВ 
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откри заседанието си под представителството на Наместник-Председателя, 

Негово Високопреосвещенство Митрополит Неофит и в присъствие на 

тримата Високопреосвещени Синодални архиереи: Софийски Стефан, 
Врачански Паисий и Търновски Софроний. 

[ ... ] 
§7. Молбата (вх. N21 3254 1 1941 година) на Иванка и Александър 

(Моис). Молят Св. Синод да се застъпи пред меродавните правителствени 
власти да бъде признат за напълно законен бракът им, сключен на ЗО януари 
с. г. , т. е. една седмица след като влиза в сила закона за защита на нацията, 
ала преди последното запрещение на Св. Синод до свещениците да не 
благославят повече бракове между българи и лица от еврейски произход. 

Св. Синод реши: да се съобщи на просителите, че са направени 
постъпки в тоя смисъл по други поводи, но правителството е отказало да 

удовлетвори такива искания. 

[ ... ] 

Заседанието се закри. 

ЦЦА, ф 791 К, оп.1, а. е. 68, стр. 314-317. 

Документ N2 11 
ИЗ ПРОТОКОЛ N2 42 ОТ 15.09.1942 г. Нд НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ Нд 
СВЕТИЯ СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд 

СМЕКЧАВАНЕ БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, НАЛОЖЕНО ОТ ЗАКОНА Зд 
ЗАЩИТА Нд НАЦИЯТА Нд ХРИСТИЯНИТЕ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД 

Днес, петнадесети ден от месец септември (2 септември ст. ст.) 
хиляда деветстотин четиридесет и втора година СВ. СИНОД В НАМАЛЕН 

СЪСТАВ откри заседанието си под председателството на Наместник -
Председателя, Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит 
Неофит и в присъствието на тримата Високопреосвещени Синодални 

архиереи: Софийски Стефан, Врачански Паисий и Търновски Софроний. 

След като се прочете и прие протоколът от миналото заседание, 

разгледаха се: 

По доклад на Секретаря: 
§1. Писмото (вх. N211867) на Софийския Митрополит. Като 

констатира тежкото бедствено положение, в което Закона за защита на 
нацията и новите извънредни разпоредби на Правителството1а поставят 

християните от еврейски произход, моли Св. Синод да вземе под закрила тия 
бедстващи християни и да помоли Правителството да се смекчат строгите 
мерки по отношение на тях. 

Св. Синод, след като обсъди обстойно въпроса, реши да се напише 

изложение до Министъра на Външните Работи и на Изповеданията и до 
Министъра на Вътрешните Работи, с което да се помоли настойчиво 
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Правителството да смекчи строгите мерки по отношение на християните от 

еврейски произход. 

[ ... ] 

Заседанието се закри. 

ЦЦА, ф 791 К, оп. 1, а. е. 68, стр. 384-385. 

Документ N!! 12 
ПИСМО N!! 10012/22.10.1942 г. ОТ НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 
МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ИЗПОВЕДАНИЯТ А ЗА ЗА ЩИТ А 

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ХРИСТИЯНИТЕ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД 

СВ. СИНОДна 
Председателя и 
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА 

N210012 
22. ОКТОМВРИ 1942 г 
София 

До Господин Министър-

Министъра на Външните 

Работи и на Изповеданията 

ТУК 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРИДСЕДАТЕЛЮ, 

Св. Синод своевременно направи постъпки с настойчиви 

застъпничества пред Почитаемото Ви Министерство да се вземат под 
внимание и духовните интереси на св. ни родна православна църква при 

решението на така наречения еврейски въпрос в страната ни. Това, обаче, за 

съжаление, не стана и се стигна при решението на този голям въпрос до 

положения, които не само поставят на изпитание авторитета на родната ни 

църква, но дори и на поругание св. ни Православна вяра. 
Законоположенията на Правителството и мерките на неговите 

пълномощници не направиха една съществена разлика в ограниченията 

срещу християни от еврейски произход и евреи не християни. Пред закона те 

бяха почти изравнени. И се явиха многообразни случаи на утеснения на 
християни от еврейски произход, приели по убеждение и вяра 

християнството, много по-рано преди да става въобще у нас въпрос за закон 
за защита на нацията. Напоследък такива християни и християните въобще 
от еврейски произход бяха подложени на тежки изпитания: носейки знака на 
своята вяра - св. кръст, те трябва да носят и знака на юдейството -
петоъгълната звезда1э. Същите са задължени да носят тоя знак на друга 
вяра дори и когато, като християни, трябва да посещават храмовете и да 
изпълняват най-светите си християнски задължения. 
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Св. Синод на родната ни св. Църква, като разгледа молбите на тия 
християни и като обсъди тоя въпрос, реши да Ви съобщи следното: 

Светата Православна Църква, част от която е и Българската 

Православна църква, е приела от Господа Исуса Христа и от св. Апостоли 
св. повеление да пази и да съхранява вярата чиста. Наравно с това 

задължение върви и друго - да разпространява нашата вяра между всички, 
които не са я познали и по-специално между еврейския народ, който 

трябваше първи да я приеме, според божествените предначертания, но 
голяма част от който се отметна от нея. Задължението да се разпространява 
вярата ни между непознаващите я, е божествено повеление и Божествен 
дълг на св. ни църква, от които никой вярващ и никога не може да се откаже. 

Това задължение, свято за всички християни, всякога е чувствала и св. ни 

родна църква. И тя, като е пазела учението чисто и като е сътрудничела и 

сътрудничи жертвено на българската държава в изграждането на по-високо 

съзнание и морал у членовете на държавата и в постигането на високите 

народни идеали, не е забравила и пренебрегвала задължението да 

разпространява вярата между тия, които не я познават и чрез тая вяра да ги 

присъедини към народната ни общност. От това си задължение родната ни 
св. църква не се е отказала, нито може да се откаже по сила на божествените 

повеления. 

Наред с това повеление, да се просвещават верните в светлината 
на Христовото учение, върви и друго неотменимо морално задължение на 

Църквата - да приема новопосветените като братя и като равноправни 

членове на св. Църква. Апостол Павел изрично завещава на св. Църква, че 
"няма вече юдеин, ни елин; няма ни роб, ни свободен, защото всички вие 
едно сте в Христа Иисуса" /Гал. 3:28/. Дори нещо повече: новопросветлените 
не само са били приемани като братя и са се изравнявали в Христовото 

царство на благодапа - св. Църква, но им е била засвидетелствана по

голяма и по-дейна любов и църквата е изпитвала голяма радост, когато 

неверни след просветление и кръщение са пристъпяли в нейното лоно. 

Поставен в тоя църковен и евангелски мироглед така нареченият 
еврейски въпрос приема на наша почва следното осветление: св. Българска 

Православна църква има неотменимото божествено повеление да 
просветява евреите с истините на св. ни вяра и чрез св. кръщение2о да ги 

приема в лоното на св. ни църква. Приела ги в общата кошара, те всички 

стават равноправни и равноценни членове на едно Христово стадо - св. 

Църква. В него няма роб, ни свободен, няма юдеин, ни елин, но всички са 
едно в Иисуса. Радоспа е обща и скръбта е обща. Затова, страда ли един 

член, страдат с него всички членове /1 Кор. 12, 26/. Гонен ли е един, гонени 
са всички. Преследват ли се покръстените членове на св. ни църква, 

преследва се църквата ни въобще, обругава ли се тяхната вяра, обругава се 
вярата ни въобще. Гонят ли се и преследват покръстените християни от 
еврейски произход, приети в св. ни вяра, това засяга цялата Българска 

Православна Църква в авторитета и вярата й. 
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Като обсъди всичко това със загриженост и болка, Св. Синод реши 
настойчиво да Ви замолим: 

1. Да се преустановят или най-малко смекчат всички ограничителни 
мерки срещу християните от еврейски произход, членове на св. ни Българска 

Православна Църква. 
2. Да се премахне знака на юдейството, наложен и на християните 

от еврейски произход като знак на чужда вяра, несъвместим с тяхното 

християнско вероизповедание. 

Призоваваме над Вас Божията благодат и оставаме Ваш во Христа 
усърден молиствувател, 

Наместник-Председател на Св. Синод: 

ВИДИНСКИ: /п/ Неофит 
ЦДД, ф.166 К, оп. 1, а.е. 1 О, л.В-9 

Документ N2 13 
ИЗ ПРОТОКОЛ N2 24 ОТ 10.12.1942 Г. НА СВЕТИЯ СИНОД НА 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОТМЕНЯНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА СПРЯМО ХРИСТИЯНИТЕ ОТ 

ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД 

[ ... ] 
Наместник - Председателят на Светия Синод докладва и се 

изслуша с най-голямо внимание изложението вх. N2 16492 от т.г. на 
Софийския Митрополит Стефан по положението на християните от еврейски 
произход в страната. Негово Високопреосвещенство моли Св. Синод да се 
застъпи въобще за евреите, а по-специално и с по-голяма настойчивост за 
християните от еврейски произход, като настоява пред Правителството да 

бъдат отменени ограничителните действия на закона срещу тях. 

По тоя повод се докладва и изложението, което Св. Синод е вече 
отправил до Правителството по въпроса. 

Врачанск.ият Митрополит намира, че ще бъде по-резултатно вместо 
да се пише ново изложение в общ смисъл, да се напише писмо, в което 
конкретно да се моли Правителството да се отменят разпоредбите на закона 
за християните от еврейски произход, за каквито имаме данни вече в 

Канцеларията на Св. Синод, а за които няма - да се съберат такива, защото 
Св. Синод вече достатъчно добре е изтъкнал до сега, както и в последното 
изложение църковното гледище по въпроса за преследването на 

християните от еврейски произход и се е застъпил енергично за тях. 

Св. Синод, след съвещание реши да се напише ново изложение, с 

което отново да се замоли Правителството да нареди: 
1) да бъде незабавно отменено разпореждането християните от 

еврейски произход да носят шестоъгълната звезда като несъвместимо с 

християнската вяра; 
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2) да се смекчат значително ограничителните действия на закона и 
това смекчаване да засегне в имуществено и правно отношение всички 

християни от еврейски произход и 

3) да се отмени разпоредбата на закона, която забранява бракове 
между българи и християни от еврейски произход. 

[ ... ] 
LIДA, ф.166 К, оп. 6, а.е. 11, л. 14 

Документ N1114 
ПИСМО 12733/26.12.1942 Г. ОТ НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

СВЕТИЯ СИНОД ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ ДО МИНИСТЪР • 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР Нд ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И 

ИЗПОВЕДАНИЯТ А ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, 

НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА Зд ЗАЩИТА Нд НАЦИЯТА Нд ХРИСТИЯНИТЕ ОТ 

ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД 

св. синод 
Нд БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА 

N212733 
26 дек. 1942 г. 

До Господин 

Министър - Председателя и 

министър на 

външните работи и на изповеданията 

Тук 

Господин Министър- Председателю, 

С писмо N2 10012 от 22 октомври т.г. (вж. док. 12) Св. Синод изложи 
на Почитаемото Ви правителство бедственото положение, в което са 
изпаднали християните от еврейски произход, вследствие на това, че в 

Закона за защита на нацията и разпоредбите на правителството не бе 
поставена никаква разлика между християните от еврейски произход и 

самите евреи. Те бяха изравнени пред законите в страната и се стигна до 
нередното положение християните от еврейски произход да носят в едно с 

кръста Христов и знака на юдейската вяра - шестоъгълната звезда. Св. 
Синод изясни на правителството Ви, че това е несъвместимо с вярата им на 
християни и че това е тежко поругаване на вярата ни въобще. 

Св. Синод изтъкна в горното си писмо до Почитаемото Ви 
правителство още и това, че според Божествените повеления, св. ни църква 
не може под никакъв предлог да се откаже от своя заповядан от Господа 

И исуса Христа дълг да просвещава неверните с истините на св. ни вяра и да 
ги приема чрез св. кръщение в лоното на св. ни църква, а след като ги 

приема, да ги изравни до човешко и християнско достойнство с останалите 

членове на църквата. В тая светлина Св. Синод постави и еврейския въпрос 
у нас и приемането на евреи чрез кръщение от св. ни Българска църква, 

както се изтъкна в реченото ни писмо. Поради това, ние молихме настойчиво 
да бъде отменено нареждането на Почитаемото Ви правителство, 
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християните от еврейски произход да носят шестоъгълна звезда (която не е 
знак на юдейство, а на юдейската вяра) като несъвместима с вярата им на 
християни и като тежко поругание над св. ни вяра въобще, а също и да бъдат 
смекчени ограничителните действия на правителствените разпоредби срещу 

християните от еврейски произход. 
На тая си молба Св. Синод не е получил отговор от Почитаемото Ви 

правителство, нито последваха облекчителни разпоредби за християните от 
еврейски произход. 

По тоя повод, Св. Синод в пълен състав, в заседанието си на 1 О т. 
м., отново разгледа положението на християните от еврейски произход 

вследствие ограничителните разпоредби на закона. Св. Синод отново 
констатира, че носенето на шестоъгълната звезда от християните от 

еврейски произход е несъвместимо с вярата им на християни и че това е 

поругание над вярата ни въобще, както и че ограничителните действия на 
закона и разпоредбите на правителството срещу евреите трябва да бъдат 
смекчени по отношение на християните от еврейски произход, защото да 

бъдат последните изравнени под ударите на закона със самите евреи е 

въпрос, който засяга престижа на св. ни българска православна църква. 

Поради това, Св. Синод реши да Ви замоли повторно и най
настойчиво: 

1) Да бъде отменено разпореждането на правителството Ви, 
християните от еврейски произход да носят шестоъгълната звезда, като 
несъвместима за християнската вяра и това да стане по възможност по

скоро, особено сега, преди настъпването на големите християнски празници. 

2) Да се смекчат съществено ограничителните действия на закона и 
разпоредбите на правителството по отношение християните от еврейски 
произход. Това смекчаване да засегне в имуществено и правно отношение: 
а) всички християни от еврейски произход, български поданици и членове на 
св. православна църква и б) особен.о православните българи /българки/, 
които са встъпили в брак с християни от еврейски произход, приели по-късно 

християнството /във всеки случай преди 1 септември 1941 година/ и поради 
тая причина бракът им сключен в еврейска религиозна община. Та кива 
случаи има в стра~ата около 38, за част от които се прилага отделен списък 
към това писмо. 

3) Да се отмени разпоредбата на закона, която забранява 
встъпването в брак на българи с християни от еврейски произход21 • 

Призоваваме над Вас Божията благодат и оставаме Ваш во Христа 
усърден молиствувател, 

Наместник- Председател на Св. Синод: ВИДИН СКИ: /п/ Неофит' 

ЦQА, ф.166 К, оп.6, а.е. 10, л.10 

• Резолюцията върху писмото гласи: "Докладвано на г-н Министър -
Председателя и м-р на ВРИ, 15.01.1943 г. /п/ Сарафов 

66 



Събитията по еврейския въпрос през 1943 година 

Периодът февруари - март минава под знака на усилена тайна 

подготовка от страна на правителството за депортиране извън пределите на 

страната на цялото еврейско население. По инициатива от Германия на 22 
февруари е подписано тайно споразумение между германския представител 

Теодор Данекер и българския комисар по еврейските въпроси Александър 

Белев за депортиране "най-първо на 20 ООО евреи". Това е отключващото 
събитие вече не просто за принципно несъгласие с правителствената 
политика, а за реални действия в драматичния процес на предотвратяване 

на планираните депортации през следващите пет месеца. 

Споразумението "Белев-Данекер" е утвърдено от правителството на 
Богдан Филов, което издава седем постановления, регулиращи акцията по 

депортирането от месец март. След неуспеха й се пристъпва към втори опит 

за депортация през май. Държавният глава одобрява единствено изселване 

на софийските евреи в провинцията. Общественоспа възприемат този акт 

като опит за депортиране извън пределите на страната, какъвто по замисъл 

всъщност не се е предвиждал. Третият опит за депортиране е от месец юни и 

е резултат от взаимодействието на комисаря Белев и германските служби. 
Видимата част от тези мерки предизвиква категоричната намеса на 

гражданските структури. Доколкото никой не е бил наясно с действителните 
намерения на правителството, всеки инциира действия, които да могат да 

причинят съществен обрат в правителствената политика на преследване. 
Доколкото изобщо е възможно обхващането на множеството инициативи, те 

могат да се сведат до следното: 

Кюстендил, март 1943 г.: активни контакти между еврейската и 

българската общност - в неформален и формализиран план; 
издирва се информация и се формулира решение за намеса; с 

мисията се натоварват видни граждани - лидери от регионален и 

национален мащаб; доминиращата нагласа е за възможност да се 

промени вече доловеното намерение на правителството в съгласие 

с германския си съюзник да депортират евреите от страната извън 

пределите й. 

Незабавна намеса на политическо ниво: информацията за 
намеренията на правителството и действията срещу тях се 

концентрират в политически най-високопоставения съмишленик -
подпредседателя на Народното събрание, подкрепен от депутати 

от мнозинството. 

Атакува се самото решение на правителството за депортиране в 

непосредствени срещи с ресорния министър по вътрешните работи. 

Решението е отменено. 
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Преди официалното съобщение за отмяната, навсякъде по места в 
страната са предприети опити за намеса в защита на евреите: 

вдигането на пловдивските евреи предизвиква вълнения сред 

обществеността и гражданско неподчинение на пловдивския 

владика Кирил (официално съобщено с телеграма до властите); 
обявеният домашен арест за евреите в Дупница предизвиква 
солидарно поведение от страна на българите, които също остават 
по домовете си; домаш~:~ият арест в Дупница е отменен в резултат 

на енергичната намеса на Софийския владика Стефан; народният 
представител от Пазарджик Кендеров, разпорежда по свое 
усмотрение на полицейските органи, да не изпълняват заповедта за 

депортиране на евреите и заминава за София с твърдото 
намерение да противодейства на правителствените разпоредби; 
Следват редица значими настойчиви писмени обръщения на 

влиятелни граждани и групи за промяна на антиеврейските мерки: 
1) Прочутото писмо на Пешев от 17 март (подкрепено от 42 депутати от 

правителственото мнозинство) до министър-председателя Филов, което 
поставя въпроса на парламентарно ниво и го въвежда като съществен 

политически залог за превенция на евентуални следващи подобни 

намерения на правителството; 

2) питане на народния представител от опозицията проф. Петко Стайнов 
към министъра на външните работи относно депортирането на беломорските 
евреи (22 март) ; 

3) Изложение на бившия царски съветник Ст. Костуркав до цар Борис за 
спиране на репресивните мерки; 

4) Външен натиск - от Червения кръст и дипломатически мисии; 

общественото мнение се информира и от позиви на групи общественици. 
Действията на църквата са допълнени и трансформирани с нови 

средства: Информира, интервенира, всеки от митрополитите 

поставя въпроса на институционално ниво - сезира се Св. Синод, 

актуализира се позицията; изпраща се специално изложение до 

министър-председателя. 

Подновяването на опитите за депортиране през месец май 
разширява интензивноспа, състава и вида на предприетите 

противодействия: 

1) Засилват се контактите между гражданските институции: между 
равини и митрополити; гражданските сдружения от най-различен ранг търсят 

представяне на проблема и позицията си пред държавния глава; (с намеса в 

защита на евреите се ангажират П. Стайнов и Н. Мушанов, Е. Каравелова, Е. 
Пелин, 62 общественици, бивши министър-председатели, министри, 

професори) и др. 
2) Предприемат се публични действия за мобилизация на подкрепа в 

защита на евреите и за публично заклеймяване на официалната политика по 
еврейския въпрос (в църковните проповеди) 
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3) Организира се публична протестна демонстрация на евреи, 
подкрепена от левите сили срещу изселването от София - открит сблъсък с 

полицията; 

4) Навлиза се в открита конфронтация между официалните 
антисемитски институции (КЕВ и др. организации) и неформалните лидери на 
протеста (главно Църквата). Св. Синод посвещава 8 заседания за два 
месеца и половина на съдбата на евреите и състоянието на еврейския 

въпрос, като някои от тези заседания са през ден; изпраща най-малко пет 

писма до правителството и царя; провежда телефонни разговори, две срещи 

с министър-председателя и едно разширено заседание-конференция с 
представители на правителството и царя; издава окръжни до свещениците. 

Първата половина на 1943 година е времето на реалното 
противостоене на двете алтернативни виждания по еврейския въпрос в 

България. Най-съществена отлика е постоянството и непоколебимостта на 
всички структури на гражданското общество да отстоят своите 

основополагащи принципи. Това е драматичният период, наситен с 
изобретателност на подходите и непрекъснатост на действията до 
окончателно трайно отхвърляне на официалната линия за депортиране на 
евреите от България. 

Преследването на евреите през 1943 г. 

Първа акция за депортиране. 

След засиления германски натиск за "окончателното решаване на 
еврейския въпрос", на 22.02.1943 г. в България е подписано Споразумение 
за изселване извън пределите на страната "най-първо на 20 ООО евреи от 
"новите" земи", като в самото заглавие на документа думата "нови" е 

задраскана и силата му на практика се отнася до всички евреи. 

Споразумението е подписано от българския комисар по еврейските въпроси 

Ал. Белев и германския пълномощник, капитан от защитните отряди (СС 
хауптщурмбанфюрер) Теодор Данекер. Данекер е в България от началото на 
януари 1943 г. като съветник на германското военно аташе по еврейските 

въпроси и вече е работил по депортирането на френските евреи. 
Сключеното тайно споразумение подлежи на потвърждаване от 
Министерски съвет. Според Закона за възлагане на Министерския съвет да 
взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 

въпроси, то не подлежи на обсъждане в Народното събрание. 
На 2.03.1943 г. Министерският съвет с протокол N9 32 приема 

седем постановления по депортирането на евреите: 
- С постановление N2 127 Министерският съвет възлага на 

комисаря по еврейските въпроси да изсели от пределите на страната в 

споразумение с германските власти до 20 ООО евреи, заселени в 

новоосвободените земи. 
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- С ПМС N!! 113, 114, 115, 116 и 126 граждански се мобилизират 
чиновниците при КЕВ и пазачите на еврейските имоти; възлага се на 

Главната дирекция на железниците и пристанищата да превози безплатно 

всички евреи; възлага се на околийските реквизиционни комисии да 

реквизират необходимите за акцията сгради и помещения за организирането 
на лагери; лишават се от българско поданство всички лица от еврейски 
произход, които бъдат изселени вън от пределите на страната; и се 

отчуждават в полза на държавата недвижимите имоти на всички лица от 

еврейски произход, които бъдат изселени. От 4 март 1943 г. започва 
депортирането на 7122 евреи от Македония, 4221 от Тракия и 185 от 
Пиротска област директно по железниците през Югославия или с параходи 
от Лом през България към лагерите в Полша. За допълване на цифрата 20 
ООО правителството прибягва към акция на 9.03.1943г. в градовете 
Кюстендил, Дупница, Горна Джумая, Пазарджик, Пловдив за насилствено 
събиране на евреите, като по предварително изготвени от комисарството 
списъци трябва да бъдат депортирани т. нар. "нежелателни елементи". 

В резултат на прочутата кюстендилска акция,· която се оглавява от 

Петър Михалев, Асен Сюичмезов, Владимир Куртев и Иван Момчилов и 
решителната намеса на Димитър Пешев в качеството му на подпредседател 
на Народното събрание на 9 март 1943 г. се постига отмяна на заповедта за 
депортиране на евреите от старите предели. 

На 17 март 43 народни представители слагат подписа си под 
изготвения писмен протест на Димитър Пешев до министър-председателя 

Богдан Филов по повод антиеврейската политика на правителството. 

Отмъщението от страна на правителството към Пешев е постигнатото му 
бламиране като подпредседател на Народното събрание на 26.03.1943. 

Втора акция за депортиране. 

През май 1943 г. настойчивоспа и контролът на германската страна 
с активното сътрудничество на комисаря Белев достигат до нов план за 

депортиране. Съгласно него се подготвя цялостното депортиране на 
всичките 48 ООО евреи от старите предели на България. Той е разработен в 
два варианта, изв.естни като план А и план Б. Германските архиви са 

съхранили информацията за докладваните от вътрешния министър 
Габровски на цар Борис 111 два плана. "План А" предвижда незабавното 
депортиране на всичките 48000 евреи. "План Б" предвижда изселване на 
евреите от София в провинцията. Цар Борис избира план Б. 

Общественоспа става свидетел единствено на екстрените мерки за 
изселване на столичните евреи, което се възприема като стъпка за 

незабавно или последващо депортиране извън пределите на страната. 
В заседанието си на 21.05.1943 г. Министерският съвет гласува 

постановление N!J 70, с което се възлага на Комисарството за еврейските 

• Вж. подробно по цялостния процес на спасяване на евреите в България в: Бар-Зоар, 
М., 'Извън Хватката на Хитлер', София, 1999 г. 
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въпроси да пресели съгласно чл.29 от наредбата от 26.08.1942 в населени 
места из вътрешността на страната живущите в София лица от еврейски 
произход, с изключение на женените за лица от нееврейски произход, 

граждански мобилизираните, покръстените до 29.07.1942г. и заразноболните. 
На 24 май в София се провежда протестна демонстрация на евреи и 
представители на комунистите (с активната организаторска роля на Вълка 

Горанова) срещу постановените от правителството мерки. Демонстрацията е 
разпръсната с насилие от полицията и е последвана от арести и 

интерниране на 120 евреи в концлагера Сомовит, а други са разселени из 
вътрешността на страната. 

Комисарят Александър Белев организира всичко необходимо, за да 
се осъществи докрай този неуспешен акт на депортиране извън пределите 
на страната на българските евреи. 

Трета акция за депортиране. 

Белев е убеден, че ще състои и следващ етап на окончателно 

депортиране на вече изселените софийски евреи във вътрешността на 

страната заедно със заварените местни евреи извън пределите на България. 

Очакването на германските власти е аналогично. За целта Белев е поръчал 5 
големи и 1 малък параход на разположение в дунавските пристанища, които 
в три пътувания имат капацитет за извозване на 25 ООО души. Неустойките, 
които Белев заплаща за престоя им на ден възлизат на 20 ООО лв. и са за 
сметка на еврейския фонд. Опитът му този път за пряко сътрудничество на 
КЕВ с германските власти, и политика на свършения факт, която да 

предизвика депортирането на евреите се проваля. Шлеповете са отпътували 

празни от българските дунавски пристанища през юни 1943 г. 
В края на август 1943 г. на правителството се налага "да избегне за 

момента всякакви вътрешнополитически мъчнотии поради еврейския въпрос 

както и свързаната с това ненужна сензация извън границите". На 27.08.1943 
г. умира цар Борис 111, а на 14.09.1943 г. кабинетът на Богдан Филов подава 
оставка. 

Реакцията на църквата срещу антиеврейска политика 
през 1943 г. 

През този период освен описаните протестни действия в 
Кюстендил, писмото на. Пешев и демонстрацията в София, в защита на 
евреите открито застават общественици, политици, висшия духовен клир, 
най-значителните имена сред интелигенцията и много обикновени граждани. 

На 16.03.1943 г. Намаленият състав на Светия Синод разглежда 
въпроса за положението на евреите в градовете Пловдив, Кюстендил, 
Дупница, както и новото изложение на Софийския митрополит Стефан за 
преследването на евреите. Решението на архиереите е да се изготви писмо 
до министър-председателя. В изпратеното на 22 март писмо до министър-
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председателя, Видинският митрополит Неофит изтъква, че до този момент 
правителството не е отговорило на нито едно от изложенията на Светия 

Синод и от неофициалните сведения за това, което става в страната, 
Неофит намеква за намерението на правителството да депортира евреите. 
Изразявайки голямата си загриженост, Наместник - председателят настоява 
Законът за защита на нацията да се прилага с по-голяма справедливост. На 

2.04.1943 г. Пълният състав на Светия Синод в извънредната си сесия 
разглежда въпроса за положението на еврейското малцинство в страната. 

От протоколите става ясно, че е заседанието е въз основа на 

поредно ново изложение на софийския владика Стефан; че митрополит 

Неофит е изпратил още едно писмо до министър-председателя и е провел с 

него среща; че обществото не страда от предразсъдъци, тъй като от една 
страна за закрила към църквата се обръщат евреи, а от друга страна 
българи-християни настояват църквата да упражни авторитета си и да се 

застъпи за евреИте. Всички митрополити обстойно разказват за опита на 
правителството за изселване на евреите от страната, като всеки от тях 

съобщава собствените си конкретни действия за защита на евреите. 
Варненският митрополит Йосиф изтъква защо не е споделял мнението на 
останалите синодални членове през 1940 г. и поставя въпроса за изготвяне 

на поверително писмо до Царя, тъй като до този момент правителството не е 

отговорило на нито едно от изложенията. След разискванията всички 

митрополити изразяват общото си становище за изготвяне на ново 

изложение, подписано от всички членове на Синода до Министър
председателя и министър на външните работи и изповеданията. 

В изложението си от 5 април архиереите открито изтъкват и 
осъждат расисткия принцип на закона и че Българската православна църква 
не може да откаже помощ на гонените и онеправданите. В изложението се 

настоява за смекчаване на ограничителните мерки както за християните от 

еврейски произход, така и за евреите въобще. На 27.05.1943 г. Намаленият 
състав на Синода изслушва доклада на Софийския митрополит за 
събитията, станали в София на 24 май. Митрополит Стефан разказва за 
срещите си с еврейските делегации, потърсили помощта му, както и за 

предприетите от н~го опити за срещи с царя, министър-председателя и 

министъра на вътрешните работи. Предвид на изключителните условия, 
Намаленият състав на синода взема решение Наместник-председателят 

Видинският митрополит Неофит да се срещне с министър-председателя и с 

началника на личния кабинет на цар Борис 111 пълномощния министър Павел 
Груев. Междувременно, на следващия ден - 28 май Намаленият състав 
разглежда писмото на Софийския митрополит Стефан за решението на 
правителството да не признава кръщелните свидетелства на евреи, приели 

наскоро християнството. Решението на намаления състав е да се уведоми с 
писмо Министерството на външните работи и изповеданията, че Църквата 

няма да се подчини на такава наредба. На 22.06.1943 г. Пълният състав на 
Светия Синод изслушва доклада на Наместник-председателя Видинския 
митрополит Неофит за предприетите от него действия за изпълнение на 
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решенията от извънредната сесия. Митрополит Неофит запознава членовете 
на Синода с написаното от него писмо до цар Борис 111 и последвалата среща 
на Намаления състав с царя и министър-председателя Богдан Филов, 

състояла се на 15 април в двореца Враня. Разгледаните на тази среща 
въпроси са два - за евреите и за каноническата уредба на Църквата. В 
протокола си от 24.06.1943г. пълният състав на синода разглежда развитието 
на еврейския въпрос след изселването на софийските евреи. Софийският 
митрополит запознава членовете на Синода с проведената от него среща с 
директора на изповеданията К. Сарафов. Повод за срещата е отказът на 

правителството да признава кръщелни на евреи, кръстили се през 1943 г., 

както и за решението на министъра на вътрешните работи да затвори 

софийските църкви. Наместник-председателя уведомява архиереите за 
проведените от него срещи с министър-председателя, с министъра на 

вътрешните работи, както и с комисаря по еврейските въпроси и 

постигнатото споразумение за покръстените евреи, които да не бъдат 

изселвани от София. Врачанският митрополит Паисий изразява 

загрижеността си от факта, че изселването на софийските евреи в страната 

може да доведе до изселването им и извън нея. В заседанието си от 

25.06.1943 г. пълният състав продължава разискванията си за положението 
на евреите след разселването им страната. Обсъдени са и нападките, 
отправени към Софийският митрополит Стефан и разпространяваните 

анонимни листове от Всебългарската организация "Отец Паисий", както и 
постъпките, които Синодът трябва да направи за защита на архиерейското 

достойнство. На 29.06.1943 г. Пълният състав на Синода продължава 

разискванията си по повод нападките срещу митрополит Стефан и разглежда 
причините, които са ги предизвикали. В запазените в оригинал изложения на 

Светия синод резолюция има само върху това, от 22.03.1943 г., която гласи: 
Предадено ми лично от г-н Министър- Председателя и м-р на В.Р.Из с 
нареждане препис от-това писмо да се изпрати на г. м-ра на В.Р.Н.Здр. "за 
сведение." 25.03.1943 г., п:не се чете. 

Документ N2 15 
ИЗ ПРОТОКОЛ N23 ОТ 16.03.1943 Г. НА НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ НА 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА 

ОПИТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗСЕЛИ ЕВРЕИТЕ ОТ ПЛОВДИВ, 
ДУПНИЦА И КЮСТЕНДИЛ 

[ ... ] 
§13. Повдигна се въпроса за доста тежкото положение в което са 

изпаднали напоследък евреите и християните от еврейски произход в 
страната, поради новите ограничителни мерки, предприети от 
Правителството. Изтъкна се с голяма загриженост и болка, че тия 
нещастни люде са били подложени в някои градове в Царството, като 
Пловдив, Дупница, Кюстендил и др. на доста тежки изпитания, поради 
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решението на Правителството22 да ги поставя в концентрационни 
лагери, а също и да ги изсели от страната. 

Високопреосвещенния Софийски Митрополит прочете по тоя повод и 
свое изложение /вх. N23601/, с което като изнася някои факти от 
преследването на евреите и християните от еврейски произход, моли Св. 

Синод отново да се застъпи пред Правителството да смекчи мерките 
срещу тях. 

След съвещание, Св. Синод реши да се замоли отново настойчиво 
правителството: 1) да разпореди Закона за защита на нацията да се прилага 
с нужната справедливост и с по-голяма лекота и човечност, съответстващи 

на престижа на държавата ни като християнска държава. 2) Ако защитата на 
нацията ни налага да бъдат прибрани евреите и християните от еврейски 
произход в лагери, то да се създават по-човешки условия за живот в тия 

лагери, а също и да бъдат разделени в тях евреите от християните от 

еврейски произход. 3) Да се нареди най-после да бъдат освободени 
християните от еврейски произход от носенето на шестоъгълната звезда, 

като несъвместима с християнското изповедание, а също и да бъдат 
освободени от данъка, който им се налага да заплащат на еврейската 
община. 

[ ... ] 
Заседанието се закри. 

LJДA, ф. 791 К, оп. 1, а.е.69, л. 35-69 

Документ N2 16 
ПИСМО N22975/22.03.1943 Г. ОТ НАМЕСТНИК· ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Нд 
СВЕТИЯ СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА 

ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ ДО МИНИСТЪР • ПРЕД~ЕДАТЕЛЯ И 
МИНИСТЪР Нд ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ИЗПОВЕДАНИЯТ А СРЕЩУ 
МЕРКИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Зд ИЗСЕЛВАНЕ НА ЕВРЕИТЕ И 

ИЗПРАЩАНЕТО ИМ В КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ 

св. синод 
НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА 
N!! 2975 
22 март 1943 г. 
София 

Господин Министър- Председателю, 

До ГОСПОДИН 
Министър- Председателя и 
министър на Външните работи 
и изповеданията 

Тук 

Със създаването на Закона за защита на нацията, Почитаемото 

Ви правителство създаде едно изключително правно положение на 
евреите и на християните от еврейски произход в страната. Още по 
време на създаването на закона за защита на нацията, Св. синод на 
родната църква, ръководен само от съзнание за изпълнение на своя 
християнски дълг, настойчиво моли да бъдат зачетени легитимните 

74 



права на човека и законът да бъде изграден върху началата за по-голяма 
справедливост и човечност, върху които начала само, съгласно нашето 

християнско мирозрение, може единствено да се изграждат полезни и 
трайни дела. От тогава и до сега Св. Синод в намален и пълен състав не е 
престанал да настоява пред Почитаемото Ви Правителство за 
подобрението участта на застрашените от Закона за защита на 
нацията евреи и християни от еврейски произход и многократно вече 
писмено и устно чрез свои представители от Високопреосвещени архиереи 

моли да се смекчат ограничителните положения на закона и при неговото 

прилагане да не се допускат престаравания и жестокости. 

До сега обаче, не се получиха никакви положителни резултати за 
облекчение учаспа на тия граждани на страната. Напротив, ограничителните 
мерки на власпа надвишиха предвижданията на закона за защита на 

нацията и от ден на ден притесненията специално на християните от 

еврейски произход се засилиха. Така, Св. Синод в специално изложение /под 
N210012 от 22.Х. м.г./ (вж. док. 12) като изтъкна гледището на Църквата по 
отношението ни към християните от еврейски произход, настойчиво моли 

Правителството да разпореди да се отмени носенето на шестоъгълната 

звезда от християните от еврейски произход, защото това е несъвместимо с 

изповеданието на християнството и е оскърбление за Църквата ни, понеже 

шестоъгълната звезда не е знак на юдейството въобще, а на юдейската 

вяра, а тия, които са приели християнството и са станали членове на 

Църквата, не могат да носят белезите на юдейската вяра. И до сега, обаче, 

не последва разпореждане от Правителството за отменяне на тази неудачна 
наредба, която предизвиква недоволство и нарекание всред нашия 
христолюбив народ. Освен това, пълномощниците на Почитаемото Ви 
Правителство наредиха християните от еврейски nроизход да плащат и 
данък на еврейската консистория2з, което нареждане се изпълнява 

принудително. Св. Синод и в това отношение с прискърбие констатира, че се 
излага с тая наредба на поругание престижа на светата ни Църква, защото 
съвършено ясно е, че, който е станал член на св. ни Църква чрез светото 
кръщение, както са всички християни от еврейски произход, той е престанал 

вече да бъде член на еврейската консистория и несправедливо и жестоко е 
да бъде принуждаван отново да се числи там. Несъвместимо е това и с 
убеждението ни на християни и Църквата ни не може да стои равнодушна 
пред това грубо незачитане на елементарните права на кръстените и приети 
в Църквата ни. 

Угнетитеflните мерки на Почитаемото Ви Правителство срещу 

евреите и християните от еврейски произход се засилиха твърде много, 
особено в последно време. Така от сведенията, които се получиха в Св. 

Синод, в много градове в страната (например Скопие, Пловдив, Кюстендил, 
Дупница и др.), християните от еврейски произход и евреите били насила 
вдигани от домовете им и на общо основание, без да се търси вина, без 
оглед на пол и възраст, били изпращани в концентрационни лагери, като не 
им се давало достатъчно време за приготвяне и им се позволявало да 
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вземат със себе ~и много малък багаж. Според обществената мълва тия 
концентрационни лагери дори не се намирали в нашата страна, а твърде 

далеч от нея. Пак тая зловредна обществена мълва твърди, че, поради 
извънредните обстоятелства на интернирането, някои от така взетите от 
техните домове християни от еврейски произход и евреи не достигнали дори 
до концентрационните лагери. 

Св. Синод, който има задължението да наставлява народа ни във 
вярата и благочестието, да насажда в него добродетелите на правда и 

високо родолюбие, не ще оспори правото на Правителството да бди над 
сигурноспа и защитата на нацията и да взема нужните предохранителни 

мерки за това, особено в настоящите трудни времена. Всеки смутител, 
естествено трябва да бъде ограничен и поставен на мястото му. Ако 
сигурноспа на държавата налага да се създадат и концентрационни лагери, 

ще се създадат. Но дълг на Църквата ни е да моли настойчиво да се 
провеждат и мерките от подобен характер с нужната справедливост и 
човечност. От последните не трябва да бъдат изключени и евреите и 
християните от еврейски произход в страната. При това една елементарна 

справедливост налага в подобни случаи да бъдат отделяни християните от 
еврейски произход от самите евреи и да не бъдат поставяни съвместно да 
живеят, дори и в концентрационни лагери, пак от същите изтъкнати причини 

за несъвместимост на християнското и юдейско изповедания. 

Като обсъди всичко това с дълбока загриженост, Св. Синод реши 
отново настойчиво да Ви замолим: 1) Да разпоредите закона за защита на 
нацията да се прилага с нужната справедливост и с по-голяма лекота и 

човечност, съответстващи ~;~а престижа на държавата ни, като християнска 

държава, 2) Ако защитата на нацията ни налага да бъдат прибрани евреите и 
християните от еврейски произход в лагери, то да се създадат по-човечни 

условия за живот в тия лагери, а също и да бъдат разделени в тях евреите 
от християните от еврейски произход. 3) Да се нареди най-после да бъдат 
освободени християните от еврейски произход от носенето на 
шестоъгълната звезда, като несъвместима с християнското изповедание, а 

също и да бъдат освободени от данъка, който им се налага да заплащат на 
еврейската община. 

Призоваваме над Вас Божията благодат и оставаме Ваш усърден 
молиствувател, • 

Наместник - Председател на Св. Синод: Видински: /п/ Неофит 

цдА, ф. 166 К, оп. 6, а. е. 1 О, л. 1-2 

• Текстът на резолюцията е: "Предадено ми лично от г-н Министър -
Председателя и м-р ВРИз с нареждане препис от това писмо да се изпрати 

на г. М-ра на Вътрешните работи и Народното здраве за сведение.25.03.1943 
г., /nl: Сарафов 
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Документ N217 
ПРТОКОЛ N24 ОТ 02.04.1943 Г. ОТ ИЗВЪНРЕДНАТ А СЕСИЯ НА ПЪЛНИЯ 

СЪСТАВ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА 

ЦЪРКВА СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗСЕЛВАНЕ НА 
ЕВРЕИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ В СТРАНАТА 

Днес, втори ден от месец април /20 март ст. ст./ хиляда деветстотин 
четиридесет и трета година, след подобаваща към Господа Бога молитва, 
СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ откри извънредната си сесия под 
председателството на Наместник Председателя, Негово 

Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 

Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 

и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 
Софроний, Варненски и Преславски Йосиф, Пловдивски Кирил, Сливенски 
Евлогий и Старозагорски Климент. 

Отсъства Негово Високопреосвещенство Ловчанския Митрополит 
Филарет. 

НАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ каза: След като Св. Синод в 
намален състав откри редовната си сесия, още в първото заседание беше 

разгледан и въпросът за положението на еврейското малцинство в 
страната. Негово Високопреосвещенство Софийският Митрополит прочете 

и свое изложение в заседанието, от което се узна, че Комисарството по 
еврейските въпроси24 е предприело изселването на всички евреи и евреи

християни от новоосвободените земи в Беломорието, които били откарвани в 
пломбирани вагони в Полша. Започнало се изселването и на тукашните 
евреи, но временно било спряно. При мене идваха депутации от евреите 
изобщо, а също и от покръстените еврейски произход, идваха и добри 
българи и молеха Църквата да каже своята дума по тоя въпрос и да ги 
защити. Св. Синод обсъди въпроса и направи отново постъпки пред 

Министър - Председателя със специално изложение. Занесох на Министър -
Председателя това изложение и лично го молих при прилагане на Закона за 

защита на нацията да се оказва милост и човечност към страдащото 

еврейско малцинство. Изтъкнах му, че ние не правим политика от тоя въпрос, 

но отзовавайки се на молбата на християните, които чакат да чуят думата на 

св. ни Църква, ние не можем да стоим равнодушни. Държим най-вече за 

покръстените от еврейски произход и молим настойчиво да се облекчи 

тяхното положение. Казах му, че ставали наистина доста нередни работи, 

както е случаят с Пловдив. Затуй Св. Синод ме е натоварил да помоля и 
устно г. Министър - Председателя, та дори ако стане нужда, старците са ми 

възложили да поговоря и с Негово Величество Царя по тоя въпрос. Министър 

- Председателят ми отговори, какво милиони хора се избивали по бойните 
полета и че евреите били виновни за това. При все това - каза той - за 
евреите - християни можело да се направи нещо. Могло било да стане това 
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много по-рано, но се явило недоразумение между него и Софийския 
Митрополит ... 

След това, засегнах и други въпроси и в разговора ми с Министър -
Председателя. По-главен от които беше въпросът за устройството на 

Църквата. Настоях, че тоя въпрос не бива да се отлага и че Св. Синод смята, 
че времето не само е дошло, но даже и преминало. Много съображения, 

църковно-устройствени и държавни налагат да се свърши най-после с тоя 
въпрос. Уговори се в края на краищата да изработим един проект, който да 
се представи на одобрение. 

Ето тия два въпроса - за евреите и за устройството и 

възглавяването на Църквата ни заставиха да свикаме на извънредно 

заседание Св. Синод в пълен състав. Моля да с~ обсъди в днешното 
заседание въпросът за положението на евреите в страната - покръстени и 

непокръстени, а след това и другият - за предстоятелството на Църквата. 
ПЛОВДИВСКИ КИРИЛ: Имах възможност да разкажа на архиереите 

от намаления състав на Св. Синод за това, което стана с преследването на 

евреите в гр. Пловдив. Ще дам и тук някои сведения. Бяха арестувани на 9 
срещу 1 О март в 3 часа през нощта около 1500-1600 души от гр. Пловдив. 
Прибрани бяха в едно от училищата и трябваше да бъдат изпратени в 
Полша, както това бе станало с евреите от новоосвободените земи и 
Беломорието. За станалото на мен ми съобщиха на сутринта. Не бях 

ориентиран точно какво става и предполагах, че в цялата страна те са 

изловени в тази нощ. Чакаше се специален влак на гарата, за да ги откара. 
Възмущението всред гражданството беше голямо. Нямах какво да сторя 
друго, освен да действам съгласно решенията и напътствията на Св. Синод и 
внушенията на моята съвест. Изпратих телеграма на Негово Величество 

Царя, в която го молех в Божие име да има милост към тия нещастници. 
След това поисках да говоря с Директора на полицията, който в тоя ден беше 
в Пловдив, но не успях да вляза във връзка с него. Потърсих областния 
полицейски началник, ала ми казаха, че и той отсъства. Тогава повиках 
неговия помощник и го замолих в съвсем коректна форма да съобщи на 
Правителството, че аз, който до сега съм бил винаги лоялен към 
Правителството, си запазвам по тоя въпрос свободата на действие, 
така, както ми диктува съвестта на архиерей. После дойдоха при мен и 

покръстените от еврейски произход. Утеших ги и им казах, че ако се 

видят застрашени, давам им убежище в моя дом. Нека най-после да ги 
вземат от моя дом. Имах в тоя случай примера на древните християни, 
които не само пазеха своите, но събираха средства помежду си, за да 
откупуват от робство християни от друга народност. В последствие разбрах, 
че се е получило към обед нареждане да бъдат освободени, посрещната с 

радост от арестуваните. За честта на българската полиция, трябва да кажа, 

че в Пловдив тя се държа добре към арестуваните. 
СОФИЙСКИ СТЕФАН: Събратята знаят, че по-голямото число от 

еврейското малцинство у нас живее в София и в пределите на Софийска 
епархия: Дупница, Кюстендил, Самоков и др. Те се делят на две категории -
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покръстени и непокръстени. Има покръстени преди създаването на закона за 

защита на нацията, по време на неговото създаване и след създаването му. 

И сега имам около 150 заявления за покръстване, които ще разгледам след 
като се изясни въпросът от Св. Синод. Аз имам постоянна възможност да 
наблюдавам страданията на тия хора. При мен идваха само в един ден около 
4 делегации. Това бе в началото на февруари, когато "Бранник"25 обяви 
гонение срещу евреите. Тогава младежи - ученици - бранници 
издевателстваха по софийските улици над евреите, като ги спираха по 
улиците вземаха им значките, а след това ги малтретираха, за дето не 

носели значки. Имаше доста хора наранени, а дори и смъртни случаи. Дойде 
делегация от майките да ме молят да се застъпя да бъде гарантирана 

свободата на тия граждани в нашата страна и по-специално свободата на 

децата. Не можех да направя друго, освен да моля пред надлежните власти 

за човечност и за милост. Втората делегация беше от тяхната община, 

третата от покръстените евреи, четвъртата от тия със смесени бракове. 

Помогна ми чувствително да се внесе малка доза успокоение в душите на 

изплашените евреи и застъпничеството на дълбоко почитаемата госпожа 

Каравелова26. Тя направи доста, за да се ограничат изстъпленията на 
"Бранник". Полицията също се намеси, за да бъде прекратено това гонение. 

Тъкмо преустановиха тия преследвания, пусна се мълвата, че започнали да 
ги събират в концентрационни лагери. Отново безпокойство и отново 
делегации. По това време, към 28.02., бях в обиколка в гр. Дупница. Дойдоха 
при мене видни тамошни християни, твърде много смутени и ме 
уведомиха, че техни съграждани евреи били поставени под строг 
полицейски арест. Бил определен лагер за идващите от Беломорието 

евреи. Молих за снизхождение, намесиха се и други видни граждани. Тая 
общогражданска интервенция помогна да бъдат освободени дупнишките 
евреи. За беломорските евреи, като чужди, а не наши граждани, всяка 
интервенция се оказа неефикасна, за състоянието им разказваха страшни 

и покъртителни сцени. Молеха ме добри дупнишки граждани щом се върна 
в София да се застъпя за съдбата на поставените изселници в лагери, 
защото както ме уверяваха, те били третирани нечовечно жестоко, ала и 
това ни ходатайство удари в камък и изселниците скоро бяха отправени 
към пристанищата на Дунава. 

Тия неща ме заставиха да направя третото си изложение до Св. 
Синод и да моля отново той, като Върховна църковна власт, да се застъпи за 

евреите въобще и по-специално за християните от еврейски произход. 
Евреите знаят добре, че за тях няма кой да се застъпи тъй авторитетно, 
освен Българската православна Църква и че, ако тя действа по-енергично, 
нейния глас не може да не бъде чут. Особено много пък се нуждаят от 
нашата закрила покръстените, за да могат те да почувстват, че са 

приласкани като истински чеда на св. ни Църква. За нещастие, законът за 
защита на нацията се изпълнява от един човек, който, както ме уверяват 

няма пълно равновесие на обективност по тия въпроси. И ако Църквата 
ни не се намеси, за да защити тия нещастни люде, ние можем да очакваме 
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още по големи издевателства и жестокости, за които един ден 
добродушния ни народ ще изпитва срам, а може би и други несгоди. 

ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: Навярно в Пловдив 

полицията се е престарала. Дочух, че имало нареждане за арестуване на 

евреи и в Русе, но полицейският началник не предприел нищо, а е дочакал 

да се изяснят работите. Затуй в Русе нищо особено не се случи. Това не 
значи, обаче, че не е изключено да стане нещо. Намирам, че ще бъде в духа 
на нашата евангелска мисия и в традициите на нашата църква да се 

застъпим енергично за тия злепоставени люде. 
СЛИВЕНСКИ ЕВЛОГИЙ: В Сливен и в епархията ни има доста 

евреи. Има преселени и от София около 40-50 семейства. Преди да се 
проведе акцията за арестуването на евреите, чух, че се готвело подобно 
нещо. Една утрин, твърде рано, бях изненадан, че един евреин иска да 
дойде при мен. Приех го. С плач ми обясни, че всички евреи в града 
трябвало на тоя ден да бъдат арестувани и изпратени неизвестно къде. 
Получили съобщение да се явят всички евреи от 17 до 70 годишна възраст. 
Всички били в голяма уплаха и очаквали, че след нареждането да се съберат 

мъжете, щяло да последва такова и за жените и децата. Подир два часа при 

мен се яви една депутация от 5 видни дами българки от гр. Сливен. Молеха 
чрез мен св. Църква, която е едничка защита на беззащитните, да се застъпи 
за жените и децата-евреи. Разказаха ми покъртителни сцени. Изпратих 

протосингела си да се осведоми полицейския комендант. Последният 

обяснил на протосингела, че това било разпоредба на властта и че за жените 
и децата нямало такава наредба. Той казал още на протосингела, че евреите 
щели да бъдат отведени в лагери. Към 12 часа на обед се получи обаче 
съобщение, че се спира даденото нареждане. В последствие се яви при мен 
и една делегация от евреи. Изказаха своята благодарност за съчувствието, 
което Църквата проявила към тях. 

Много граждани в Сливен не бяха доволни от тая разпоредба на 
Правителството. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: Св. Синод има вече определено становище 
по еврейския въпрос, което ние изразихме още преди гласуването на 
закона за защита на нацията. Ние изтъкнахме и в последствие при 
нашите разсъждения по тоя въпрос, че не е съгласно с християнското 
учение и с християнската нравственост да се изключва и поставя вън от 
законите едно малцинство. Изтъкнахме още, че ако се наложат някакви 
мерки срещу евреите, то от тях трябва да бъдат изключени приелите 
християнството от еврейски произход, защото в Църквата не може да 

има разлика поради народността на влизащите в нея. Впоследствие на 

няколко пъти вече обсъждахме тоя въпрос, молехме и настоявахме пред 
Правителството да смекчи ограничителните действия срещу 
еврейското малцинство. 

Сега пред нашето внимание се слага друг един въпрос във връзка 
с еврейското малцинство, по който трябва да вземем становище, а той 
е: може ли да бъде одобрен от гледище на Църквата и от гледище на 
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интересите на българския народ да бъде изселвано и предавано в чужди 
ръце еврейското малцинство в страната. Правителството, разбира се, 
може да ограничава въобще да взема мерки от всякакъв характер, щом се 
касае до сигурността на българската държава. Но сега Правителството 
взема вече мерки да изсели из страната еврейското малцинство и да го 
предаде в ръцете на една чужда държава. Съгласно ли е това с 
принципите на християнското учение и може ли св. ни Църква да стои 

равнодушна, без да повдигне глас за защита на това обезправено 

малцинство? Ето въпроса, който предстои да разгледаме днес. Мисля, че 
не можем да не апелираме за справедливост и за защита на 
пострадалите. Духът и повелята на Евангелието ни задължава да 

сторим това. Ние не одобрявахме навремето насилственото изселване 
на малцинства от една държава в друга, защото смятахме, че е жестоко 
и несправедливо да бъде диган човек от неговия дом и да бъде изпращан 
другаде. Сами ние българите изпитахме това,- когато трябваше нашите 
малцинства да бъдат изселвани, макар това да ставаше с конвенции27 и 
да се изселваха със собствеността си и чувствахме това като много 
несправедливо и много жестоко. С евреите е друго, те се изселват от 

страната, която е тяхна родина и се преселват в чужда за тях държава, 
където не могат да намерят приют, съдействие и съчувствие и няма 

правни отношения към еврейското малцинство, а несправедливо и сурово 

отнасяне, каквото не бива да има в една християнска и правдолюбива 
страна, каквато е нашата. 

ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ ЙОСИФ: Единствен аз от 
Високопреосвещените архиереи имах до сега различно мнение по въпроса 
за еврейското малцинство. По-рано, поддържах, че трябва да се създаде 
закон за защита на нацията и да бъде проведен той. Това, обаче, не ми е 
пречило да бъда послушен към решението на Св. Синод по тоя въпрос и да 

не провеждам своето разбиране. Днес вече аз имам друго разбиране, 
еднакво с това на Високопреосвещените събратя, и искам да се изясня 
защо. 

Съзирайки в закона за защита на нацията стремеж на 
българските управници да дадат възможност на българите да напреднат 

в стопанскуя и икономически живот на страната, като бъдат ограничени 
всички чужденци, в това число и евреите смятах, че един закон за защита 
на нацията, който ще бъде изграден върху това начало, ще бъде 
оправдан. Така се надявах, че ще бъде създаден закона. Затова и пледирах, 
че един такъв закон е необходим и че всички чужденци, в това число и 
евреите, които искат да трупат свръхблага за сметка на българския 

народ, трябва да бъдат ограничени. Тоя закон трябваше да защити 
българите от икономическо и стопанско заробване от небългари, които 
за сметка на нашия народ трупаха в страната ни свръхблага. Като 
смятах, че закона за защита на нацията ще отговори тъкмо на тая цел, 

аз държах да бъде той създаден, защото нашият народ ни е скъп и ние 
трябва да държим преди всичко за неговото стопанско благосъстояние, а 
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не за обогатяване на небългари, за сметка на народа ни. Мислех, че тоя 
закон за защита на нацията ще бъде създаден срещу всички чужди 
народности в България, а се оказа, че той се създаде само и изключително 

срещу евреите. Законът се създаде, за да изземе благата от евреите, 
без да насърчи българската стопанска мощ, а се насърчиха на местото на 
евреите други народности. Чакаше се от закона да огради още и 

духовните блага на българския народ, за да бъде той действително 
цялостен закон за защита на нацията. Но не последва и в това 

отношение нищо съществено. Не се създаде цялостен закон за защита на 
нацията ни и неговите духовни и материални блага. Независимо от това, 
тоя така създаден закон за защита на нацията започна да бъде прилаган 

по един начин, пропит с жестокост и дори бих казал с варваризъм. Всичко, 
което става оттогава с еврейското малцинство, особено последните 
жестокости по изселването им от страната, ме смутиха сериозно и 

затова аз правя днес корекция на по-предишното си становище. Виждам, 

че тоя закон за защита на нацията всъщност не е създаден да я защити, 

а за да бъде средство за гонение на евреите. И затова смятам, че ние 
трябва да кажем на българското правителство, че вместо с тоя закон да 
се защити нацията, излага се името на българския народ като 

веротърпим и справедлив. Поради тия мои наблюдения, както и на всички 
Вас, върху закона за защита на нацията и поради това му изродяване 
така да се каже, аз съм на мнение да поискаме от Правителството да 
направи сериозни корекции в него. Това - що се отнася до евреите изобщо. 
А що се отнася специално до покръстените от еврейски произход, ние 

трябва да имаме по-специално отношение. Когато против тях се вземат 
ограничителни мерки от Правителството само, защото са от еврейски 

произход, а не защото са виновни, при тоя случай ние трябва да бъдем 
готови на борба и дори да бъдем готови на жертви. Те за нас са също 
скъпи християни, каквито са и нашите български чеда, защото те са 
приели християнството, без съмнение по чисто убеждение, преди 

създаването на закона за защита на нацията. Ние трябва да бъдем 
готови за тях на такава защита, каквато бихме дали на нашите 

български християни. За християните, които са приели вярата ни след 
създаването на закона за защита на нацията може да ни се възрази, че те 
не са приели християнството съвършено искрено. Може би да има и 

такива случаи, но за нас е безспорно, че ако не те, то тяхното 
потомство вече ще бъдат добри християни. 

Към нехристияните евреи нашето отношение трябва да бъде 

общо - отношение нравствено, на човек към човека. Тук ние можем да 

издигнем глас да не бъдат преследвани и онеправдани несправедливо, 

защото това ще засегне името ни на народ и ще бъдем представени в 
съвършено неблагоприятна светлина, щом можем и допускаме да бъдат 
преследвани и гонени жестоко без вина граждани на нашата страна. 

В последно време закона за защита на нацията се упражнява вече 
в крайностите му - еврейското малцинство се гони и изселва от 
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страната. Наш дълг е да го защитим, като по тоя начин ние ще 
защитаваме името и престижа на собствения ни народ. Намирам, че не 
ще бъде излишно да съобщим нашето становище с едно лично 
поверително писмо на Негово Величество Царя, защото оказа се, че 

Правителството не ни е удостоило до сега с никакъв отговор. 

СТАРОЗАГОРСКИ КЛИМЕНТ: В Старозагорска епархия евреи има 
в гр. Стара Загора и по-малко в Казанлък и Чирпан. Във връзка с последното 
гонение, в Стара Загора не стана нещо особено. От това, което се изнесе в 
заседание, може да се каже, че до сега Св. Синод е изпълнил своя дълг по 
отношение на еврейското малцинство. И добре е сторил Св. Синод в 

намален състав, като е изпратил ново изложение до Правителството, което 

се прочете тук днес. Ние не можем да останем безразлични към съдбата и 

преследването на еврейското малцинство, защото бихме били осъдени 
от Господа и бихме били поставени в категорията на левита и свещеника 

в притчата за добрия самарянин, които минали край наранения, без да го 

погледнат. Самите евреи апелират към нас за закрила, опирайки се на 

ореола, който Църквата ни е имала в миналото. И ако днес се чуват 

отвсякъде гласове у нас къде е Църквата да каже своята дума по тоя 
въпрос, утре, когато при спокойни времена той ще бъде обсъден, ще 

падне и върху нас присъдата, че не сме надигнали глас. Ако ние всякога до 
сега сме се спирали в нашите народни и национални искания на правда, то 
и в бъдеше ще трябва да разчитаме, че ще се опираме само на правдата. 

За това нашият народ трябва да държи да бъде правдолюбив към всички 
свои поданици. Ние сами преживяхме трагедията на нашите прокудени 
братя след миналата война и знаем каква несправедливост и каква 
жестокост е това да бъде някой изпъден от своя дом. Толкоз повече, че 
еврейският въпрос у нас е сложен по-скоро на основата на едно 

подражание, отколкото да отговаря на някаква действителна нужда на 
държавата. 

Ние трябва да се застъпим за еврейското малцинство и да 
надигнем глас за протест срещу подобен начин на действие на 

Правителството и по други съображения - по чисто вътрешно 
християнски. Като че ли има тенденция в нашата държава да бъде 
изваден на преден план един нов морал - тоя на омразата и гонението, еди 
морал, който намира че е необходимо да показваме повече ноктите и 

зъбите си. Така се възпитава днес и част от нашата младеж, предимно в 
държавната организация "Бранник". Нямало нужда да хленчим, нямало 
нужда от сантименталности, нито от християнски чувства. Трябвало да 

покажем инстинкта си. В тоя дух днес се опитват да възпитават младежта. А 

утре тая младеж може би ще обърне зъбите и ноктите си към тия, които сега 

ги възпитават - към своите. Същото нещо, което на времето вършиха с 
младежта комунистите, днес върши държавната организация: в неделя 

отминават църквата, с лопати и мотики излизат вън от населеното място и 

искат да работят, когато трябва да бъдат в църква! 
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Следователно, ние трябва от широко - църковно - християнско 
гледище да се опитаме да възпрем тоя начин на възпитание. Трябва да 

кажем открито, че не го одобряваме и че той е вреден и от християнско и от 
народностно гледище. 

Какво ни предстои да направим? - Писахме толкова пъти вече и не 
получихме никакъв отговор. Но, и само писането има своето значение: когато 
един ден ще се преценява всичко, ще се прецени и това, че Българската 
Православна Църква е била против преследването на евреите в страната. 

Да пишем пак, да настояваме по-твърдо и по-енергично. Що се отнася до 

православните евреи, нека тях да ги вземем близко до себе си, за да 
почувстват, че са истински членове на св. ни Църква. 

СЛИВЕНСКИ ЕВЛОГИЙ: Към това, което казах ще добавя, че ние 
трябва да се застъпим за участта на еврейското малцинство по съвест 

и по пастирско сърце. Ние, архиереите, чувстваме най-добре, как пулсира 
живота долу, между народа, където се движим. И можем да кажем, че 

голямото мнозинство от нашия народ не одобрява действията на 
Правителството по отношение на еврейското малцинство. Народът 

чувства, че Църквата е единствената, която може да стори нещо за 
облекчение участта на тия страдащи хора, и че ние сме длъжни да 
сторим това. Нашият евангелски дълг ни повелява да се застъпим за 
еврейското малцинство и да го защитим. Ние трябва да настояваме: 11 
да не бъдат изселвани от страната ни родените в нея евреи; 2/ да 
настояваме особено за православните християни от еврейски произход да 
не бъдат изселвани и да не бъдат обезпокоявани. Трябва да искаме да се 
премахнат всички ограничения, наложени на приетите в православие 

евреи. Намирам, че това, което е направил св. Пловдивски Митрополит е 

изпълнение на един дълг и ние трябва да бъдем готови да направим 
същото. Действайки в защита на еврейското малцинство, ние 
отговаряме и на желанията и тежненията на българския народ по тоя 
въпрос. Ние не можем да останем глухи към гласовете, които идат от 

народа, от добри и предани християни за защита на еврейското 
малцинство, защото тогава бихме изменили на себе си. 

ТЪРНОВСКИ СОФРОНИЙ: След създаване на закона за защита на 
нацията, евреите в страната са поставени в положението на гонени. 

Църквата постоянно казва своята дума. Моли за смекчение действието 
на закона, но Правителството е решено, изглежда да го приведе докрай. 
Плод на тия правителствени административно - полицейски мерки са 
последните ексцесии, станали в страната. В Скопие, където бях по това 

време, бяха арестувани всички евреи, мъже, жени, деца, болни. Всички бяха 
събрани в един голям тютюнев склад. Държаха ги известно време под 

строг арест и впоследствие ги откараха в Полша. Последва 
разпореждане и за евреите от Щип2в. Създаде се голямо вълнение у 
народа поради тия действия. Настроението на българския народ е в 
защита на еврейското малцинство. Св. Синод с всичката отеческа 
загриженост се е застъпвал до сега и писал вече няколко изложения. Да 
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пишем пак. Дори да предприемем и по-решителни мерки. Евреите са 
пръснати по света. Бог ги е турил в разсеяние, за да могат по такъв начин 

може би по-лесно да станат членове на Църквата. Големи гонения против 
евреите у нас не са ставали, освен във второто българско царство, против 
ереста на жидовстващите и във времето на цар Ив. Александър, който се 
оженил за еврейка. Сега гонението се предприема, защото българския народ 
бил уж в расова опасност. Намирам, че Църквата ще трябва да издигне глас 

за защита и да се застъпи, не само поради изпълнението на християнски 

дълг, но и по народностни съображения. Да се застъпим Правителството да 
не допуска по никой начин да бъдат изселвани в чужда държава български 
поданици. Така да изпълним своя дълг преди всичко към евреите, приети 
вече в лоното на св. ни Църква, а после и към непокръстените, които могат 

да бъдат обект на българската църковна мисия. 

НЕВРОКОПСКИ БОРИС: Не е нужно да изясняваме надълго и 
нашироко становището на св. ни Църква по тоя въпрос. То бе изяснено още 
когато се създаваше закона за защита на нацията. Св. Синод винаги е бил 
против насилието, жестокоспа, произволите и беззаконията. Ще бъде и сега. 

Ние ще трябва, естествено да изпълним своя дълг и да защитим 

преследваните, но да направим това с нужното внимание, за да не би днес, 

когато се решават съдбините на нашия народ, да се помисли, че ние се 
застъпваме за евреите, не само поради туй, че изпълняваме нашия дълг, но 

и защото свързваме въпроса за еврейското малцинство със симпатии към 
някоя друга националност. Затова ние трябва да подчертаем твърдо, че 

изпълняваме само своя дълг, продиктуван от великото начало на 

християнското изповедание за правда и защита на онеправданите. Трябва 

преди всичко по тия съображения да се застъпим за евреите, да кажем че 
ако има опасност за българския народ, да се вземат мерки против 
опасноспа. Може би евреите поради някои качества на техния народ, 
проявяващи се в склонност към алчност, забогатяване, разпуснат живот, да 
са опасни, но това не ще рече, че власпа трябва да погази вековните 

нравствени принципи. Властта и законът не бива да си служат с безвластие и 
беззаконност. Затуй ще искаме да се спрат тия прояви. Защото големите 

добродетели на нашия народ са тъкмо тия - право, законност и човечност за 

всички. Ако има опасности, нека да се вземат мерки против тях. Нека 

държавата вземе строги, дори неумолими мерки към всички пакостници, но 

да проявява. правда, ред и законност към всички невинни, които живеят в 

страната. 

ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: Направеното от Св. 
Синод в намален състав, одобрявам. Изпълнен е един наложителен дълг. 
Нещо по-особено в отношенията ни към Правителството едва ли можем да 
сторим, освен енергично да настояваме и молим да се смекчат крайностите и 

жестокостите. Трябва да се съжалява, наистина, че законът за защита на 
нацията се изроди в едно гонение срещу евреите. Нашият народ е 
демократичен, толерантен, веротърпим и ние в миналото за защита на 

своите национални правдини сме апелирали най-много в името на тия 
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възвишени добродетели. Това, което става сега с евреите в страната, е 
нередно, прибягва се до крайности по външно влияние. У нас евреите 
изобщо са се проявявали като лоялни и добри поданици. Ако е имало 
спекула, незаконни забогатявания или антидържавни прояви, справедливо е 

в тази насока да бъдат засегнати от закона. Нашата Църква като Църква 
Божия трябва да държи здраво за началата на правда, справедливост и 

човещина, срещу всяко насилие и жестокост. Затова да настояваме да се 
гонят и преследват виновните, а не нацията. Да защитим с всички сили 

преди всичко християните от еврейски произход, като настояваме да бъдат 

изведени от това несправедливо и обидно положение, в което са сега. По 
отношение изобщо на евреите да се изтъкне на Правителството, че е крайно 
несправедливо и жестоко това изселване, което е предприето сега. Да се 

подчертае, че Св. Синод е единодушен по тоя въпрос. Добре ще е нашето 
становище да се направи известно на Държавния глава. В краен случай 

можем да изразим схващането си по този въпрос и от църковния амвон, 
като се дадат и на енорийските свещеници осветления и наставления по 
тоя въпрос. 

СОФИЙСКИ СТЕФАН: Законът за защита на нацията бе създаден 
по чуждо влияние, с преднамерената цел да злепостави една част от 

българското гражданство - еврейското малцинство. В това отношение закона 
отиде до там, че извърши посегателство върху правата на българската 
църква,с постановлението да се забрани кръщаване на евреите, а после и 

венчаване с българи. Българската Православна Църква трябва да бъде 
защитница на правдата и мира и да носи балсам на утеха, където има 
страдания. Когато питаме държавната власт с какво се провиниха евреите в 

страната ни, те не могат да ни кажат. Взеха им всичко, но когато посегнаха да 

им вземат и живота, душата и съвеспа, тогава евреите потърсиха защитата 

на Църквата. Ние не можем да им я откажем. Страданията, на които са 
подложени, са нечовешки. Бих разбирал нещата по-допустимо и до степен 

на извинителна мярка, в духа на закона, ако Правителството кажеше, че им 
дава 6 месеца срок, за да се изселят, заедно с имуществата си, като 

нежелателен от негово гледище елемент, но да влезе някой малчуган в дома 

ти и да ти каже, да си събереш багажа в 2 часа и да бъдеш готов за 
заминаване в неизвестна посока, това е нечувано и невиждано за народа ни 

деяние. С беломорските евреи са се случили в това отношение потресаващи 
неща. Те са пътували със затворени вагони от Серес до Дупница, без вода 

почти и без въздух! Еврейското преследвано малцинство вика към нас за 
помощ и ние не можем да им откажем искрено загрижено християнско 

отношение. Св. Синод не може да не се вслуша в зова на тия нещастници. 

Църквата ни трябва да подчертае своята болка и състрадание, и готовност 
да ги защити. Нека Правителството се вслуша в съвета на родната ни 
Църква. Тя никога не е давала лош съвет. Да настояваме да се даде пълна 

свобода на покръстените, да им се дадат всички условия да се чувстват 
приобщени към св. ни Църква, а също така да им се разреши да свалят 
значките и да не плащат данък на еврейската община. За непокръстените -
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да молим за справедливост, човечност и толерантност. Терорът и 

грабителството да се преследват с най-голяма строгост и бдителност. Тия, 
които искат да се изселят вън от пределите на Царството да бъдат 

улеснени. Тия, които подлежат на изселване във вътрешността да им се 
даде време да сторят това свободно и спокойно. Срещу виновни да се 
прилага закона с най-голяма строгост, а невинните да знаят, че закона ги 

покровителства и да чувстват това покровителство. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: Ние обсъдихме още на времето, когато се 
създаваше закона за защита на нацията, въпроса за положението, в 
което той поставя еврейското малцинство и се изказахме срещу 

расисткия принцип, като подчертахме, че да се създава закон на такава 
идейна основа, това не ще запази, а ще навреди на нацията, защото 

нашият народ се е опирал до сега на Божия закон и на закона за 
Божествената справедливост и тогава подчертахме, че приемаме с 
радост идеята да се създаде закон за защита на нацията, но казахме как 
разбираме духът и смисъла на тоя закон - да се създадат законни 

положения, които да запазят духовното единство на българския народ. В 
последствие се видя, а напоследък стана още по-ясно, че в края на 
краищата законът за защита на нацията премина в един антисемитски 

закон, закон за гонение, притеснение и унищожение на евреите. Ние 
винаги, когато сме обсъждали този въпрос, сме подчертавали, че не се 

ръководим от политически съображения, че нито имаме намерение да 
сваляме Правителството, нито да смущаваме вътрешната му политика. 

Ние искаме в България да господстват началата на Христовия закон, 

началата на справедливостта и искаме това, изхождайки от повелите на 
нашия дълг на църковници и на духовници. Така че разглеждайки тоя 

въпрос, който може да има политически характер, трябва да кажем, че 

ние не изхождаме от политически интерес, ние сме далече от такива 
съображения, ние всички сме единодушни по повдигнатия въпрос, че 

трябва да се застъпим за страдащото еврейско малцинство. Одобрява се 
и направеното от Св. Синод в намален състав. Какво ни остава да 
направим по-нататък? Мисля, че трябва да вземем решение, в което 
отново да обосновем нашите схващания, изхождайки от нашия дълг и от 

принципите на Евангелието, върху които се създаде, запази и изгради 

нашия народ, принципите за нравственост, законност и божествена 
справедливост. Правя предложение Св. Синод да вземе следното 
становище-решение по повдигнатия въпрос: 

Българската Църква не може да споделя расисткия принцип. Тя 
не може да приеме началото, че някоя раса трябва да бъде лишена от 
човешко право на живот, защото това е противно на основните начала на 

християнската вяра. 

Българската Църква смята, че не може да откаже помощ и 

защита на гонените и онеправданите. Ако би отказала такава помощ, тя 
би се отрекла сама от себе си. В случая св. ни Църква е молена от 
евреите за помощ и от християните българи да се застъпим за 
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подобрение участта на евреите изобщо. Църквата не само не отрича, но 
особено подчертава, дълга и правото на Правителството да взима мерки 
за защита на нацията и държавата против посегателствата против 

тях, от където и да идват те, обаче тя не може да не изтъкне това, че 
държавата не трябва да се отклонява от основните начала на 
Христовото евангелие и на справедливостта. 

Да не се лишават християните от еврейски произход и евреите 
в страната от елементарните права на човеци и граждани и да не бъдат 
лишавани от правото да живеят в страната и от възможност за работа 
и за човешки живот. Ограничителните постановления по отношение на 
евреите - да бъдат смекчени и да не бъдат прилагани с престарания и 
суровости. Българската църква се вижда особено задължена да издигне 
глас в защита за евреите-християни, които са се откъснали от 

еврейската общност и са приети в лоното на православната Църква. Тя 
не може да гледа християните евреи да носят знака на еврейската вяра и 

да плащат данък на еврейската религиозна община или да бъдат 
изпъдени из отечеството им. В случая Църквата не може да не припомни 
Божието слово:"с каквато мярка мерите, с такава ще Ви се отмери" /Мат. 
7:21 и да предпази народа ни от Божия гняв. 

След съвещание, Св. Синод възприе предложението на 
Врачанския Митрополит и реши да се напише в тоя смисъл изложение, 

което да се приподпише от всички архиереи и да се връчи на Министър -
Председателя от делегация от Високопреосвещените архиереи Софийски 
Стефан, Неврокопски Борис и Търновски Софроний. 

Втори екземпляр от това изложение да се изпрати в 

канцеларията на Негово Величество -за сведение. 

Наместник - Председател на Св. Синод: 
Видински: /п/ Неофит 

Софийски: /п/ Стефан 
Доростолски и Червенски: /п/ Максим 
Врачански: /п/ Паис\11й 
Неврокопски: /п/ Борис 
Търновски: /п/ Софроний 
Варненски и Преславски: /п/ йосиф 
Пловдивски: /n/ Кирил 
Сливенски: /п/ Евлогий 
Старозагорски: /п/ Климент 

LJДA, ф. 791 К, оп.1, а.е.70, стр.46-65 

88 

Заседанието се закри. 



Документ N!! 18 
ИЗЛОЖЕНИЕ 3562/05.04.1943 Г. Нд ПЪЛНИЯ СЪСТАВ Нд СВЕТИЯ 

СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВАДО МИНИСТЪР • 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР Нд ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И 

ИЗПОВЕДАНИЯТ А СРЕЩУ РАСИСТКИЯ ХАРАКТЕР Нд ЗАКОНА Зд 

ЗАЩИТА Нд НАЦИЯТА 

До Господин Министър· Председателя 
и министър на външните работи и на изповеданията 

Тук 

Господин Министър· Председателю, 
Идеята да се създаде закон за защита на нацията, чрез който закон 

да се отбият някои опасности за нашата народност и нашата държава, върху 
който да се услани изграждането на националното, духовно и морално 

сплотяване на българския народ, бе посрещнат от св. ни родна православна 
Църква със задоволство. Защото Българската православна църква, вековен 

страж над съдбините на българския народ, знае най-добре от горчив 
исторически опит, що значи народът ни да бъде разединен от лъжеучения на 
верска и национална почва или стопански да бъде експлоатиран от някое 

малцинство. Необходимоспа за премахване на такива идейно-политически и 
религиозно-сектантски разединителни учения чрез закон е съществувала 

винаги в страната ни, съществува и сега. И днес, когато се кове новата съдба 

на нашия народ, повече от всякога се налага със закон да бъдат ограничени 
домогванията на разединителните елементи в страната ни, да бъдат 

вnрегнати в строеж здравите духовни сили на нацията ни и да се осигурят 

стопанските възможности за всеки българин. 
Още при създаването, обаче, на сегашния закон за защита на 

нацията, Св. Синод на родната ни Църква предупреди и отчески моли да не 
бъде той изграждан само върху сегашната му идейна основа, защото няма 

да отговори на голямата цел, която му се поставя · да предпази от разлагащи 
влияния и да сплоти духовно българския народ. Законът за защита на 
нацията бе създаден изключително върху nринципа за ограничение на 
еврейското малцинство в страната. Основната идея, върху която се сложи 
този закон, бе расистката идея. Св. Синод своевременно уведоми 
почитаемото Правителство, че тоя принцип на расизма не може да бъде 
оnравдан от гледище на християнското учение и че той е в nротиворечие с 

основната мисия на Христовата Църква, в която всички, които изповядват 
вярата в Христа Иисуса, са еднакво ценни човеци: • в Църквата "няма ни · 
юдеин, ни елин; няма ни роб, ни свободен, защото всички вие едно сте в 
Иисуса Христа" /Гал. 3:28/. Принципът на расизма, сnоред който могат да 
бъдат nреследвани и гонени известни членове на обществото, да бъдат 
ограничавани и лишавани от nрава, само защото принадлежат към 

определена раса, в случая еврейската, не може да бъде оправдан и от 
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гледище на християнския морал. Затова Църквата настойчиво моли, в 
основата на закона за защита на нацията да не лягат изключително 

принципите на расизма, а тия на духовната цялост и защита на нашия народ, 

като бъде той предпазен от идейни и верски разединителни влияния и от 
стопанско-финансово експлоатиране. 

Гласът на св. ни Църква не бе чут и ние виждаме сега, след почти 
две години от създаване на закона за защита на нацията, че опасенията ни 

се сбъдват:- законът за защита на нацията, вместо да отговори на голямото 

си назначение да предпази от зловредни разединяващи въздействия нашия 

народ и да обедини в духовно и морално единство неговите здрави и 
творчески духовни и стопански сили се обърна в едно средство за 

ограничаване и преследване на еврейското малцинство в страната. 

Многократно вече св. ни Църква - от създаването на закона до днес 
моли писмено почитаемото Ви правителство да се смекчат 

ограничителните действия на закона против християните от еврейски 

произход и евреите в страната въобще. Досега всичките писмени молби и 
ходатайства на Св. Синод останаха без отговор. Не последва и никакво 
облекчение на участта на еврейското малцинство. Християните от еврейски 
произход и досега са принудени да носят шестоъгълната звезда, знак на 

юдейската вяра и плащат данък на еврейската консистория, което всъщност 

е грубо поругание над св. ни православна вяра, защото те са кръстени и 
приети в Църквата, някои от тях много по-рано преди да става въобще у нас 
въпрос за създаване на закон за защита на нацията. Въпреки многократните 
ни молби да бъдат освободени те от това оскърбление, като християни - да 
носят св. кръст и емблемата на еврейската вяра и да плащат данък на 
еврейската консистория, - не последва никакво облекчение. 

Не последва облекчение на положението и на еврейското 
малцинство изобщо. Напротив, засилиха се и се засилват всеки ден 

ограничителните мерки. Стигна се до там, че тия граждани на страната са 

лишени от най-елементарни права и Комисарството по еврейските въпроси 

може вече свободно, както иска, да разполага с тях, да ги изпраща в лагери, 
да ги изселва от страната. 

Нашият народ по душа и съвест, по ум и убеждение, не може да 
понася безправие, насилие и жестокости против когото и да било. Той не 
може да одобрява онова, което сега се върши в нашата страна с еврейското 

малцинство. Неговата човешка и християнска съвест е смутена. И Св. Синод 

е усърдно молен от много страни - от добри и изпитани български 

общественици, от познати културни дейци и родолюбци, от български майки -
да иска правда и човечност за еврейското малцинство в страната. Св. Синод 
на Българската Църква не може да се откаже от тая божествена повеля и от 
тоя свещен дълг. Той е длъжен - по силата на евангелското учение за 
любовта към ближния, за състрадание и помощ към онеправданите и 
страдащите, да дигне глас за защита и да умолява, наставлява и увещава да 

се прекратят или поне смекчат мерките срещу евреите изобщо. 
Божественият закон, който стои над всеки човешки закон, ни задължава 
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повелително да не стоим равнодушни пред страданията на невинни човеци, 

от която и раса да са те. На такава евангелска и човешка основа поставя и 

мнозинството от нашия народ отношенията си към страдащото еврейско 
малцинство. 

Не е, разбира се Св. Синод на родната ни Църква, както това се 
изтъкна и в друго писмо до почитаемото Ви Правителство, който ще отрече 
правото на българската власт да бди зорко за сигурността на държавата и да 

предприема всякакви мерки за гарантирането на тая сигурност - да 

преследва, да ограничава, да наказва и пр. Но Св. Синод има божествено 
задължение да напомни на Правителствующия Синклит, че тия мерки трябва 

да бъдат прилагани със справедливост и човечност, за да достигнат сигурно 
целта си, за да бъдат трайни и резултатни мерки за защита на държавата. 
Нашият народ и държавата ни са имали досега в своята историческа съдба 

като най-сигурно средство за своя защита правото и справедливостта. Върху 
тях ние изграждахме своите справедливи национални искания и само върху 

тия вечни начала сме се опирали в нашите очаквания и надежди. Затова и 
българския народ в своята цялост е бил винаги досега справедлив и 

веротърпим. Нашият народ, който е страдал повече от всички народи не 

обича и не понася насилие и жестокост. С такова име сме познати и всред 
другите народи. И Бог ни помогна да осъществим в дните на любимия ни 
Венценосец Цар Борис 111 своите национални стремежи29 , тъкмо заради това, 

че те бяха справедливи и че ние искахме правда и за себе си и за другите. 

Нима тъкмо ние българите, които копнеехме толкова за правда и 

справедливо отнасяне към нас, трябва сега да се откажем от тай-силното си 
оръжие! Българската Православна Църква се бои, че унищожим ли тая 

вековечна основа - божественото право да живеем под небето свободни и 

божествената повеля да бъдем справедливи - ние като малък народ не 
бихме могли да имаме вече друга здрава опора за своето съществуване. 
Затова, на тия вечни истини Българската държава трябва да бъде винаги 

вярна и да пи прилага към всички свои поданици, които нямат друга вина, 

освен тая, че са се родили в България не от българи. Това е Божие 
повеление и Божия правда, които не бива да бъдат пренебрегвани. 

Като обсъди всичко това с дълбока загриженост за честта и 

бъдещето на българския народ и с чувство на отговорност пред Господа 
Бога, Св. Синод в пълен състав, събран на извънредно заседание на 2 април 
т.г. реши да Ви уведоми, че Българската Православна Църква, като 
Божествена и народна институция не може да споделя принципи какъвто е 
например расисткия, чрез които може да се създават омрази и да се вършат 

насилия и жестокости. Тя не може да приеме началото, че някоя раса трябва 

да бъде лишена от човешко право на живот, защото това е противно на 

основните начала на християнската вяра и нравственост. 

Българската Църква смята, че не може да откаже помощ и защита 
на ограничаваните и онеправданите. Ако би отказала такава помощ, тя би 
отрекла сама себе си. В случая, св. ни Църква е молена от евреите за помощ 

и от християните българи да се застъпи за подобрение участта на евреите 
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изобщо. Църквата не само не отрича, но особено подчертава дълга и 
правото на почитаемото Правителство да взима мерки в защита на нацията и 

държавата против всякакви опасности, откъдето и да идват те. Обаче, тя не 

може да не изтъкне и дълга на Държавата, че тя не трябва да се отклонява 

от основните начала на Христовото Евангелие и на справедливостта. 

Предвид на всичко това, Св. Синод реши да Ви замоли най
настойчиво: 

1) Да не се лишават християните от еврейски произход и евреите 
въобще в страната от елементарните права на човеци и граждани, и да не 
бъдат лишавани от правото да живеят в страната и от възможност за работа 
и човешки живот. 

2) Ограничителните постановления по отношение на евреите да 
бъдат смекчени и да не бъдат прилагани с престараване и суровост. 

3) Да се отмени най-подир неоправданото задължение -
християните от еврейски произход да носят редом с християнския кръст и 

еврейската звезда и да плащат данък на еврейската религиозна община! 
Българската Църква се вижда особено задължена да издигне глас в защита 
на християните от еврейски произход, които са се откъснали от еврейската 

общност и са приети в лоното на Православната Църква. Тя не може да 

гледа тия християни да носят знака на еврейската вяра и да плащат данък на 

еврейската религиозна община или да бъдат изпъждани от отечеството им. 

В случая, Църквата не може да не напомни Божието слово: "С 

каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери" /Мат. 7:2/ и да не издигне 
със загриженост глас на предупреждение. 

Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме 
Ваши во Христе усърдни молиствуватели, 

НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД: 
ВИДИН СКИ: /п/ Неофит. 
СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ: /п/ Михаил 
ВРАЧАН СКИ: /п/ Паисий 
НЕВРОКОПСКИ: /п/ Бррис 
ТЪРНОВСКИ: /п/ Софроний 

ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ: /п/ Йосиф 
ПЛОВДИВСКИ: /п/ Кирил 
ЛОВЧАНСКИ: /п/ Филарет 

СЛИВЕНСКИ: /п/ Евлоги 
СТАРОЗАГОРСКИ: /п/ Климент 

ЦДА, ф.166 К, оп. 6, а. е. 1 О, л.4-6 
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Документ N219 
ИЗ ПРОТОКОЛ N219 ОТ 27.05.1943 Г. Нд НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ Нд 
СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд 

СЪБИТИЯТ А НА 24 МАЙ И СРЕЩАТ А Нд МИТРОПОЛИТ СТЕФАН СЪС 
СОФИЙСКИТЕ ЕВРЕИ 

Днес, двадесет и седми ден от месец май /14 май ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година, СВ. СИНОД В НАМАЛЕН СЪСТ АВ, 

след подобаваща към Господа Бога молитва, откри редовната си лятна сесия 

под председателството на Наместник Председателя, Негово 

Високопреосвещенство Видинския митрополит Неофит в присъствие на 
двамата Високопреосвещени Синодални архиереи: Софийски Стефан и 

Врачански Паисий. 
Отсъства Търновски Софроний, от когото е получена телеграма /вх. 

Ng7174/, с която моли разрешение да отсъства от заседанията до 4 юни т.г., 
поради неотложни нужди. 

[ ... ] 
§5. Изслуша доклада /вх. N97157/ на Негово Високопреосвещенство 

Софийския митрополит Стефан за новото положение на еврейския въпрос в 
страната. Негово Високопреосвещенство бил изненадан на 24 т.м. в деня на 
св. Равноапостоли Кирил и Методий от голямо множество евреи, събрани 

рано сутринта пред св. Митрополия. Те искали настойчиво да видят 
Митрополита. Макар да било рано, преди св. Литургия, Негово 

Високопреосвещенство ги приел и изслушал от тях, че Правителството 
решило да ги изсели от София и според техните опасения, и вън от 
България. Те го молели да предаде молбата им на Негово Величество Царя 

за голяма милост към тях, като им разреши да останат в страната, която е 

единствена тяхна родина. На молебена Негово Високопреосвещенство не 
могъл да предаде молбата им на Негово Величество, понеже той отсъствал 
на молебена. Обаче помолил съветника Павел Груев да предаде тая молба 

на Негово Величество. Говорил също и с Министър - Председателя и с 

Министъра на Вътрешните работи за милост към еврейското малцинство. От 
тях не получил никакви обещания. В последствие, през целия ден Негово 
Високопреосвещенство бил непрекъснато посещаван от големи групи от 

евреи и християни от еврейски произход, които молили за застъпничество от 

страна на Църквата към тях. Тогава, Негово Високопреосвещенство изпратил 

телеграма до Наместник - Председателя на Св. Синод, с която го уведомява 
за положението на преследваното еврейско малцинство. Негово 

Високопреосвещенство направил от своя страна каквото могъл: той и 

писмено замолил Министър - Председателя, а също и съветника Павел 
Груевзо да предадат на Негово Величество горещата молба на еврейското 

малцинство за милост. 

Впечатленията на Негово Високопреосвещенство са, че еврейското 
малцинство в столицата е подложено на тежко морално и физическо 
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преследване. Той моли Св. Синод отново да вземе, както и до сега, 

закрилата на страдащите. Той бил молен от много евреи с искрено разкаяние 

да бъдат приети чрез св. кръщение в лоното на св. Църква. Затова били 
подадени молби от тях много по-рано, но Негово високопреосвещенство 
отлагал докато мине Петдесятницаэ1. Пред вид на изключителните условия 

обаче, той разрешил сега да бъдат покръстени и едно голямо множество 
приело кръщението и минало в лоното на св. Църква. 

Св. Синод изслуша с голяма загриженост това изложение на Негово 
Високопреосвещенство Софийския Митрополит. 

След размяна на мисли, Св. Синод реши в духа на решението на Св. 
Синод в пълен състав, Негово Високопреосвещенство Наместник -
Председателя да се срещне с г-н Министър - Председателя, както и с 

началника на личния кабинет на Негово Величество пълномощния министър 

Павел Груев, за да изтъкне още един път пред тях гледището на Църквата по 
еврейския въпрос, изтъкнато в писмото на Св. Синод до Правителството под 
N!!2975 от 22. 111. Т. г. 
[ ... ] 
НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД 
ВИДИН СКИ: /п/ Неофит 
СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ВРАЧАН СКИ: /п/ Паисий 

ЦДД, ф.791, оп.1, а.е.69,стр.188-199 

Документ N!! 20 
ИЗ ПРОТОКОЛ N2 20 ОТ 28.05.1943 Г. Нд НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ Нд 
СВЕТИЯ СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд 

РЕШЕНИЕТО Нд ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ПРИЗНАВА КРЪЩЕЛНИТЕ 

СВИДЕТЕЛСТВА Нд НОВОПОКРЪСТЕНИ ЕВРЕИ 

Днес, двадесет и осми ден от месец май /15 май ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година, СВ. СИНОД В НАМАЛЕН СЪСТАВ 
откри заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 

Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит, в присъствие 
на двамата Високопреосвещени Синодални архиереи: Софийски Стефан и 

Врачански Паисий и в отсъствие на третия Синодален архиерей Негово 
Високопреосвещенство Търновския Митрополит Софроний. 

След като се прочете и прие протокола, разгледаха се: 

1. Писмото /вх. N!!7159/ на софийския Митрополит. Съобщава, че г. 
Министър - Председателя и Министър на външните работи и на 
изповеданията го уведомил, на 28 май т.г., чрез директора на 
Вероизповедния отдел при Министерство на външните работиэz за 

решението на Правителството да не признава на тия от евреите, които 
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напоследък се кръщават кръщелното свидетелство и че такива щели да 

бъдат изселвани вън от България. Софийският Митрополит моли Св. Синод 
да изпълни свещения си дълг на Върховна църковна власт, защото явно 

било, че Правителството с тая си мярка влиза в пререкание с апостолата на 
Църквата, като поставя най-тежки условия за ония от евреите, които искрено 

идат при ГосподаИисуса Христа и желаят да се кръстят. 

Св. Синод реши да се уведоми Министерството на външните 
работи и на изповеданията, че Св. Българска Църква не може да не приеме 
в своето лоно ония от евреите, които са били катехизирани и огласени по 

установения ред и желаят да се кръстят. Да бъде уведомено при това 
Министерството, че на една наредба, която би искала да възпрепятства 
тоя ред, Църквата няма да се подчини, защото тя не може да се откаже 
от повелята на Спасителя да наставлява и кръщава идващите с вяра при 

него. 

[ ... ] 
НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД: 

ВИДИН СКИ: /п/ Неофит 

СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ВРАЧАНСКИ: /п/ Паисий 
цдА, ф. 791 К, оп.1, а.е.69, стр.201-207 

Документ N!! 21 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ НАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Нд СВЕТИЯ СИНОД Нд 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ 
НЕОФИТ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР Нд ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ И ИЗПОВЕДАНИЯТ А Зд НАЛОЖЕНАТ А ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО 

ЗАБРАНА Нд ЦЪРКВАТ А ДА КРЪЩАВА ЕВРЕИ 

До Господин Министър- Председателя и 

Министър на външните работи и на 
Изповеданията 

Тук 

Господин Министър- Председателю, 
С писмо N!! 2635 от 27 май т.г. Негово Високопреосвещенство 

Софийският Митрополит уведоми Св. Синод, че чрез г-н Директора на 
Вероизповедния отдел при Министерство на Външните работи и на 
Изповеданията бил уведомен от Ваше име, че Почитаемото Правителство е 

решило да не признава кръщелните свидетелства на тия от евреите, които 

напоследък се кръщават и че те щели да бъдат изселени от страната, което 

ще рече, че изобщо се забранява на Църквата да кръщава евреи. 
Св. Синод в заседанието си на 28 май т.м. обсъди това 

уведомление на Почитаемото Ви Правителство и реши да Ви известим за 

следното: 
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Според духа и смисъла на нашата евангелска мисия, за която ние -
архипастири и пастири - сме приели пратеничеството от Господа Иисуса 

Христа, в Неговата света църква може да встъпи чрез светото кръщение 
всеки човек на земята, от каквато и народност да е, стига да изповядва 

вярата си в Господа Иисуса Христа Разпятаго. Неговата повеля до 
апостолите , предадена чрез тях на всеки служител на Църквата, да отидат и 
да научат всички народи на истината като ги кръщават в името на Отца и 
Сина и Святаго духа е задължителна за всеки член на Църквата, а особено 
пък за всеки кпирик. Затова дверите на св. Църква са били и ще бъдат до 
еканчания века отворени за всички от всички народности на земята, които 

идат в нея с вяра в Господа Иисуса. От това евангелско и църковно гледище, 
сегашното приемане на българските евреи в лоното на светата ни българска 

православна църква, добива следното изяснение: 
Българската православна църква по същата Божествена повеля е 

винаги с отворени ·двери за всички, които ще пожелаят с вяра да бъдат 
приети в нея. Народността не е от значение, защото всички народи са деца 

на Небесния Отец и те имат право на дръзновение да пристъпят при Него. 

Рече ли някой да възпрепятства на това, той влиза в пререкание с 

апостолата на Църквата и с поставенатай от Господа мисия да наставлява, 
кръщава и спасява, и ясно е, че Църквата не може да възприеме и да се 
подчини на такова възпрепятстване. Кръщението не може да бъде 
признавано или непризнавано. То е дадено по божествен път. Даровете на 
Светаго Духа, преподадени на кръщавания в акта на кръщението, са 
неотменими. Те са дадени завинаги. Затова кръщението не се повтаря, нито 

се разваля. Вярващите и приетите в Църквата ни чрез св. кръщение евреи са 
вече действителни членове на българската православна църква и те имат 
всички ония равни права, каквито има и всеки друг член на Църквата ни. И 
отношението към тях на християнската българска държавна власт не би 
трябвало да бъде друго от това, каквото е към всички други членове на 

Църквата ни. Те трябва да се ползват в християнската българска държава 

със същите права, с каквито и другите българи членове на Църквата ни, 

защото бидейки гонени и ограничавани, това ще предизвика съчувствието и 
състраданието на ХР1.1Стияните; а и българската църква, която ги е приела в 

своето лоно, ще се почувства в положение на гонена, което никак не ще бъде 

полезно от гледище на общодържавните интереси в сегашните неспокойни 
времена. 

Наместник- Председател на Св. Синод: ВИДИН СКИ: /п/ Неофит· 

ЦДД, ф.166 К, оп.6, а.е.11, л.13 

• Преnисът от документа не е датиран. Годината оnределяме въз основа на 
цитираните два nредишни nротокола на Намаления състав от 27 и 28 май 1943 г. и 
взетото решение в Протокол NQ 20 за изготвяне на изложение. 
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Документ N2 22 
ПРОТОКОЛ N26 ОТ 22.06.1943 Г. Нд ПЪЛНИЯ СЪСТАВ Нд СВЕТИЯ 

СИНОД Нд БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА Зд ПРОВЕДЕНАТА 

Нд 15.04.1943 Г. В ДВОРЕЦА ВРАНЯ СРЕЩА Нд НАМАЛЕНИЯ СЪСТАВ 
Нд СИНОДА С ЦАР БОРИС 111 И МИНИСТЪР ·ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОГДАН 
ФИЛОВ Зд СМЕКЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТ О Нд ЗАКОНА Зд ЗАЩИТА Нд 

НАЦИЯТА 

Днес, двадесет и втори ден от месец юни /9 юни ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ, 

след подобаваща към Господа Бога молитва откри редовната си лятна сесия 
под председателството на Наместник Председателя Негово 

Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 

Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 

Софроний, Варненски и Преславски йосиф, Пловдивски Кирил, Ловчански 
Филарет, Сливенски Евлогий и Старозагорски Климент. 

НАМЕСТНИК • ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Св. Синод прочете следното 
изложение: 

Ваши Високопреосвещенства! 

Откривайки тазгодишната редовна лятна сесия на Св. Синод в 
пълен състав, считаме за потребно да се доложи веднага за стореното по 

изпълнение на решенията, взети в извънредната сесия през миналия април, 

досежно двата големи въпроса, които тъй живо интересуват Църквата. 

Както се знае, в оная извънредна сесия, Св. Синод взе единодушно 
решение да се помоли и настои пред Върховната държавна управа тя да 

нареди тъй, че досежно евреите български поданици, изобщо, прилагането 
на Закона за защита на нацията да става със свойствената на народа ни 
справедливост и човечност. А пък ония от евреите, които покръстени са 
приети в лоното на Светата ни православна църква Христова да бъдат 
закриляни от властта еднакво с православните българи, като покръстените 
бъдат освободени да носят знака на еврейската вяра и от задължението да 

плащат данък на еврейската синагога. 

Едновременно с това тогава Св. Синод отново обсъди обстойно 
въпроса за предстоятелството на църквата. И, за да се настоява за по

скорошното му разрешение, в същата сесия се изготви Проект за изменение 
и допълнение на някои членове от Екзархийския устав, в оная му част, в 

която се съдържат основните положения на въпроса. Прередактиран , 
гласуван и приет тоя Проект, Св. Синод бе определил трима от синодалните 
митрополити да го представят на г. Министър • Председателя ведно с 

обстойно обяснително изложение, подписано от всички членове на Св. 
Синод, и да настоят за по-скорошното му узаконяване. Тая делегация от 
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тримата митрополити веднага изпълни поръчението, разговаряла е с 

Министър- Председателя и наверно ще докладва в Св. Синод за това. 
На Високопреосвещения Наместник- Председател на Св. Синод бе 

възложена задачата да поиска среща с Негово Величество Царя, лично да 
му докладва за решенията на Св. Синод в пълен състав, взети в 
извънредната му сесия през април т.г., да му представи екземпляр от 

изработения и приет от Св. Синод Проект за изменение и допълнение на 
някои членове от Екзархийския устав, ведно с изложение по същия въпрос, 

подписано от Св. Синод на пълния му състав. Ала тая задача не можа да 
бъде изпълнена веднага. Случи се така, че когато се поиска среща с Негово 
Величество Царя, той бил отпътувал зад граница. Но и когато той се 
завърна, отговорът за исканата среща не последва скоро. А пък 

наближаваше страстната седмица и Синодалната сесия щеше да се закрие. 
За да не пропуснем да изпълним възложената ни задача бяхме принудени да 
напишем частно писмо на Царя и да го запознаем с това, което имаше да му 

се каже лично и устно. И понеже това писмо изхожда лично от Наместник -
Председателя на Св. Синод, стана причина Негово Величество Царят да 
свика на 15 април в двореца "Враня" историческата конференция, за да 
разменят мисли по двата големи за църквата въпроси, между него лично, 

Министър - Председателя Б. Филов и Св. Синод в намален състав, намери се 
за полезно то да стане достояние и на Св. Синод в пълен състав. 

Писмото има следното съдържание: - Ваше Величество, стеклите 

се, необикновени за Църквата обстоятелства наложиха щото Св. Синод в 
пълен състав да бъде свикан на извънредна сесия на 2 того. В тая сесия той 
заседава само три дни. Обсъдени бяха и се взеха надлежни решения само 
по два въпроса. Подир това Св. Синод ни възложи да помолим Ваше 

Величество да ни позволи лично да Ви докладваме подробно за синодалните 
решения, както и за настроението на висшата църковна йерархия, при което 

бяха взети тия решения. 
Както винаги, ние сега помолихме дворцовия съветник и 

пълномощен министър г. Груев да доложи на Ваше Величество, че трябва да 
изпълним възложеното ни от Върховната църковна управа поръчение, за да 
ни се определи ден и час за това. За наша изненада, обаче, чрез 
Високопреосвещения Софийски Митрополит, г. Груев ни даде да разберем, 
че по тия въпроси не бивало да безпокоим Ваше Величество, а да се 

обърнем към отговорното Правителство. Тоя ред за сношение на Св. Синод с 
държавната управа, беше ни известен и ние бяхме го изпълнили вече. 
Необходимо беше, обаче, Православната Църква и лично да размени думи с 
православния държавен глава по големи и съдбоносни въпроси, каквито са 

въпроса за евреите православни християни и тоя за каноническата уредба на 

Църквата. Отказано това лично делово явяване при Ваше Величество, ние 

все пак трябваше да изпълним поръката на Върховната църковна управа. 
Поради това се осмелихме да Ви пишем. Знаем, че както сте улисани в 

големи грижи за опазване и уредба на държавата, ние, по съвета на г-н Груев 

и писмено не би трябвало да безпокоим Ваше Величество. При все това, 
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уверени, че любимият ни православен държавен глава ще намери 
междувремие да прочете двете от твърде голяма важност решения на Св. 

Синод в пълния негов състав, осмелихме се да напишем настоящото 
съпроводително писмо. 

А тия решения се взеха при голяма загриженост за утрешните 

съдбини на Църквата. Епархийските архиереи се явиха в извънредната сесия 

на Св. Синод при особено настроение, създадено под влияние на 
обществения повик, че Църковната власт не е сторила потребното по 
злободневните въпроси, досежно закрилата на православните християни -
евреи и каноническото възглавяване на Църквата3з. При крайна загриженост 

в заседание се казаха неща, които трябва да бъдат известни на Ваше 
Величество. Подчертана бе общата боязън, да не би, поради извънредните 
мерки, които се вземат и прилагат понякога с безогледна суровост към 

евреите изобщо и по-частно към православните християни - евреи, чеда на 
Църквата, да се предизвика Божият гняв върху народа ни. Подчерта се и 
общата скръб и тъга на архиереите, задето не се слуша молбата й да се 
предземе едно такова възможно нещастие. Подчертан бе с душевна тъга, 
фактът, че държавната власт в най-съдбоносни моменти За народа, не се 
вслуша в гласа на Църквата; не допусна нейната каноническа уредба и -
нещо повече - неизвестно по какви съображения, не помогна за 

установяването на нейната дисциплина и създаването на нейното върховно 

законно предстоятелство. Отлагането да се даде съгласие за произвеждане 

избор на предстоятел на Църквата, след тежкото 28 годишно вдовство, 
поради единствения предлог, че не е дошъл още момента, остава непонятно, 

неоправдано и необяснимо за архиереите и те не са в състояние да отбиват 

всевъзможните подозрения за странични влияния, които се пускат в 

обществото, за които ние си позволихме по-рано лично да загатнем пред 

Ваше Величество. 

При такова настроение, в синодните заседания се обсъдиха и взеха 

решения по двата злободневни въпроса. При причинената скръб на висшата 
йерархия и сериозната нейна загриженост за утрешния ден, единодушието и 

единомислието на архиереите в пълния състав на Св. Синод се прояви в още 
по-голяма сила и готовност за отстояване авторитета на Църквата и 
духовното благо на народа. С такова пълно единодушие се взе и решението, 

с голяма почтителност, но и с твърда настойчивост, още веднъж да се 

помоли Православния ни народен Цар да внуши на Правителството да 

остави на свобода покръстените православни християни - евреи и второ, да 
разреши и помогне, съгласно с повелите на Екзархийския устав, 

каноническата уредба на православната ни Църква, досежно избора на 

нейния предстоятел. За да се улесни разрешението на тоя въпрос, Св. Синод 

изработи и окончателно прие Законопроекта за частично изменение и 
допълнение на Екзархийския устав, който биде представен на г. Министър -
Председателя и министър на Външните работи и на Изповеданията. Един 
препис от тоя проект представяме за осветление и на Ваше Величество. 
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Изпълнили по тоя начин поръчението на Св. Синод, ние си 

позволяваме да изразим в случая и нашето лично мнение. Недоволството и 

възбудата на епархийските архиереи по разрешаване на тия въпроси не 
бива да се оставят без внимание. Те не бива да укрепват в убеждението, че 
Църквата, с нейните представители всецяло се игнорира от държавната 
власт, пък даже и от държавния глава, че нейният глас е глас на викащия в 

пустиня и законното искане на нейната висша йерархия не е зачетено. Те са 

в правото си да протестират пред Св. Синод и да искат по-енергична защита 

на авторитета на Църквата. При сегашното управление на Църквата никой не 
може да ги спре да говорят и сред народа за това положение на нещата. 

Защото цяла година вече техните молби и решения за каноническата уредба 

в Църквата, свързана с нейния авторитет, са оставяни без внимание ... 
Поради това и ние мислим, че е дошло време да се чуе гласа на 

Църквата и да се удовлетвори нейното законно искане. Време е вече сега, 

преди подготовката за отпразнуване 25 годишнината на благотворното за 
Родината царуване на Ваше Величество - празненство, в което Църквата ще 
застане с достойно за любимия Цар - Обединител представителство, - да 
кажете Вашата решителна дума благоприятна по тоя въпрос, а. също и по 
въпроса за евреите - православни християни. Защото тия въпроси вълнуват 
не само висшата православна йерархия, но и цялата Църква. Това е един 

съдбоносен факт, който не може да бъде безразличен на Ваше Величество. 
Ние мислим и подцържаме, че единството на православната царска 

династия с православната българска Църква в лицето на нейната висша 

йерархия трябва да се пази в пълна сила. Защото това е гаранцията и за 
народното единение въобще. То е главния тласък и към социален, духовно

културен и национално-държавен напредък. Да се подценява и пренебрегва 
мисията и авторитета на Църквата, по наше мнение, е твърде пакостно и за 

народа и за Династията. Затова е необходимо да бъде възглавена и 
Църквата тъй, както са възглавени всичките други обществени и държавни 
институти, особено в тия тревожни дни. 

С това изложение ние изпълняваме своя върховен дълг към Ваше 
Величество и към родната ни Църква, която е вековния спътник и верен 
страж на българския народ и на царския институт. Почтително молим Ваше 
Величество да наредите потребното да не бъде пренебрегнат и тоя апел на 

Църквата към Върховната държавна власт. 
С вседушевно усърдие молитепетваме Всевишният да низпоели 

благодатта си върху Ваше Величество и да осени държавническата 

прозорливост на Царя - Обединител за успешно ръководене делото на 
целокупна България; благословията на ГосподаИисуса Христа да пребъдва 
винаги върху Вас и православната Династия 
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Предизвиканата с това писмо конференция стана на 15 април в 
Царския дворец "Враня", в кабинета на Негово Величество, под лично Негово 

председателство. Срещу него при заседателната маса заемаше място 
Министър - Председателя, а от двете страни на Царя бяха Синодалните 
архиереи по старшинство. При откриване заседанието на конференцията, 
Негово Величество беше малко развълнуван. Той обясни накратко целта на 
тая конференция: "Повод за това, - каза той, - наистина даде писмото на 
Негово Високопреосвещенство Наместник - Председателя на Св. Синод, 
което е придружено с едно изложение от Св. Синод в пълен състав и с 
Проект за изменение и допълнение някои членове от Екзархийския устав, 
досежно избора Предстоятел на Църквата. Ако не познавах отблизо Негово 
Високопреосвещенство възможно беше това писмо да ме огорчи. Но, аз от 

много години познавам неговите добри и архипастиреки чувства към Мене, 
познавам неговото усърдие в делото на Църквата. Затова преценявам по 
достойнство изложените в писмото му мисли, уясняващи въпросите, които се 

съдържат и в изложението на Св. Синод. Поради това и намерих за 

благоприятно да събера тук ръководството на Върховната държавна управа 
и тия на Върховната църковна управа, за да се обсъдят и уяснят по-добре 
тия въпроси. Ще се спра преди всичко, да кажа няколко думи по първия в 

това писмо въпрос - за евреите .. ." И започна Негово Величество с тия 
"няколко думи", които продължиха повече от половин час. Царят очевидно 
добре познава еврейството и неговия спекулативен дух. Подчерта се в речта 

му големите пакости, които тоя спекулативен дух на еврейството от векове 

прави на човечеството изобщо. Тоя дух всъде е създавал омраза сред 
хората, безверие, морално разложение и родаизмяна сред народите. Тоя дух 
на спекула и отрицание е създавал и създава сред обществата и народите 
недоволство, спорове, конфликти, войни и злополуки. На тоя спекулативен 

дух в голяма степен се дължи и сегашния световен катаклизъм. Вярно е, че 
някои от големите народи добре използват събраните с тоя спекулативен дух 
богатства на еврейството. Други, обаче, от европейските народи са се 

уверили вече, че еврейската спекулация е фатална спънка за свободното 
тяхно духовно, културно и национално-стопанско развитие. У тях е узряло 
съзнанието, че колкото по-скоро бъдат освободени от влиянието и 

експлоатацията на еврейството, толкова по-скоро и по-здраво ще се засилва 
и укрепва тяхното национално чувство и тяхното родолюбие. А това може да 
се постигне, когато· по законодателен ред се изземат от неговите ръце 
разните стопански, финансови, търговски и фабрични предприятия. Вижте в 
Европа са създадени вече и се създават законоположения в тоя смисъл. 
Създаде се такова и у нас - Закона за защита на нацията. Позната по своето 
родолюбие, родната ни православна Църква в случая едва ли би могла да 
бъде на друго мнение. 

Никой не би могъл да отрече правото и дълга, върховните 
представители на светата православна Църква да се застъпват за слабите и 
да създават утеха на страдащите човеци от каквато вяра и народност да са 

те. Трябва да се подчертае, обаче, че вземайки мерки срещу злото, което 
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еврейството, чрез пропаганда и спекулация, създава сред нашия народ, 

Върховната държавна власт все пак прави всички усилия, щото тия страдащи 
да бъдат, колкото е възможно, по-малко в България, па дори и да няма 
никакви такива ... 

Вярно е, че някои от покръстените и непокръстените евреи се 
оплаквали от проява на строгост при прилагане на Закона за защита на 

нацията. Тия оплаквания са били най-вече пред Софийската Митрополия, а 
след това и пред Св. Синод. Но на тия оплаквания не бива да се вярва 
веднага, преди да бъдат проверени. При щателна проверка, от органите на 
власпа, много от тия оплаквания се оказали безосновни. Това навярно ще 

потвърди и присъетвуващия тук г. Министър-Председател, към когото се 

позовава Негово Величество. Проверки на такива оплаквания ще се правят и 
занапред. Там, където се намери, че някои органи навласпа се престарават 

при прилагане на закона, Правителството веднага е вземало и ще взема 

потребни мерки. То ще обмисли въпроса: какви облекчения да се направят в 
случая на приелите християнска вяра евреи, макар че може да има 

съмнения, дали всички те са приели вярата по убеждения, и дали при 
удобния за техните интереси момент не ще се отрекат от покръщението си ... 

В тоя смисъл говори Негово Величество. Предаваме само по

главните му мисли. Възможно е да сме пропуснали някои от тях. Щом Царят 

завърши речта си, думата по същия въпрос бе дадена нам. Нека отбележим, 
че, ако, поради забрава, от царската реч сме пропуснали нещо, към нашата 

сега пък прибавяме думи и мисли, говорени и в по-раншната среща с Негово 
Величество. Считаме, че това попълване не е безполезно. 

Преди всичко, помолихме Негово Величество великодушно да 
прости ако в нашето писмо е съзрял дума или мисъл, които биха могли да го 

огорчат. Умишлено такива думи или мисли, нито ние, нито кой да е от 
Високопреосвещените йерарси на родната ни православна Църква не би 
могъл да изрече. И затова трябва в тоя случай да се припомни и подчертае 
истината, че само Църквата и нейната висша йерархия са оценили и 

оценяват, по достойнство, предусмотрителното благоизволение на Божия 
промисъл, щото вековно робувалият и страдал български народ да бъде 
възнаграден с тъй желания премъдър и благочестив държавен Вожд. И тая 
преценка е свързана с искрена и беззаветна любов и неизменима преданост 
към Него. Ние всеки ден слушаме от държавници, общественици, 

пълководци, официални институции и организации шумни и гръмливи изяви 
на чувства за обич и преданост към Царя, царския институт и династията. 
Обаче, историята и грубата действителност още по-гръмливо ни говорят, че 
тия чувства понякога са бивали неискрени, мимолетни, съмнителни и 

променливи. Единствената искрена и жертвена обич, неизменна преданост и 
беззаветна преданост към трона на българския православен монарх и 
неговата династия, Негово Величество Царят винаги ще намира само във 

вековния ни народен институт, ще намира само в Църквата и нейната висша 

йерархия. Защото както Църквата, тъй и Царският институт са институции 
богоустановени и по своето естество, благодатно съюзени. Те са творили 
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историята на народното ни държавно и културно битие. Те са благотворната 
атмосфера за мирното развитие и щастливото благоденствие на народа, 
институции, еднакво обичани от народа и еднакво ненавиждани от 
обезверени и покварени родоизменници. При това положение на нещата, не 

би трябвало дори да се помисли, че Църквата или някой от нейните йерарси 
биха казали тежка дума за своя православен Цар, името на когото с такава 

любов е преплетено в молитвите на ежедневното църковно богослужение. 
Макар и да третира общоцърковни въпроси, нашето писмо до Негово 
Величество има съвсем интимен характер. То нямаше да бъде написано и 
изпратено, ако имахме възможността лично да се срещнем и говорим с 

Държавния глава. Но такава възможност не ни се даде, а пък поръката на Св. 

Синод трябваше да бъде изпълнена преди да се закрие Синодалната сесия. 
И ние бяхме принудени да изпълним тая поръка, отправяйки въпросното 

писмо, което пък даде повод да бъде свикана тая конференция. 

Отбелязваме тук нашата вседушевна благодарност към Негово Величество 
Царя, който тъй великодушно заяви, че той не би могъл да ни се разсърди за 
съдържанието на това писмо, не само за това, че от много години са 

известни нашите добри чувства към него и династията му, но още и затова, 

че с писмото му се представиха по-убедително мотивите за решението на 

Върховната църковна управа по два големи въпроса, решения за които 

Царят трябваше да бъде предизвестен пряко от нея чрез Наместник -
Председателя на Св. Синод. 

Като пояснение на Синодалното решение по еврейския въпрос, ние 
казахме, че нито Църквата изобщо, нито някой от нейните йерарси отделно, 

биха могли да застанат в разрез с мерките, които отговорната държавна 

власт взема със Закона за защита на нацията. Непростим грях ще стори оня, 

който би се опитал да подценява вековната тяхна любов към род и родина. 

Родната ни Църква и нейния клир имат скромната претенция за важна 
историческа заслуга към българския народ. През най-мрачната епоха на 

вековното робство те са били единствената будна стража за опазване 

неговата народностна самобитност. Със своите слаби, но благодатно 
подкрепяни сили смело са се противопоставяли на всички иновереки, 

инородски, иноелавни и сектантски покушения върху народностното ни 

битие. Търпяха те големи мъки и страдания, но все пак успяха да опазят 

живата реч, духа и народностното съзнание на българите, сполучиха да 
подготвят народното възраждане и по тоя начин се създаде здравината и се 

осигури бъднината на нацията. Вършиха всичко това те, движими от една 
голяма беззаветно жертвена любов към своя народ. И сега, когато подир 
изживените борби, мъки и подвизи, се радваме на осъществената въжделена 

народна целокупност, когато живеем в една свободна независима и бързо 
облагоустройстваща се културно държава, Църквата и нейната йерархия не 
могат да отстъпят, комуто и да било, първенството в тая любов към нацията. 
И поради това ние с готовност бихме подписали всяка мярка на всяко 
законопредложение, които държавната управа би намерила за необходимо, 
за защита на така защитената в миналото от Църквата българска нация. 
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Стига тия мероприятия да са обективни, да отговарят на народното 
достойнство и да са пригодни за отблъскване на всички иновереки, 
родоотстъпни, политически и сектантски покушения срещу праотеческата ни 

вяра, свободата, независимоспа и нравствено-религиозния и държавно
културния развой на народа ни. 

Вярно е, че Върховната църковна управа, по повод прилагането на 
Закона за защита на нацията по отношение на евреите, изказа мнение и 
отправи до правителството специално ходатайство да се окаже законното 

покровителство най-вече на ония от евреите, които са покръстени и приети в 

лоното на православната църква. Да стори това, обаче, е повелителен дълг 

на Висшата църковна йерархия, дълг, който ни най-малко не намалява 
силата на нейната подчертана от историята жертвена любов към народа. 

Църквата и нейните пастири са благодатно осветени и посветени 
служители на божествения евангелски закон. Пряк техен учител и 
ръководител в изпълнение повелите на тоя закон е самия законоположник 

Христос Господ. Когато им се случи да разрешават сложни въпроси от 

верски, нравствено - религиозен, държавен или от социално-хуманен 

характер във връзка с тоя закон, те молитвено се допитват до божествения 
Законоположник как трябва да постъпят. Отговорът на това допитване те 
получават чрез своята съвест и чрез съборната съвест на йерархията. А чрез 
тая съвест действа Христовия дух на истината и премъдроспа. Ръководени 

от тоя дух, служителите на Църквата и на народа никога не сгрешават. 

Неотдавна предстоятелят на Англиканеката църква АрхиепископЪ т 

на Кентърбъри, по въпрос от важен за Църквата характер, лекомислено е 

пренебрегнал тоя дух. Забравил, или непожелал да се допита до 
божествения Учител и Спасител на човечеството, гръмливо пред цял свят 
благослови съюза на английската държава с безверния и мрачен 

болшевизъм; публично възвелича хулите на Духа Святаго и разрушителите 
на Църквата Христова, и призова английския народ да помага на антихриста, 

който има задачата да изкорени вярата и морала на християнска Европа и 

изобщо в душата на човечеството. Доскоро усърден апостол на словото 

Божие, тоя архиерей изведнъж извърши страшното престъпление - порази 
собствената си съвест, съблазни паството си и се прояви като измамник -
предател на Христа Господа. И подобно на Юда предател, изгуби своя висок 
пост, та неговото апостолско място друг да заеме. 

Законът за защита на нацията най-чувствително засяга живущите в 
страната евреи. Щом се започна неговото прилагане, веднага започнаха 
отчаяни оплаквания, апели и молби за милост и закрила. Особено 
трогателни бяха молбите на евреите, приели светото Кръщение и станали 
чеда на православната Църква. Сложили на себе си животворния кръст 
Христов - знака на християнската вяра, по закона те били заставени да носят 
и шестоъгълната звезда на еврейската вяра. Станали членове на Христовата 
Църква и отчуждили се от еврейството, те все пак по повелята на същия 
закон бивали заставяни да плащат данък на еврейската синагога. За тях 
било създадено едно тежко и мъчително положение. Евреите вече не ги 
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приемали в тяхната среда, понеже са изменили на тяхната вяра. Но новият 

закон не им осигурявал място и сред християните. Като покръстени не ги 

приемали вече в еврейската хавра, а със знака на еврейската вяра 

срамували се да влязат и в християнските храмове. И започнали техните 

вопли, ридания и трогателни молби пред управата на църквата за възможна 

помощ и закрила. Софийската митрополия, както и Св. Синод ежедневно 

бяха посещавани от евреи, частни лица и еврейски депутации, измолващи 
църквата да стори нещо да се облекчи създаденото им тежко положение. 

Застъпваха се за това големи български общественици и множество добри 
граждани християни. От много страни се издигнаха гласове на упреци срещу 
архиереите и управата на Църквата. "Де е църквата с нейните водачи, -
викаха те; - Не виждат ли, че новопокръстените нейни чеда се извършва 

една неправда. Защо не се застъпят за тях?" 
Вследствие на всичко това Върховната управа на Църквата 

трябваше да обсъди тоя въпрос и да вземе съответно решение по него. 

Затова Св. Синод беше свикан в пълен състав. При откриване на 

заседанието Високопреосвещените епархийски архиереи докладваха, че със 

започване прилагането на Закона за защита на нацията същото окаяно 

положение за евреите било създадено и в провинцията. Упреците срещу 

управата на църквата са били главно за това, че тя не се е погрижила да 
създаде закрила за ония, които са образували българо-еврейски семейства, 

приели християнската вяра, станали чеда на Христовата църква и числящи 
се към българската гражданска общност. 

За да вземе едно решение съответно на високата и радоспасителна 
мисия на Църквата и съгласно със закона, правдата и любовта Божия, 

естествено бе Св. Синод да си зададе въпроса, при тоя особен случай, 
Божественият Учител и Законоположник как би посъветвал да постъпят 
ръководителите на Неговата земна църква, апостолските приемници? Тогава 

всеки от синодалните архиереи потърси отговор на тоя въпрос не само в 

словото Божие, но и в собствената си архиерейска съвест. И след като всеки 
от тях взе думата в Синодалното заседание и изказа своето мнение, 

полученият отговор бе единен, кратък, ясен и категоричен: Църквата, чрез 

своята висша йерархия, т.е. чрез своята върховна управа е длъжна да 

ходатайства и да измоли върховната държавна власт да нареди: първо, при 

прилагане на Закона за защита на нацията, досежно евреите изобщо да се 

постъпва справедливо и човечно - една добродетел, която от векове е 

присъща на народната ни душа, и, второ, покръстените и приютените вече в 

лоното на светата ни родна православна църква евреи и смесени българо
еврейски семейства да имат наравно с православните български семейства 
пълната държавна закрила, като покръстените бъдат освободени да носят 

знака на еврейската вяра и от плащане данък на еврейската синагога. 

Буквално в тоя смисъл бе взето и синодалното решение, което 

подписано от всички, се представи в оригинал и на Негово Величество Царя 
и на Министър - Председателя. Разбира се, Св. Синод и сега настойчиво 
моли за изпълнението на втората точка, уверен, че с пълната закрила на 
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покръстените 30-40 българо-еврейски семейства никак няма да бъде 
засегната държавната политика. 

След това думата бе дадена на Високопреосвещения Софийски 
митрополит Стефан, който между впрочем обясни издаденото от 

Митрополията нареждане покръстените евреи да не слагат на себе си знака 
на еврейската вяра. 

Високопреосвещеният Стефан картинно обрисува създаденото 

положение с гласувания от Народното събрание Закон за защита на нацията, 
с който се засягат главно евреите. Той изтъкна факта, че голямата част от 

евреите в България живеят в Софийската епархия и че само в София са 27 
хиляди. Мерките на Комисарството по прилагане на тоя закон, по обща 
преценка са били твърде крути, дори и жестоки, към тях. Молбите, плачовете 
и сълзите на изплашените за имота и живота си евреи са били дълбоко 

покъртителни. Отчаянието, плачовете и риданията на тия подгонени и 

изложени на страдания невинни израилтяни - каза той - предизвикаха 

състраданието на мнозина столични добросъвестни и родолюбиви граждани, 

които горещо се застъпваха за страдащите.С особена настойчивост те, чрез 
Митрополията, искаха Църквата да застане като закрилница най-вече на тия 

от евреите, които, бидейки покръстени, са станали части от православната 

ни общност. С три обстойни писмени доклада това, създадено с прилагането 

на З.З.Н., положение бе донесено във Върховната управа на Църквата. 

Свикан по тоя повод в пълен състав, Св. Синод обсъди с подобаваща 
сериозност и единодушно реши: да се изложи писмено пред Върховната 
държавна управа становището на Църквата. Едновременно с това да се 
подчертае и настроението сред народа, който, проникнат от християнско -
благородни чувства към страдащите ближни, настойчиво, в едно с Църквата, 
иска при прилагането Закона за защита на нацията да се проявява към 

евреите снизхождение и човечност. С това изложение до Правителството, 
Св. Синод определено и твърдо заяви, че взема под закрила на Църквата 
покръстените евреи и помоли държавната власт да освободи от 

ограниченията , наложени на покръстените, а най-вече от задължението да 
носят значката-звезда и от плащане данъка на еврейската синагога. 

И понеже отговорът на тая молба, - каза Високопреосвещения 
Стефан, - се забавяше, а уплахата и отчаянието сред еврейските среди се 
усилваха, видях се принуден да посетя г. Министър-Председателя и да го 
помоля да се ускори с отговора на Правителството до Св. Синод. При тая 
среща Министър-Председателя каза: "Налага се да се смекчи и допълни в 
някои отношения З.З.Н." А в заключение той добави: "Намирам, че е 
несъвместимо да се носи кръст и звезда; затова можете да съобщите на 
покръстените, че те са свободни от задължението да носят звезда." Тая 
мисъл той повтори и при други две срещи. Но особено силно бе подчертана 
от него на ОЗ. 1 О. 1942 година при тържествения молебен в празника на 
независимостта и Възшествието. Тогава сметнах, че тоя въпрос е разрешен 

окончателно и побързах да пусна окръжното от 05. 1 О. , с което уведомявах, 
че покръстените евреи, като християни, са свободни от носене на еврейската 
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звезда, която е религиозен белег. Казват някои, че тая ми постъпка била 
причина да се забрави разрешението на тоя въпрос. Ако съм провинен, че, 

вследствие трикратната изява на Министър-Председателя, съм избързал с 
въпросното окръжно, готов съм да понеса отговорноспа. Но аз моля да 

бъдат пощадени покръстените евреи и освободени от тежестта на З.З.Н .. 
Нито за момент не съм помислил, че с издаването на това окръжно ще 

извърша нещо нередно и пагубно. Окръжното е плода на даденото ми от г. 
Министър-Председателя уверение, че такава отстъпка се прави на 

покръстените. Коректен и благодарен, какъвто си е, той не е отрекъл думите 

си, както някои с лека ръка правят. Твърде много съжалявам, ако 
извършеното по чиста съвест да сторя добро, е причина да стоим там, дето 

сме сварени и обезпокоени от закона и поради неволната ми грешка да 
страдат невинните. Но аз имам основания да искам човешко третиране на 

евреите изобщо и специално на покръстените. Поради това и сега, при 
Височайшето присъствие в тая конференция, горещо ходатайствам, щото 
Върховната държавна власт да се вслуша в гласа и молбата на Църквата и 

да даде нареждане за смекчаване на З.З.Н. и да се прилага той при добра 
воля, с мярката на човечност и справедливост, а покръстените да се 

третират като членове на светата ни Църква и да се радват на християнската 
си принадлежност, необезпокоявани от никакви ограничения. 

Подир това думата взе Министър-Председателя г. Б. Филипов. Той 

не отрече това, което е говорил на Високопреосвещения Софийски, досежно 
носене звездата от покръстените евреи. Така мислел по въпроса той лично. 
Писмено, обаче, - каза той, - не трябвало да се оповестява. Това се налагало 
от политическия момент. Еврейската значка покръстените могли да 

изоставят тихо-мълком, за което щяло било да се внуши на полицейските 

органи. Писменото оповестяване направило неблагоприятно впечатление в 

странството, па и вътре в страната, а формално решение по тоя въпрос 

Правителството още не било взело. Станалата погрешка забавила 

Правителството да отговори на Синодното ходатайство по въпроса. 

Досежно строгоспа по прилагане Закона за защита на нацията Министър
Председателя каза, че е възможно да е имало престараване на някои от 

полицейските органи. Вероятно е, обаче, че в оплакванията на някои от 
евреите да има много преувеличени работи. Направените проверки са 
потвърдили тая вероятност. Не могло да се отрече, че някъде строгостите 
били предизвикани от тия, които най-много се оплакват. Знае се изкуството 
на евреите да извращават фактите и да ги преувеличават. При все това, 
Правителството се старае да прилага Закона с добра воля и справедливост. 
То се вслушва в ходатайството на Св. Синод и проявява възможната 

снизходителност към евреите изобщо, а още повече към покръстените. 
Справедливото искане на Църквата се взема под внимание. Тия нови 
християни са и ще бъдат под закрилата на властта, като приобщени към 

народното православно изповедание, макар че не всички те са приели 

християнството от любов към Христовото учение. В това са убедени мнозина, 
дори и някои от добрите българи - християни. Правителството, обаче, ги 

107 



третира като добросъвестно приели вярата и според проявата на тяхното 

добро поведение. Ако някъде полицейските органи по неведение, или по зла 

воля, което не би могло да се допусне, се престараят към някои от тях при 

прилагане на закона, Правителството веднага ще вземе мерки срещу 
провиненията. То никак няма желание невинни хора да страдат, а още по
малко числото на страдащите да се увеличава. 

В заключение Министър - Председателят каза, че трябва да се 
знае, че еврейският въпрос изобщо не е само български въпрос, той е 
европейски въпрос. Нека това се има предвид от всички добри българи, както 
и от Върховната управа на народната ни православна Църква, гласът на 

която за жива вяра, родолюбие, правда и човечност винаги ще бъде добре 

оценяван и слушан и от Правителството. 

По втория въпрос - каноническото възглавяване на Църквата -
Негово Величество малко говори. Заключението му бе: понеже 
каноническият предстоятел на Църквата ще има голямо значение в живота 
на Църквата и народа, преди година, когато тоя въпрос се повдигнал, той бил 
на мнение, че изборът на Патриарх трябва да стане в един по-спокоен 
момент, какъвто да се изчака. Сега, обаче, заяви Царят, аз оттеглям това 
свое мнение и предоставям на Правителството и на Св. Синод да се 
занимаят с окончателното разрешение на тоя въпрос. Дали Негово 
Величество и Правителството ще уважат съображенията и мотивите, върху 

които е изградено Синодалното решение за тоя въпрос, ще се види 
тепърва ... 

С нашето частно писмо до Негово Величество ние смело 
подчертахме тия мотиви и необходимостта да се пристъпи към възглавяване 
на Църквата. Поради това сега в това заседание по тоя въпрос думата не 
поискахме. Стори това оба'оlе Високопреосвещения Митрополит Паисий. Със 

свойствената си логичност в словото, той с малко думи обрисува 
ненормалното положение на Църквата, досежно нейната канонично - управна 
непълнота. Подчерта се, че дори и сегашната среща тук красноречиво говори 

за ненормалното положение на църквата и нейното канонично неустройство. 
От 28 години тя е лишена от свой канонически предстоятел, облечен законно 
с права, задължения и отговорност за всичко, каквото става в Църквата. 
Наистина има пазител на престола на Предстоятеля, но той не е облечен 
нито с правата, нито със задълженията на предстоятеля. Следователно, като 

обикновен митрополит, той не може да има високия предстоятелски 
авторитет нито вътре в църковния диоцез, нито вън от него. Той 

предстоятелства и ръководи заседанията на Св. Синод, констатира 
болшинството на гласовете и правилността на взетите решения по сложните 

за разглеждане църковни въпроси. Но той не може сам да се произнася по 
никой от тия въпроси, нито да поема задължения без Синодално решение. 
Църквата ни има сега 11 митрополити и сякаш всички са патриарси; всички 
говорят и действат от името на Църквата, но никой не носи лична 
отговорност за решенията на Св. Синод. Ясно е, следователно, че при това 
положение, Църквата не може да бъде осведомявана по важните 
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политически въпроси, които са свързани с дискретност. А при липса на 
подобно осведомяване, лесно се правят грешки, които са в ущърб на 

църковното дело. Съвсем иначе би било, ако Църквата има своя канонически 
предстоятел, който като е облечен в по-големи права от другите архиереи, 

ще се ползва с доверие и в най-високите гражданско - политически кръгове, 

пък и ще носи отговорност и пред Църквата и пред държавата. И поради 

това, той сериозно ще обсъжда въпросите, много пъти ще крои и размерва, 
преди да се реши да реже и да действа. Безспорно е това, че тогава 

Върховната църковна управа не би изпаднала в неудобно положение, както 
често се случва сега. 

Би било в интереса на епархийските архиереи, ако сегашното 
положение в управата на Църквата се продължава. Радостна и утешна е, 

обаче, наличната действителност, че в тия тежки и ненормални времена, 

които народът ни преживява, висшите ни църковни йерарси са застанали над 

всякакви лични интереси. По въпроса за възглавяването на Църквата, те се 

проявяват в пълно единомислие. И като епархийски кириарси, и като 

Синодални членове, те са преизпълнени с църковно - родолюбивото 

съзнание, че интересите на Църквата и държавата, изобщо интересите на 

православно и щастливо обединен български народ, налегнат час по-скоро 
да се избере, съгласно с каноните, отговорен предстоятел на Църквата. И 

поради това е взето единодушно Синодално решение, в споразумение с 

държавната власт, да се пристъпи към избор на патриарх. Ако ли пък се 

намери за неудобно да се пристъпи направо към избор на патриарх, то да се 
избере по сега действащия Екзархийски устав Екзарх, който в последствие 

при удобния момент да бъде провъзгласен за български патриарх. 
Министър - Председателя г. Проф. Б. Филов каза: "и това е една 

идея, едно мнение, което би могло да се обсъди и да се види, дали не би се 
улеснило някак разрешението на тоя важен за църквата и народа въпрос". 
Тогава Негово Величество Царят повторно заяви, че той опегля мнението си 

по отлагане въпроса за възглавяване на родната ни православна Църква и 

че възлага на Правителството и на Св. Синод да се занимаят с неговото 
разрешение. Подир това Негово Величество благопожела усърдна и 

благотворна дейност на Върховната църковна управа, която да даде най
добри резултати за високата мисия на светата ни Църква и закри 
заседанието. 

На тръгване, Негово Величество доведе двете царски деца: Техни 

царски височества Престолонаследника княз Симеон Търновски и княгиня 
Мария- Луиза, за да получат отчески благословии от Синодалните архиереи. 
Възрадван Св. Синод ги благослови и им молитвено благопожела да 
израснат в крепко здраве, във вяра и· благочестие да пребъдат многолетно 
утеха и радост на царското семейство и на обединена България. 

Така се завърши тая историческа конференция на представителите 

на Върховната държавна власт с тия на Върховната църковна власт - Св. 
Синод. Дали ще последва някакъв задоволителен резултатът от нея ще се 
види тепърва. 
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Св. Синод изслуша с внимание изложението на Наместник -
Председателя. 

ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ ЙОСИФ: намира, че писмото на 
Наместник - Председателя до Негово Величество Царя е имало намерение 
да изпълни решението на Св. Синод. Според Високопреосвещения 
Митрополит, писмото е обосновано и е издържано по съдържание. Не 
намира, че е казано нещо пресилено. Що се отнася до конференцията, която 

е станала в Двореца Враня, смята, че тя не е дала пълен резултат. 

Резултатът от нея е само отлагане на въпросите, без да бъдат те решени 
или поне изяснени. Министър - Председателя да се почака до четвъртък, за 
когато щял да даде отговор по патриаршеския въпрос. На мнение е, че ако 

до тогава не дойде отговор от Министър - Председателя, Св. Синод ще 

трябва да вземе категорично становище по патриаршеския въпрос. Иначе не 

може да бъде, защото ще остане убеждение, че ние сами не държим на това. 
Затова предлага след четвъртък след като добре се обмисли въпроса да се 

вземе становище с оглед да се намери един окончателен изход. 

Поради напредналото време, заседанието се закри. 

Наместник - Председател на Св. Синод: 
ВИДИНССКИ: /п/ Неофит 

СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ: /п/ Михаил 
ВРАЧАН СКИ: /nl Паисий 
НЕВРОКОП СКИ: /п/ Борис 
ТЪРНОВСКИ: /п/ Софроний 
ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ: /п/ Йосиф 
ПЛОВДИВСКИ: /п/ Кирил 
ЛОВЧАНСИ: /п/ Филарет 
СЛИВЕНСКИ: /nl Евлогий 
СТАРОЗАГОРСКИ: /п/ Кпимент 

ЦЦА, ф.791К, оп.1, а.е.70, стр.82-101 

Документ N!! 23 
ПРОТОКОЛ N!!7 ОТ 24.06.1943 Г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 

СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС В СОФИЯ, СЛЕД ПРОТЕСТНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ 

НА24МАЙ 

Днес, двадесет и четвърти ден от месец юни /11 юни ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ 

откри заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 

Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 
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Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 
Софроний, Варненски и Преелавси йосиф, Пловдивски Кирил, Ловчански 
Филарет, Сливенски Евлогий и Старозагорски Климент. 
По доклад на Секретаря: 

НАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Министър - Председателя ми 
обеща, че до днес, както казах и миналото заседание ще получим отговор от 

Министерството по въпроса за избора на български патриарх. Повиках 

пълномощния министър г. Сарафов да се осведомя от него дали ще получим 
за днес такъв отговор. Той ми каза, че Министър - Председателя му 
възложил да даде мнение по представения от Св. Синод законопроект за 

избиране предстоятел на Църквата, и че той дал такова мнение. Досега, 
обаче, отговор от Министерство на Външните работи Св. Синод не е 
получил. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ смята, че щом ще се чака отговор от 
Министър - Председателя по представения от Св. Синод законопроект за 

избор на патриарх, по-добре би било разискванията по този въпрос да станат 
след като се получи такъв отговор и в тоя смисъл прави предложение да се 

отложат за сега. За сега, Негово Високопреосвещенство намира, че е добре 
Св. Синод да се произнесе по другия въпрос, засегнат в изложението на 

Наместник - Председателя - за положението на евреите и специално за 
покръстените евреи. 

Св. Синод приема това предложение. 

СОФИЙСКИ СТЕФАН направи пред Св. Синод подробно устно 
изложение за развитието на еврейския въпрос в столицата от 24 май т.г. 
до сега. Част от тоя доклад е записан в протокола на Св. Синод в 
намален състав от 27 май т.г. (вж. док. 19) и в изложението на Негово 
Високопреосвещенство до Св. Синод вх. Ng 7157 от същата дата. 

Негово Високопреосвещенство продължи: След като бе решено 
да бъдат изселени от столицата евреите и започна изселването, 
мнозина от тия, които по-рано бяха обявили пред нас желание да се 
покръстят, бяха покръстени. По повод на това покръщаване бях повикан 

по телефона от директора на Изповеданията г. Сарафов, който ме 
уведоми за решението на Министерския съвет да не признава 
кръщелните свидетелства на ония от евреите, които са се покръстили 
през 1943 година и че те щели да бъдат изселени вън от страната. 
Възразих, че това решение на Министерския съвет ограничава мисията 
на св. Църква и уведомих г. Сарафов, че аз ще съобщя с окръжно това 
нареждане на енорийските свещеници, та те от своя страна да 

предупредят ония, които желаят да се кръстят каква съдба ги очаква. Не 

мина час и г. Сарафов отново ме повика за да ми каже, че министъра на 

Външните работи е решил да бъдат затворени за известно време 
църквите в София, за да не би да станели някакви изстъпления по повод 
покръстването на евреите. Отговорих, че протестирам против такова 

насилие, че няма да се подчиня на такова нареждане и ще дам заповед да 
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се служи редовно в църквите. Изглежда, че г. Сарафов е предал, защото 
тая наредба беше отменена. Действително аз уведомих свещениците с 
окръжно за решението на Министерски съвет. Министър 

Председателят получил това мое окръжно чрез г. Прокурора. Съдии и 
прокурори правили съвещание и искали да ме подведат под отговорност, 
като саботьор против закона за защита на нацията. 

НАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ уведоми Св. Синод, че от 
разговорите, които е имал с Министър - Председателя, с министъра на 
Вътрешните работи и Народното здраве и с комисаря по еврейските 

въпроси34, се е дошло до споразумението покръстените евреи за сега да не 
бъдат изселвани от София, а също и да не носят еврейската значка. За това 
нямало да бъде издадена наредба от Правителството, обаче, имало вече 

негласно нареждане да не бъдат преследвани ония от покръстените, които 

не носят значката. Ако ли пък някои бъдат обезпокоявани, да се отнасят до 

Министър - Председателя, който нарежда да бъдат освобождавани. Евреите, 
обаче, ще бъдат изселени от Софияэs във вътрешноспа на Царството. 

ВРАЧАНСКИ ПАИСИЙ: Ние взехме решение в пълния състав на Св. 
Синод да помолим Правителството да се отнася към евреите с нужната 
справедливост и човечност, съответстващи на престижа на нашата държава, 

като християнска държава. Помолихме също да им се даде възможност да 

живеят сносно и да не бъдат изселвани вън от страната, а за християните от 

еврейски произход помолихме да бъдат третирани еднакво с християните -
българи. Правителството не се вслуша напълно в нашата молба. Взеха се 
мерки срещу евреите, които не са в съгласие с правдата и човечноспа. 

Правителството предприе изселването на евреите от София. Срещу това 

най-после какво да се прави, но изселването трябва да става в рамките на 
това да се даде възможност на изселените за едно елементарно 

съществуване. За сега изселените, поне във Враца и Врачанска епархия, са 
в доста бедствено положение. Те могат да наемат квартири само в еврейски 
жилища, каквито жилища във Враца има само 5-6. Концентрирани са в 
училищата по 50-60 души в една стая. Така е и в Пловдив, навярно така е и в 
другите епархии. За сега, понеже продадоха покъщнината си в София, имат 
по някоя спестена . пара и могат да преживяват, но утре, когато тия 

спестявания ще се привършат, ние може да си представим какво ще бъде 
положението им. Без дрехи и без храна, те ще тръгнат голи и гладни по 

просия. Какво ще бъде нашето положение на енорийските свещеници и на 
християните като свидетели на тия неизбежни последици, ето въпроса, който 
трябва да преценим от християнско гледище. А също и въпроса - дали след 
като са разселени от София, няма да бъдат изселени вън от страната. И още 
един трети въпрос, който ни предстои, е за кръщението на евреите. Имало 
слух, че Св. Синод бил против покръстването на евреите, говорело се, че 

имало ред за приемане на иноверните чрез оглашение, който не се спазвал. 

Хората смятат, че архиереите са разделени по тоя въпрос, което не е истина. 
Затова, намирам, че и по тоя въпрос трябва да изясним как следва да се 
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действа, за да има ред и еднаквост и да се избягват нарекания, както стана 
сега при кръщаването напоследък на евреи в столицата. 

Поради напредналото време заседанието се закри. 

Наместник - Председател на Св. Синод: 
ВИДИН СКИ: /n/ Неофит 
СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ: /n/ Михаил 
ВРАЧАНСКИ: /п/ Паисий 
НЕВРОКОП СКИ:/ п/ Борис 
ТЪРНОВСКИ: /п/ Софроний 
ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ: /п/ Йосиф 
ПЛОВДИВСКИ: /п/ Кирил 
ЛОВЧАНСКИ: /n/ Филарет 
СЛИВЕНСКИ: /п/ Филарет 
СЛИВЕНСКИ: /п/ Евлогий 
СТАРОЗАГОРСКИ: /п/ Климент 

ЦЦА, ф. 791 К, оп.1, а.е.70, стр.1 05-109 

Документ N2 24 
ПРОТОКОЛ N28 ОТ 25.06.1943 Г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 

СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО 
НА ЕВРЕИТЕ СЛЕД РАЗСЕЛВАНЕТО ИМ В СТРАНАТА 

Днес, двадесет и пети ден от месец юни /12 юни ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година, СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ 

откри заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 

Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 
Високопреосвещените синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 

Софроний, Варненски и Преславски йосиф, Пловдивски Кирил, Ловчански 
Филарет, Сливенски Евлогий и Старозагорски Климент. 

По доклад на секретаря. 

1. Продължиха разискванията по новото положение на евреите в 

страната. 

СТ АРОЗАГОРСКИ КЛИМЕНТ: Св. Синод има вече определено 
становище по еврейския въпрос. Не са настъпили причини да отстъпим от 
това становище. Напротив, трябва да изтъкнем пак пред Правителството, че 
и сега евреите са лошо третирани и отново да настоим за това, каквото и да 

е отношението на държавата към тях, да е човечно и справедливо. Да 

настоим да не бъдат изселени вън от страната. Ако се сметне, че въпросът 
за евреите е европейски въпрос, то нека бъдат оставени в страната да стоят 
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тук докато им се оnредели сnециално място, където ще бъдат заселени. 

Освен това, да настоим да се уреди окончателно nоложението на всички, 
които са кръстени. Смятам, че Св. Синод изnълни дълга си и че все нещо се 

наnрави в това отношение - nосмекчиха се мерките. Поне за Старозагорска 

еnархия вnечатлението е такова. Изселването стана редовно. Що се отнася 

до становището на Правителството да не кръщаваме евреи, които идат с 
вяра да nриемат своето кръщение, ясно е, че не можем да възnриемем 

такова искане, което nротиворечи на нашата евангелска мисия. По тоя 
въnрос да се изясним с Правителството. Ние ще nродължаваме да 
кръщаваме ония, които желаят, но желателно е кръщението да става след 

nредварителна катехизация. Да се оnредели даже един nо-дълъг nериод на 

оглашението. Правителството да уведомим, че не можем да се откажем да 
кръщаваме, но това ще става след nо-nродължително огласяване. 

ПЛОВДИВСКИ КИРИЛ: Св. Синод отдавна е установил своето 
гледище по еврейския въпрос. Сегашните ни разисквания едва ли ще 
могат да добавят нещо, освен да изяснят някои конкретни факти. Преди 
това, желал бих да се спра на две мисли, които настойчиво се изтъкват 
срещу тезата на Църквата. 

Едната: еврейският въпрос не е въпрос на морал, а на сигурност. 
Тази мисъл чухме и в скорошната реч на райхсминистъра на пропагандата 
д-р Гьобелс. Дали той е имал предвид германската обществена 
действителност, и на нея дава отговор с тая мисъл, не знаем. Струва ми 
се, че в Германия въпросът за евреите е разрешен отдавна. Болезнената 
му фаза отдавна е преминала. Види се г. Райхсминистъра отговаря на 
моралните смущения, които еврейския въпрос е предизвикал в други 
страни. 

Каква трябва да бъде църковната оценка на тая мисъл? За 
Църквата еврейския въпрос е и морален. Няма сигурност без морал. Не е 
трайна оная сигурност, която не почива на морала. Тъй, че еврейския 
въпрос трябва да бъде не само въпрос на сигурност, а и на морал. 

Втората мисъл: еврейският въпрос е европейски, а не български. 
Не зная, как трябва да се разбира тая мисъл, но вероятно тя не означава, 
че не е български въпрос отношението ни към българските евреи. Ние 
признаваме европейския характер на еврейския въпрос, но той не е 
преставал да е и български. Следователно, у нас и с оглед на нашата 
народностна и обществена действителност ще трябва да се разрешава. 
Подражанието не е за предпочитане, нито пък отказването от 

народната суверенност. Ние имаме предвид различното отношение към 
евреите в разните европейски държави. 

По-важно е да усвоим становището по конкретното положение на 

евреите у нас след последните изселвания от столицата. Мисля, че 
трябва да настояваме да не им се отрича право на труд и поминък. Иначе 

би значело да им се отрече право на живот. Изселените в разни градове 
евреи трябва да се съберат на няколко трудови общежития. В същото 
време това ще е указание, че евреите няма да бъдат изселени извън 
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границите на България. Сегашното неизяснено положение не бива да 
продължава. Това е много мъчително за самите евреи и вредно за 
страната. От трудовите общежития ще спечели държавата. Пък след 
войната ще може вече да се пристъпи към окончателното разрешаване 
на еврейския въпрос, съобразно с обстоятелствата. 

ЛОВЧАНСКИ ФИЛАРЕТ: миналата сесия на Св. Синод, когато се 
разглеждаше еврейския въпрос, аз отсъствах, обаче, съм напълно съгласен 

със становището на Св. Синод и заради това подписах изпратеното до 
Министър - Председателя изложение, което изразяваше напълно сполучливо 
становището на Църквата. От Битоля и епархията евреите бяха изселени, 
както е известно и откарани в Полша. Сега искам да подчертая само една 
друга страна на тоя въпрос - че с тежките страдания на еврейското 

малцинство се наказва така да се рече и нашия народ, който твърде много 

съчувства на тяхното нещастие. Аз минах неотдавна през Кюстендил и 

можах да видя колко много и нашите християни страдаха. Пред погледа им 

пред очите им се протича страшната трагедия на гладуващи човешки 

същества. Кой се наказва? Тоя, който гледа ли или тоя който е наказан. 
Идеята да замолим Правителството да даде възможност на евреите да 
живеят в трудови лагери ще облекчи твърде много самите тях, а също и 

нашето съчувстващо население. Що се отнася до кръщението на евреите, 

ние разбира се, не можем да отхвърляме ония, които идат честно и убедено 
да се кръстят. Добре е, обаче, да се въздържаме да кръщаваме докато не се 
убедим, че пристъпващите идват с искрено желание и вяра. 

СЛИВЕНСКИ ЕВЛОГИЙ: Прави ми впечатление, че становището ни 
по еврейския въпрос, изразено с нашето изложение до Правителството, 

става достояние на известни среди у нас, които, взимайки повод от него, 

искат да злепоставят както Св. Синод, така и отделни архиереи, както се 

случва със св. Софийския Митрополит. Хули се и Църквата и се подхвърлят 
некоректни упреци. Мисля, че Св. Синод трябва да реагира против това. 

Св. Синод, след като се занима отново с еврейския въпрос и взе в 
съображение, че макар тоя въпрос да е станал европейски, той като не е 

престанал да бъде световен и по-специално преди всичко български въпрос, 

защото се касае до български поданици, не престава да е морален въпрос и 
трябва да бъде разглеждан преди всичко от морално гледище. Поради това 
Св. Синод подържа своето становище, че евреите, български поданици, не 
бива да бъдат принудително изселване вън от границите на България и 
когато стане нужда да бъдат изселвани от големите градове, да не бъдат 
лишавани от условия за необходимото препитание, като им се дава 
възможност за работа, напр., чрез трудови лагеризв. Евреите, които са 

приели Христовата вяра и са кръстени, не трябва да носят звездата, 
емблемата на еврейската вяра и да плащат данъка на еврейската 
религиозна община; не бива да се отказва св. кръщение на евреи, които биха 
поискали да се кръстят. При кръщението на евреите трябва да се спазват 
наредбите на църквата за достатъчно подготвяне към св. кръщение. На 

евреи, кръстени преди септември 1940 година, които са пропуснали в срока 
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да направят надлежните постъпки за легализиране на своето кръщение, да 

се продължи срока. В тоя дух да се направят нови постъпки пред 

Правителството. 

ВРАЧАНСИ МИТРОПОЛИТ повдигна въпроса за нападките, които 
се отправят към Негово Високопреосвещенство Софийския Митрополит 
в издадените напоследък и нашироко разпространени анонимни листове 
от името на "паисиевцип. Смята, че с тия афиши е мината границата на 

всичко позволено и че Св. Синод трябва сериозно да реагира против 
такова едно държание към български митрополит. Това става пред 

лицето на българското Правителство, разнасят се по бял ден из 
софийските улици анонимни позиви срещу Софийския Митрополит, в 
които с най-обидни думи се оронва престижа му и се подстрекава срещу 
живота му. Св. Синод и българските архиереи са търпели до сега 
оскърбителното отношение от страна на комунистическата преса и 

разните анонимнИ съобщения. Цензурата, като че ли само за Църквата 
позволява да се пише обидно, свободно и да бъде обругавана. Това, което 
напоследък става, прелива чашата. Намира, че Св. Синод енергично 
трябва да се застъпи пред Правителството и да иска да бъдат издирени 
виновниците, а също и да се наложи цензура, що се отнася до защита 
достойнството на архиереите и духовниците, защото така както е 
тръгнало, днес може да бъде оронено достойнството на един 
митрополит, утре на друг, и не може да се види до къде може да спре 
подобна зла вълна. Мисли, че Св. Синод трябва да направи енергични 
постъпки за защита на архиерейското достойнство, и че Св. Синод 
трябва да бъде по тоя въпрос единен. 

В това направление Негово Високопреосвещенство се изказа 

относно единомислието и църковната дисциплина доста изчерпателно. 

Наместник - Председател на Св. Синод: 
ВИДИН СКИ: /п/ Неофит 

СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕН СКИ: /л/ Михаил 
ВРАЧАН СКИ: /п/ Паиqий 
НЕВРОКОП СКИ: /л/ Борис 
ТЪРНОВСКИ: /п/ Софроний 
ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСКИ: /л/ Йосиф 
ПЛОВДИВСКИ: /п/ Кирил 
ЛОВЧАН СКИ: /п/ Филарет 
СЛИВЕНСКИ: /п/ Евлогий 

СТАРОЗАГОРСКИ: /п/ Кпимент 

L.JДA, ф.791К, оп.1, а.е.70, стр. 110-115 
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Документ N2 25 
ИЗ ПРОТОКОЛ N29 ОТ 29.06.1943 Г. НА ПЪЛНИЯ СЪСТАВ НА СВЕТИЯ 

СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА 

ПОКРЪСТВАНЕТО НА ЕВРЕИ И РАЗПРОСТРАНЯВАНИТЕ АНОНИМНИ 

ПОЗИВИ СРЕЩУ СОФИЙСКИЯ МИТРОПОЛИТ СТЕФАН 

Днес, двадесет и девети ден от месец юни /16 юни ст. ст./ хиляда 
деветстотин четиридесет и трета година СВ. СИНОД В ПЪЛЕН СЪСТАВ 
откри заседанието си под председателството на Наместник - Председателя, 
Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Неофит. Присъстват 
Високопреосвещените Синодални архиереи: Софийски Стефан, Доростолски 
и Червенски Михаил, Врачански Паисий, Неврокопски Борис, Търновски 
Софроний, Варненски и Преславски йосиф, Ловчански Филарет, Сливенски 
Евлогий и Старозагорски Климент. 

Отсъства по болезнени причини Пловдивския Кирил. 
По доклад на секретаря: 

[ ... ] 
2. След като обсъди въпроса за приемането на иноверни в 

православната църква и специално за покръстването на евреите, които 

желаят да се приобщят към нашата вяра, Св. Синод реши: да се изработи 
една nодробна наредба, която да се съобщи с окръжно разпореждане на 
всички епархийски началства за строго съблюдение. Наредбата да се 

изработи от Сливенския Митрополит Евлогий и Секретаря на Св. Синод. 
3. Продължиха разискванията по повод разпространените анонимни 

позиви срещу Софийския Митрополит. 
ТЪРНОВСКИ СОФРОНИЙ: Анонимните позиви, разпространени срещу 

Софийския Митроnолит, отчасти засягащи името на Пловдивския, могат утре 
да бъдат насочени и срещу някой от другите архиереи. Това нещо е нередно. 
Св. Синод трябва да иска настойчиво да се прекрати. Директорът на 
полицията ми каза, че той е наредил да се започне издирване да се 

установят виновните. За нас не е важно дали позивите действително са от 

паисиевци или зад тях се крият някои други. Важното е, че те са насочени 

срещу Църквата. Постъпките, които Наместник - Председателя е правил до 
сега по други поводи да се уреди въпроса по миролюбив начин, за да небе 
злепоставяна църквата, не дадоха резултати. Намирам, че Св. Синод трябва 
тоя път да направи най-енергични постъпки, за да се тури край на тия 

предизвикателства и подстрекателства срещу Църквата. Ако има провинени, 
пък било и архиереи, има съд и закон, по които те трябва да бъдат 
отговорни, както всички граждани в страната. Но да се допущат афиши, 
анонимни писма и позиви от тоя род, това говори зле за властта, - че или тя 
не е в състояние да се справи с тях, или че насърчава подобни писаници. 

( ... ] 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: Никой не може да одобри 

прояви като тия с анонимните позиви срещу Софийския Митрополит. Те 
трябва да бъдат обсъдени и да се намери подходящ начин за защита на 
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архиерейското достойнство, а също да се направят постъпки, за да бъдат 
прекратени. Св. Синод трябва да поиска това. 

Примеси се при обсъждането на тоя въпрос и обсъждането на 
отношението на Правителството към Св. синод. Вярно е, че Правителството 

се отнася пренебрежително към върховната църковна управа. На много наши 
искания, то даже не счита за нужно да отговаря. Добре е да се обсъди тоя 
въпрос и да се иска по внушителен начин уреждането му. Обща е била 
тенденцията на правителствата да ограничават църквата. В миналото даже 

имаше и гонения срещу архиереи и църковници, но те не отстъпиха и 

отстояваха позициите на църквата. Сега ние се радваме на една завидна 

автономност. Ако можем да я запазим, ще бъде наша чест. Вярно е и това, 
което се каза, че Правителството се ползва от наши грешки, за да ни засяга, 
но мисля, че този въпрос няма защо да го обсъждаме сега. Той е много 

голям и за него ще бъде необходимо повече време. 

Що се касае до нападките срещу Софийския Митрополит, може да 

се рече, че в сЛучая той е нападнат между другото и заради това, че е станал 

изразител на едно общоцърковно гледище. Ние усвоихме едно гледище по 
еврейския въпрос, което не е известно на нашето общество. То мисли, че 

това становище е само на Софийския Митрополит. Затова нападките са 
насочени срещу него. Гледището си трябва да известим на народа по един 
или друг начин. Можем да сторим това дори и от амвона. Много млади 
хора у нас нямат правилно отношение към събитията и се увличат. Това 
е грешка. Ние трябва от амвона да влеем по-трезва струя. Вярно е, че се 

допуснаха грешки и по еврейския въпрос - не трябваше в такова болно 
време, когато всички схващат, че евреите търсят християнството користно, 

да се кръщават те така, както това стана в София. В една от софийските 
църкви са се образували "опашки" за кръщаване на евреи и то в църква, в 
която служи свещеник, роднина на Софийския Митрополит. Подобни прояви 

са дали повод да бъде охулван последния. Не трябваше по покръстването на 
евреите да се допускат неща, които са смущавали и нашите християни и да 

оставят впечатление, че в София процедурата по кръщаването е твърде 
лека, та даже и от други епархии да идват тук да се кръщават. За всеки 

случай в отправен11те срещу Софийския Митрополит нападки има много 
нещо несправедливо и недостойно и той трябва да бъде защитен енергично 

от Св. Синод. 

По другия въпрос - за отношенията на Правителството и на 
християните към архиереите - мога да кажа, че тия отношения са твърде 

задоволителни. Аз не мога да се оплача, че се отнасят зле с мен. Навсякъде 
в епархията ми правителствени хора се отнасят с рядко внимание към мен, 

което понякога дори ме стеснява. В епархията си едва ли въобще можем да 
се оплачем, че не сме били ценени. Вярно е, че в София има повече критики, 

но повод за това се дава и от някои свещеници, които твърде много се 

увличат от корист. Моето заключение е, че трябва да стегнем редовете си и 

да засилим дисциплината. 
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СЛИВЕНСКИ ЕВЛОГИЙ: От разговорите, коИто имахме с директора 
на полицията, узнахме, че се води полицейско дознание, за да бъдат 

издирени виновниците по издадените анонимни позиви срещу Софийския 
Митрополит. Директорът наредил дори агенти да влязат в редовете на 
паисиевци, за да се разбере кои са авторите. Такова дирене е наредено 
също и по другия позив, издаден от ратниците, който е предаден на 

директора на полицията. Обърнах му внимание, че това са смутители на 
обществения ред и подстрекатели срещу живота на един митрополит. 

В провинцията сме винаги посрещнати от органите на държавната 

власт с такова внимание и почитание, че съм се питал дали ние с нашите 

немощи заслужаваме това. Подобни прояви - да се пише против свещеници 
и църквата - в моята епархия аз ограничих, като посъветвах местните 

журналисти за всичко, което смятат че е нередно да съобщават по-добре на 
мене, отколкото да лишат, защото така ще се постигнат по-добри резултати, 
без да бъде смущавано обществото. Така и става. Мисля, че на местна почва 
можем да направим нещо за ограничение на писаниците срещу църквата. 

По еврейския въпрос и кръщаванията на евреи мисля, че е добре 
да се издаде една наредба, която да уеднакви практиката. Софийският 
Митрополит не трябва да се засяга, когато братски съобщаваме и обсъждаме 

някои нередни неща, вършени от софийски свещеници. Правим го от добри 

чувства и с доброто желание да бъдем полезни. 
Да настояваме пред Правителството да преследва смутителите и 

да защити авторитета на св. Църква. 
[ ... ] 

Наместник - Председател на Св. Синод: 
ВИДИН СКИ: /п/ Неофит 
СОФИЙСКИ: /п/ Стефан 
ДОРОСТОЛСКИ И ЧЕРВЕНСКИ: /п/ Михаил 
ВРАЧАНСКИ: /п/ Паисий 
НЕВРОКОП СКИ: /п/ Борис 
ТЪРНОВСКИ: /п/ Софроний 
ВАРНЕНСКИ И ПРЕСЛАВСИ: /п/ Йосиф/ 
ЛОВЧАНСИ: /п/ Филарет 
СЛИВЕНСКИ: /п/ Евлогий 
СТАРОЗАГОРСКИ: /п/ Климент 

ЦДД, ф.791 К, оп.1, а.е.70,стр.122-127? 

Заседанието се закри. 
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Документ N2 26 
Част от възпоминанията ми около Еврейския върпрос в България • 

гонението 

с. Баня, Карлов ско, 17 октомври 1950 г. 

Една от черните страници на държавната ни летопис от фашистко 
време е гонението на евреите. Дошло у нас по искането на фюрера, против 
волята на народа ни, гонението на евреите прие форма на закон. В 
подражание и угода на нацистите, тоя антиконституционен закон най

безскрупулно се прилагаше. Неговото появяване беше за миролюбивия 

български народ гръм от ясно небоl Довчерашните лоялни и коректни 
български граждани от еврейски произход се обявиха за народни врагове и 
се поставиха вън от гражданските и политически права гарантирани от 

свободолюбивата ни конституция. Голямото множество от народа ни в 
недоумение и с огорчение се питаше: защо е това робско повиновение и 
сляпо подражание на Хитлеровия бесен поход против евреите? В България 
еврейски въпрос, като трънлив и опасен въпрос, никога не е съществувал и 

няма основания да съществува. Еврейското малцинство, както и другите 

малцинства в страната ни, заслужено се ползва от благата и носи тежестите 
на гражданското равноправие в живота на държавата ни. Така се питаше и 

така разсъждаваше българският народ, който мимо фашисткия полицейски 

режим и строгата му цензура, не скриваше своите добри чувства към 

еврейското малцинство и в кръга на възможностите гледаше да му бъде в 
помощ. 

От 1942 г. до 9 септември 1944 г. Нарежданията на фюрера взеха 

да идват с категоричното искане, на всяка цена, да се ликвидира с еврейския 
въпрос в смисъл: евреин да не остане в България и за тази цел се 

предлагаше незабавното им изпращане в Полша. Към края на 1942 и 
началото на 1943 г. ножът на гонението почна да допира до кокала и 
трябваше да се действа решително за отстраняването на вулгарния нож, да 
се избегне касапницата на българските евреи, макар и вън от България - в 
Полша, където беше взето решение да се изпратят събраните в концлагери 
еврейски групи, ос.обено групата на Ломското Дунавско пристанище. 

В качеството ни на софийски митрополит, в диоцеза на когото 
живеят най-много евреи, в тия критични моменти ние решително застанахме 

по съвест на вярата ни и по дълг на гражданската ни свобода в защита на 
жестоко подгоненото еврейство. От апсидата на църковния амвон и с редица 

послания се обърнахме към обществото, правителството и държавния ни 
глава с мотивиран апел: да се прекрати гонитбата, да се спре изпращането в 
Полша и задържаните в концлагери да се завърнат у своя си. За да има 
апелът ни значение на акт от цялата българска православна народна църква, 
в редица изложения до Св. Синод - върховната църковна власт в страната 
ни, дадохме му всичките основания да отправи ходатайство до Царя и 

Правителството да премахне специалния закон, засягащ свободата на 
еврейското малцинство в Царството ни, което ходатайство беше сторено 
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охотно и настойчиво, не скривайки печалната действителност, че с тоя закон 
евреите са подложени на гнет и грабеж. 

Ходатайството на Св. Синод не можа да премахне фамозния закон, 

който си остана в сила, обаче смекчи прилагането на нацистките методи и 
средства и временно преустанови решението за масово изпращане в Полша. 

При Министерството на вътрешните работи се учреди специална дирекцияз7 

за справедливо и човечно прилагане на закона. В началото Дирекцията 
даваше вид, че се грижи за исканата и желана справедливост и се постави 

вън от полицейските власти, ала това не беше за дълго. Нацисткото влияние 
овладя функциите й и тя стана послушен инструмент на Хитлеровия план за 

очистване на фашистките страни от еврейския елемент. 
Най-тъжното време за евреите в България настана през 1943 г. От 

множеството трагични факти от това печално време, за което по дълг като 
служител на Христовата църква и като гражданин на свободолюбива 
България, полагах труд и грижи, в кръга на възможностите ми, да облекча 
тежката участ на подгоненото еврейство, в насрещната си камерна записка 

ще отбележа три факта. 
А) В пролетта на 1943 г. отивайки за светата Рилска обител по пътя 

Дупница - Кочериново срещнах трен с изселени евреи от Беломорието -
Кавалаза. Чутото тук надхвърля представата за ужаса и на понятието за 

безчовечността. Във вагони за добитък, старо и младо, здраво и недъгаво, 
майки с пеленачета и жени в положение, натъпкани като сардели, прави и 

изнемощели, надават отчаян вик за милост, за помощ, за водица, за въздух, 

за най-малка доза човечност ... Тренът се охраняваше от нацисти, вагоните 
пломбирани, маршът е към Дунава за Полша. Дълбоко покрусен от чутото, 

спирайки в Светата обител, отправих телеграма до държавния глава с молба 

да нареди прогонените от Беломорието евреи да пътуват през България като 
човеци, а не като животни и да се облекчи непоносимия им режим с 
пожелание да не се изпращат в Полша, която зловещо ечи в устите и на 

пеленачетата от еврейските деца. 

На телеграмата ни се отговори, че ще се направи възможното и 
законното. 

В) На връщане от Светата обител - беше неделен ден, отбих се в 
Дупница за служба. Заварих града мъртъв, угрижен, пуст. Само полицейските 

патрули сновяха по улиците. В канцеларията на наместника узнахме 
следното: всички евреи са под домашен арест, никому не е позволено да 

излиза вън от дома си, само някое от децата им, не по-възрастно от 1 О 
години, може да излезе за покупки на провизии и то за определено време. 

Тая неочаквана и с нищо неоправдана разпоредба беше хвърлила в тревога 
целия град, в който българи и евреи си живееха в голяма близост и в искрена 

дружба. Като протест и българите решават да останат по домовете си, 
доброволно се поставят под арест. Ние, потресени от това безсмислено 
нареждане, решихме, преди да служим Светата литургия, да влезем във 

връзка с правителството в София и да го замолим да промени това 

нареждане и да възвърне нормалния живот на града. Телефонният ни 
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разговор с Министър - председателя се увенча с успех, дадено ни беше 
уверението, че веднага ще последва заповед за отменение на стореното 

нареждане. И наистина, не мина дълго време, свободата беше възстановена! 

Църковните камбани възвестиха за нашето пребиваване в града и 
за почването на Божествената литургия. Катедралният храм беше препълнен 

с богомолци, както и неговият притвар и широк църковен двор. Между 
богомолците имаше и мнозина от току-що освободените евреи. За случая 
произнесох надлежната проповед, в която възхвалих гражданите на Дупница 

за тяхното християнско отнасяне към подгоненото еврейско малцинство и 

пожелах още повече да усилят добрите си отношения със съгражданите си 
евреи и единодушно да отстояват тяхното право на жителство и свобода в 

общия за българи и евреи роден град - Дупница, изказвайки и надеждата си, 
че антиконституционния закон против евреите в България да бъде 

премахнат, защотр това го изисква Св[етата] ни църква, достойнството на 
православно-християнска България с високо издигнат дух на демократизъм, 
толерантност и гостоприемство. 

В последствие узнах, че предприетия домашен арест на гражданите 
евреи в Дупница е мерил тяхното масово изселване, което не успя 
благодарение на единодушното застъпничество на българите в полза на 

съгражданите си евреи, които независимо, че са доста заможни и 

множеството в тоя град, са уважавани и обичани. 

С) Най-трагичният ден за евреите в България, за съжаление, по 
непонятни причини, беше избран денят на българската просвета, великият 
празник на Равноапостолните братя Св. Кирил и Методий. В тоя именно 
важен ден беше обявена обща хайка против евреите в цяла България, 
проявена с особена жестокост в столицата ни-София. Приготовлявайки се за 
тържествения молебен, който трябваше да отслужим на величествения 
площад "Св. Александър Невеки", изпълнен с учащата се младеж и 
столичното гражданство, на излизане от Митрополитския ни дом бяхме 

изненадани от огромното стечение на мъже, жени и младежи от еврейски 

произход - всички дамгосани с шестолъчната звезда, дошли да ни осведомят 
за предприето от ранни зори гонение и арестуване. Върнахме се в жилището 

си и в кабинета си .приехме депутация възглавена от главния равин - Д-р 
Хананелэ9 и стария равин [Даниел Цион]4О, който накратко, ала живо и 

мотивирано ни изложи това, което е предприето в тоя ден срещу евреите в 

България и по-специално в София. Огорчението и уплахата, които се 
изписваха на лицата от това жестоко гонение тъкмо в най-светлия ден за 

Отечеството ни, почитан и празнуван и от евреите наравно с българите, 
извика сълзи в очите ми и малкото време, с което разполагах, използвах да 

вляза във връзка с двореца, за да протестирам срещу тая вандалщина и да 

апелирам за нейното немедлено прекратяване. Съобщи ми се от двореца, че 
Царя отсъства от София. Тогава потърсих връзка с началника на Тайния му 

кабинет г. П. Груев, която ми беше дадена. Набързо осведомих г[осподи]на 
Груева за депутацията и на стеклото се множество евреи в дома ни, двора и 

улицата на дома ни, дошли да търсят защитата на Св[етата] ни Църква. 
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Обърнах му вниманието, че "при мене са първенците на еврейското 

малцинство с техните духовни водачи, които са доказали предаността и 

любовта си към родината ни и с езика на истината и страданието, с езика на 

подгонената правда рисуват положението в най-черни краски и чакат милост 

и справедливост, в следствие на което се реших да замоля Негово 

величество да каже своята тежка дума:стига! Царят, отговориха ми вашите 

люде от двореца не е в София и поради това потърсих вас, за да ви поставя 
в течение на днешното гонение с молба да потърсите спешна връзка с 
държавния глава и да получите нареждането му да се спре незабавно тая 

нечовешка хайка, противна на българското чувство за свобода и 

толерантност. Предайте на Негово Величество, че той е длъжен да спре 
това, за да се премахне помрачението, което това с нищо неоправдано 

гонение хвърля върху светлия фон на днешния ни велик празник. Воплите и 
сълзите на онеправданите български граждани от еврейски произход са 

законен протест за извършваната над тях несправедливост и той не може и 

не бива да не бъде чут и удовлетворен от царя на българите, когото повече 
от всякога моля да прояви мъдрост и държавническа прозорливост в защита 

правата на свободата и достойнството на човека, за които българския народ 
винаги по традиция и дух е държал". Господин Груев обеща да направи 
възможното, като ме посъветва след свършека на молебена да отправя за 
същото ходатайство към министър-председателя, който за случая е най
компетентната власт. Разговора си със съветника на Негово Величество 
предадох на депутацията и на множеството в градината, двора и улицата на 

Митрополитския дом с поръката да се въоръжат с търпение имайки вярата, 
че най-после правдата ще възтържествува и че в България няма почва това 
цвете на фюрера-гонението да спре. 

На уреченото време бях в храма паметник "Св. Александър 

Невеки· и на огромния му площад извърших тържествения молебен, в 
заключение на който осмелих се да отбележа в словото си, че тая година 
празникът ни е помрачен с предприетото гонение против евреите, не е 
традиционен, защото липсва еврейската школска младеж, 

обстоятелството, което ме задължава да отправя от това високо 
място апел към държавната власт да не поробва свободолюбивия, 

демократичен и общителен български дух, осмислен в съзнанието за 
човечност и братолюбие, на чужди внушения, влияния и заповеди. 
Малцинствени въпроси под българската държавна стряха не 
съществуват, защото българинът е толерантен и основният му закон е 
свободолюбив, за да осуетява капризите на малцинствата и 
господството на болшинството. В светпия велик ден на 
Просветителите ни, аз моля тия, които направляват държавният ни 

кораб да премахнат всяка политика на отчуждаване, разделение и 
гонение. Нека бъдем достойни на Завета, който, като ни роди духовно, 
издигна България в равнището на Евангелската истина, за да бъде и 
пребъде културно-просветна и демократично оградена и дисциплинирана 
държава". 
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След молебена и последвалия го парад на учащата се младеж, 
имах кратък разговор с г-на Министър-председателя Филов, който завърши, 
уви, много тъжно и печално с категоричен отказ. "Законът, засягащ евреите в 

България, заключи разговора ни Министър-председателя, е държавна 

необходимост и като такава той няма да бъде премахнат и ще продължава 
да се прилага". На сбогуване г. Министърът ни отправи дружеско внушение 
да престанем да безпокоим Негово величество Царя и правителството със 
застъпничество по закона за евреите, защото, повтори той, тоя закон е 

държавна необходимост, на което му възразихме, че нашето застъпничество 
не е политика, а нравствен, християнски и човешки дълг, в изпълнение на 

който имаме основание да твърдим, че служим на народа ни, следователно и 

на държавата ни. 

Поради отказа на правителството да отмени хайката против 
евреите и вследствие съобщението на царския съветник г. Груев, че не 
могъл да се свЪрже с Негово Величество, както и от сведенията, че мнозина 
от тия, които бяха сутринта при нас са задържани в полицейските участъци 
за изпращане в концлагери, при опасението и за изпращането им вън от 

България, особено съобщението, че и равините са под арест, ние с пълно 

огорчение в душата се заловихме за три неща: 

а) Обстоен доклад до Негово Величество за положението на 
еврейското малцинство в страната ни с мотивирано ходатайство да упражни 

царската си власт и да тури край на тая вандалщина, истински скандал за 
българското миролюбие. 

Ь) Протест пред правителството за жестоката хайка против 
невинните български граждани от еврейски произход и то в най-великия 
празник на българската просвета и култура и апел за щателен преглед на 
положението с обективната преценка на мотивите, които са легнали в 
основата на противоеврейския закон, за да се дойде до неговото 

обезсилване. 
с) Изложение до Св. Синод за новосъздаденото положение по 

изселването на евреите и по-специално за бързото освобождаване на 
задържаните в участъците равини с мнение Св. Синод от името на 
целокупното православно изпълнение да настои пред Цар и правителство за 
основна ревизия на политиката досежно съдбата на еврейското малцинство 
в България. 

В доклада си до Негово Величество изразих дълбоката си скръб, че 
празникът на равноапостолните ни Просветители Кирил и Методий беше 
помрачен от проведената хайка против евреите и молих снизхождението му 

да бъда извинен за безпокойствието, което напоследък му причинявам, както 

и за дързаспа ми в насрещния си доклад да привлека вниманието му върху 

сложноспа на еврейския проблем от международното и по-частно българско 

гледище. 

Докладът ми беше базиран върху три основни начала: Християнско 
/църковно-етическо правило за човеколюбие/, социално-политическо и 

124 



стопанско-икономическо /принципите на хуманизма, алтруизма и 
утилитаризма/ и държавно-национално /патриотизъм и демократизъм/. 
1. Християнското начало вменява в дълг на последователите си да обичат 
всички, не само близките си, но и чуждите люде, в това число и враговете си. 

Християнството е религия на истината, правдата, мира и любовта. България 
е християнска държава и нейната история е богата с примери на религиозна 
търпимост и братолюбие към чуждите народи. Нейната култура израсна на 

Евангелска почва и всякога с ревност е гледала да е верна и последователна 

на своя Божествен учител Иисуса Христа, ръководена от съзнанието да 
живее в мир и любов с всички народи. Предприетата гонитба срещу евреите 

е противна на Христовото учение и за това светата ни Църква го намира 

недостойно и беззаконно за държавата и народа ни и поради това усилено 

ходатайствам да се спре гонението и законът досежно съдбата на 
еврейското малцинство у нас да бъде отменен. С този акт българската 
държава ще има ценни придобивки, а народът ни ще остане при ореола на 
своята историческа търпимост! 

11. Социално-политическото и стопанско-икономическото начала ясно указват, 
че еврейската нация, която по неизменния велик Божий промисъл е пръсната 
по целия свят, има огромно отражение в международния живот. Нейното 

минало, настояще и стремежът й да развива държавното си битие са факти 

от голямо значение и не бива да се пренебрегват. Международния 
хуманизъм, алтруизъм и утилитаризъм стои зад тая нация, защото социално

политическия и стопанско-икономическия строй на света осезателно чувства 

еврейското участие, за да не кажа и ръководство. Малка България не бива да 
забравя тоя очебиен факт и наемнически да следва кървавия и жесток път 
на фюрера, който е пълно противоречие с обичаите и традициите на 
миролюбивия ни, търпелив и гостоприемен народ. Светата ни Църква и от 

това гледище отрича закономерността на предприетото гонение срещу 

еврейското малцинство у нас и намира, че не бива да съществува по-нататък 
закона против евреите. 

111. Държавно-националното начало в доклада ни беше всестранно 
разгледано, след което усърдно молех Негово Величество да упражни 

царската си власт твърдо и решително, за да остане неопетнен в 

историческата си чистота ореолът на широката търпимост и сърдечното 

гостоприемство в живота на народа и държавата ни. 

По-специално за евреите отбелязах не само тяхната лоялност и 
коректност към държавата ни, но и тяхната патриотична преданост към 

националните идеали на България, особено проявена през войните за 

осъществяването на тия идеали. Акцентирано подчертах действителността 

на добрите отношения между българи и евреи, които никога не са допускали 
съществуването у нас на еврейски въпрос, като въпрос изискващ специални 
наредби и закони. 

В заключение на доклади ни напомнихме на Негово Величество, че 

народът ни, бидейки векове роб и малцинство в Отоманската империя, от 
всичката си душа ненавижда робството и храни дълбоко съчувствие към 
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всяко малцинство, откривайки широко вратите на държавата си за всички 
бежанци, за всички прокудени люде, които немили, недраги скитат по чужди 

страни и любвеобилно им оказва гостоприемство. Защото с векове много 
българи немили, недраги са прекарвали живота си по чужди страни и 

държави и поради това неговата душа е близка до съдбата на бежанеца, 

вследствие на което всички бежанци устроили живота си у нас, той, народът 

ни ги е третирал на равни начала, близки нему съграждани, облечени с 
правата и носещи задълженията на държавата. 

Докладът си приключих със следните думи: "Изхождайки от заповедта 

на Спасителя за любов към всички, върху която заповед е изградена 
Христовата църква и в духа на която е възпитан българският народ; 
изхождайки от съображения и повели из недрата и върховете на 
международния строй и живот, бленуващ за социална правда; изхождайки от 

историческата истина и съвременния факт за класическата българска 

толерантност, ·сърдечно проявена и към еврейското малцинство, най
усърдно молиме Ваше Величество-царя на българите - да преустановите 

действието на закона за евреите и да дадете Височайшето си нареждане за 

неговото окончателно премахване. С този августейши акт, ваше величество, 

отстранявате подозрението, че България е пленница на Хитлеровата 

противоеврейска политика, избавяте Отечеството ни от най-голямото 
престъпление и коварно деяние-человеконенавистничеството и се явявате в 

силата и красотата на Царствената Ви власт-Закрилник и Защитник на 

съкровените въжделения на българския дух за свобода и правда, за мир и 
любов, съхранявайки в неувяхващата слава ореола на българската 
толерантност и демократичност". 

В отговор на доклада ни, Негово Величество изпрати началника на 

кабинета си да ни уведоми за получаването му и да ни увери, че с голямо 

внимание държавният глава е вникнал в съдържанието му и както при 

първият ни апел с благосклонност беше наредил изгнаниците евреи от 
Беломорието да бъдат добре третирани през България, макар че те бяха 
изгнаници на Хитлеровото военно командуване, така и сега Негово 
Величество взима предвид молбата ни, за да се облекчи до максимум 

третирането на ~вреите при прилагането на Закона, засягащ тяхната съдба и 
техните права в страната ни. Досежно премахването на тоя закон, който е 

дело на правителството и на съюзните ни задължения с Германия, Негово 
Величество, като Ви съобщава тоя факт, желае сами да направите 
заключението: може ли той еднолично да премахне тоя закон. На сбогуване 
Началника на тайния кабинет на Царя, поверително ни довери, че докладът 
ни е за проучване до Министър-председателя. 

Стихийното гонение, особено на Кирило-Методиевския празник, беше 
намалено, опасноспа за изпращането на 1-та група от Ломското пристанище 
за Полша отстранена и режима при другите концлагери смекчен, 

задържаните по участъците, с малки изключения, освободени. Тая промяна 
не продължи за дълго. Скандалното поведение, което директорът при 

М(инистер)ството на вътрешните работи по прилагането на фамозния закон 
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държеше, отново извика смут и безпокойствие среди евреите и среди 
българите, явно и активно съчувствие на еврейското малцинство. Ние 

отправихме ново архипаетирско послание към народа ни да не изоставя 

изплашеното еврейско малцинство да изпадне в униние и отчайване и да ни 

съдействува пред правителството да изходатайстваме решението му да 

ограничи произволите на дирекцията, занимаваща се с еврейския въпрос в 

България, за да се избегнат позорните деяния, за които един ден в близко 
бъдеще ще се съжалява. Дирекцията от своя страна отправя оплакване 
против нас до Министър-председателя, че с нашето застъпничество за 

пакостния еврейски елемент сме спъвали функциите й за ефикасното 
прилагане на закона. Младежката организация от Всебългарския съюз "Отец 
Паисий", както и организацията на българските легионери излязоха с афиш 
против нас, обвинявайки ни едва ли не в родоотстъпничество и 
предателство, защото сме станали защитник на най-опасното и доказано 

зловредно малцинство страната ни. Министър-председателя чрез частния си 
секретар ни отправи съвет и предупреждение да се откажем от предприетата 

защита и да оставим дирекцията свободно да упражнява функциите си. 
Скоро подир това предупреждение, за което се осмелихме да протестираме 

пред Негово величество Царя, може би като отговор на протеста ни, каза ни 

се, че Главният прокурор събирал сведения около защитата ни, за да ни 
подведе под отговорност за противодържавна дейност. 

Протестът ни до държавния глава остана без отговор. Това беше 

единственият случай в многократните ми служебни отношения с Царя, 

отбелязващ мълчание и пренебрежение и въпреки това керванът 

продължаваше да си върви спокойно по пътя на своя дълг. И понеже 

дирекцията имаше интерес на всяка цена да уязви Църквата ни привлякоха 

под отговорност всички свещенослужещи, които бяха християнизирали и 
покръстили мнозина от еврейското малцинство по тяхно лично и настойчиво 

желание, без ничия външна принуда, ние събрахме столичното духовенство 
на конференция и, запознавайки го най-детайлно с еврейския въпрос, му 
поръчахме разумно, както ни повелява Св(етата) Църква, с умение и такт да 
отстоява правата на еврейското малцинство и отечески със пастирска любов 
да се грижи за приобщилите се в лоното на праотеческата ни вяра и да не се 
боят, да не се страхуват да изповядат истината, а да й служат предано и 

всеотдайно. 

След конференцията последва окръжно нареждане за отношенията на 
клира и изпълнението - православните българи е евреите въобще и с 

евреите приели кръщение; за да се избегне изкушението, че Църквата ни 
прави поделение на еврейската нация, ние без разлика заповядваме да се 
покровителствуват подгонените евреи. Христовата Църква е любяща майка 
за всички, най-вече за изгубените чада от дома Израилев, заключваше 
наставленията ни предприетото окръжно. Това наше окръжно беше предмет 
на обсъждане в Министерския съвет и препратено до съдебната власт, 
където остана в папката на прокуратурата без ход, защото и тук се видя, че 

има велика правда в народната мъдрост: "Глас народен- глас божий!" 
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Опеглянето през 1943г. на Италия от съюза с Хитлера намали 
температурата на гонението, последвалата след това неочаквана и 

тайнствено забулена смърт на Цар Бориса, както и бомбардировките над 
София още повече усилиха хладината за вразумяване, за да се избегнат 
най-големите скандали и най-тежките безумства: изгонването, изселването и 
унищожението на българските граждани от еврейски произход, които бяха 

честити със целия български народ да посрещнат 9-ти септемарий-деня на 
свободата от фашисткия режим - под толерантния и гостаприемлив покрив 
на българския държавен дом! 

Стефан, 

Митрополит Софийски и Екзарх Българский 

Ф. 1568К, оп. 1, а.е. 8804 

Събитията по еврейския въпрос през 1944 г. 

Въпреки че положението на евреите в България остава 

непроменено, следващите правителства, оглавени от Добри Божилов и Иван 
Багрянов не предприемат мерки за депортиране на българските евреи. На 
31.08.1944 Министерският съвет приема наредба, с която частично се 

отменят някои и се изменят други членове от ЗЗН и Закона за възлагане на 

Министерския съвет да взема всички мерки за уреждането на еврейския 

въпрос и свързаните с него въпроси. Наредбата е публикувана в Държавен 
вестник на 5.09.1944 г. На 8 септември сутринта започва навлизането на 
съветската армия в България. Правителството, оглавено от Кимон Георгиев 

приема Наредба-закон за отменяне на ограниченията на лицата от 
небългарски произход. Същата е публикувана в Държавен вестник 263 от 
27.09.1944 г. 

"Честит е онзи, който търси истината, търси я всякога и всякъде и в това 

разбира смисъла на живота си. Честит е онзи, който забравя всичко друго и 

беседвайки с великите учители на човечеството пие от чистата, бистрата, 
изворовата вода на истината! Честит е оня, който всякога се труди и само 

чрез труда иска да победи всичкото зло във света" 

2.11.1911 г. Цариград. Из дневника на йеромонах Стефан4t 
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Вместо заключение 

Едва ли е възможно по тази тема да се сложи точка. Толкова много 

можем да научим от нея, за да живеем в един по-уравновесен свят. Нещо 

повече, колкото повече се знае от "първа ръка", толкова по-малко са 

възможностите за изопачаване на това недалечно минало. Тук само се 
опитахме да илюстрираме, че никога в обществото ситуацията не е 
безизходна. Възможността обществото да се съпротивлява на мракобесието 
е напълно реална. И както се казва, в това отношение "няма големи и малки 

народи". Толкова много обаче можем тепърва да направим, за да прозрем 

как е станало възможно изграждането на действена толерантност в 

българското довоенно общество. 
През март 2002 година в резултат на усилията на посланика на 

държавата Израел в България - г-н Емануел Зисман - за предоставяне на 

всички необходими документи, потвърждаващи изключителната роля на 

митрополитите Стефан и Кирил и в тяхно лице на Св. Синод на Българската 
православна църква, за предотвратяване гибелта на евреите в България, те 

бяха признати от научния институт "Яд Вашем" в Ерусалим за праведници на 
света. 

Отношенията на толерантност между етносите и между религиите 

не означават асимилация, а взаимодействие, взаимно познаване и 

общуване. Ние сме наследили едно знаково послание от миналото, 

свидетелство за дълговечността на добрите традиции в отношенията между 
различните групи в нашето общество: В центъра на столицата на разстояние 
стотина метра една от друга се намират три храма на три религии: 

митрополитската църква "Св. Неделя", Централната синагога и джамията 
"Баня Баши". Дали силата на този символ ще се окаже достатъчна, за да 

съхрани нашето съпричастие към толерантността като норма на обществен 
живот в епохата, която ние творим? 
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1 Централна консистория на евреите в България -
Представително учреждение на еврейските общини в страната. Съществува от 1902 

г. и се грижи за всестранното развитие на българските евреи. До 1919 г. начело на 
Консисторията стои главният равин. С провеждането на учредителен еврейски 
народен събор през 1920 г. се разграничават светските и духовни функцИи на 

Консисторията. Според приетия през същата година устав равинът остава само 
духовен глава на еврейството и председател на Върховния духовен съд, а начело на 
Консисторията се избира председател. Със заповед N9 367 от 14.10.1936г. 
Министерството на външните работи и изповеданията признава Консисторията за 
официален институт, представляващ българското еврейство пред централната 
държавна власт. От 1937 г. за председател на Консисторията е избран йосиф Герон. 
2 При обсъждането на Законопроекта за защита на нацията при Консисторията е 
организирана комисия, която изготвя и изпраща протестно изложение до повече от 
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120 влиятелни българи и обществени организации, включително царя, народните 
представители, министри и общественици. 
з На 7.09.1940 г. в румънския град Крайова е подписан договор между България и 
Румъния, според който на България се връща Южна Добруджа, отнета й по силата 
на Ньойския договор от 1919 г. С Крайовския договор се възстановява rраницата от 
1913 г. и се уреждат отношенията на двете страни по размяната на населението, 
както и всички въпроси от правно и финансово естество. Договорът е международно 
признат и получава одобрението на СССР, Германия, Англия. 
4 Павел (1882-1940г)/-митрополит Старозагорски (1923-1940). Протосингел в Пловдив 
(1909-1917), ректор на Софийската духовна семинария (1917-1923), епископ 

(1921).Член на Св. Синод (1928-1932, 1937-1940). Председател (1932) на комисията 
за преработка на Екзархийския устав, приет от Втория църковно-народен събор в 
София (1922-1923). Ръководител на Съюза на православните християнски братства 
(1926-1935) и активен деец на БЧК. 
s Броят на евреите, приели християнската религия в България от 1878 до 1940 
според списък, изготвен от Синода по епархии е: 
Софийска - 347, Доростолска и Червенска - 35, Неврокопска - 2, Ловчанска - 2, 
Видинска- 8, Врачанска - 14, Сливенска- 22, Пловдивска- 64, Старозагорска - 26, 
Великотърновска - 2, Варненска - 33. Към този момент в страната 10 евреи са 
преминали в лоното на Арменската апостолическа вяра, 61 към Римо-католическата, 
а 12 са приели мохамеданството за своя религия. 
б Петър Габровски (1898-1945) -политически деец, адвокат, един от лидерите на 
фашистката организация 'Ратник за напредъка на българщината" (РНБ). Министър на 
железниците, пощите и телеграфите (23.10.1939-15.D2.1940) в nравителството на Г. 
Кьосеиванов. Като министър на вътрешните работи и народното здраве (15.02.1940-
14.09.1943) в кабинета наБ. Филов внася законопроекта за защита на нацията. 
7 Според статистическите данни, изложени от Централната Консистория nри 
обсъждането на Законопроекта за защита на нацията в България има една еврейска 
банка - 'Геула', а разпределението на евреите по професии е следното: Свободни 

професии - 329, занаятчии- 2075, работници - 1780, чиновници на частни служби -
1170, пенсионери и рентиери - 293, индустриалци - 84, търговци, включително и 
амбулантни - 2411 и безработни - 828. Извън тях в страната има: домакини - 7247, 
студенти -176, ученици - 4685 и деца до шест години - 2444. 
в След Балканската война Стефан, който е архимандрит по това време участва в 
комисията по сключване на мира с Турция, а също и в работата на Карнегиевата 
анкета по установяване на зверствата над българите в Тракия и Цариградската 
област. От 1918 г. активно участва във Всемирните конференции на църквите в 
различни европейски градове. 
9 По въпроса за сектите и чуждата религиозна пропаганда на 18 декември 1940 г. 
Светият синод изпраща отделно писмо до Министъра на външните работи и 
изповеданията. Направените в него предложения са за допълнения към 

Законопроекта за защита на нацията, но имат за цел забрана на сектите, които 
уронват престижа на Българската православна църква и извършващи религиозна 

пропаганда. Освен това в писмото се посочват за официално признати от църквата и 
Министерство на външните работи и изповеданията следните вероизповедания: 
римо-католическо, англиканска, армено-грегорианско, методистко-епископално, 

евангелски-лютеранско, реформаторско, съборно-евангелско, израилтянско и 
мохамеданско, като с писмото се изисква ръководството и управлението им бъде 

извършвано само от български граждани. 
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10 След одобряване на текста, официалното изложение е подnисано от наместник -
председателя на Светия синод Видинския митрополит Неофит, и е връчено на 

Председателя на Народното събрание от специално определена делегация . 
11 Богдан Филов (28.03.1883 -02.02.1945) - професор (1926) по археология, директор 
(1910-1920) , редовен член и председател (1937-1944) на БАН. Министър на 
народната просвета (14.11.1938-15.02.1940).в правителството на Г. Кьосеиванов. 
Министър-nредседател (1940-1943) и министър на външните работи и изповеданията 
(11.04.1942-14.09.1943). Член на Регентския съвет (1943-1944). Подписва официалния 
протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт. 
12 Никола Логофетов (18.04.1880-февр. 1945) - политически деец, народен 

представител в XXIV (1938-1939) и Председател (1940-1941) на XXV Обикновено 
народно събрание. 
1з Става дума за Балканската война 
14 Това е текста на чл. 21 от Закона за защита на нацията, който при обнародването 
му вече е като буква 'е' и гласи: 'лицата от еврейски произход не могат да встъпват в 
брак или в извънбрачно съжителство с лица от български произход; браковете между 
лица от еврейски произход и българи, сключени след влизане на закона в сила се 

считат за несъществуващи' 
15 Екзархийският устав съдържа основните правила за устройството и управлението 
на Българската екзархия. Приет е на 1 Църковно-народен събор през 1871 г. в 

Цариград, като в основите му залягат два основни принципа- съборност (участие на 
духовни и светски лица в църковното управление) и изборност (членовете на 
църковните органи се избират с определен мандат). С промените от 1883, 1895-97 е 
ограничено участието на светски лица в църковните органи. През 1921-22 г. 11 

Църковно - народен събор изработва нов Екзархийски устав, който съдържа 568 
члена, разделени в четири части. Същият е внесен за одобряване от Народното 
събрание, но поради свалянето на правителството на Ал. Стамболийски остава 
неодобрен. 
16 Катехизация -устно обучение или наставление в православен дух. 
17 Иван Попов - политически деец и дипломат. Министър на външните работи и 
изповеданията (15.02.1940-11.04.1942). 
18 На 9.07.1942 г. е приет Закон за възлагане на Министерския съвет да взема 
всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси. 
На 27.08.1942 г. с Наредба, издадена въз основа на същия закон при Министерството 
на вътрешните работи се създава Комисарство по еврейските въпроси. 
19 В оригинала явно. е допусната печатна грешка - става дума за шестолъчната 
звезда, наречена още звездата на цар Давид или Давидова звезда. На 24.09.1942 г. в 

Държавен вестник бр.214 е публикувана наредбата, според която всички лица от 
еврейски nроизход са длъжни да носят значки. Те са с цвета и формата на 
Давидовата звезда. Съгласно същата наредба, някои лица се ползват с привилегии: 

Това са доброволците във войните, военноинвалидите и наградените с Орден за 
храброст; сираците и вдовиците на загинали във войните. Те носят значка във 

формата на копче. 
2о Светото кръщение е едно от седемте тайнства на православната църква. 
Останалите са: Миропомазване, Евхаристия (Причастие), Покаяние, Свещенство, 

Брак и Елеосвещение. Кръщението е тайнство, в което вярващия чрез трикратно 
потапяне във вода и произнасяне на името на Отца и Сина и Светия дух се очиства 

от първородния и личните грехове, възражда се за нов, праведен и свет живот в 

единение с Бога. 
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21 Става дума за чл. 21, буква "е" от Закона за защита на нацията, според който 
лицата от еврейски произход не могат да встъпват в брак с лица от български 
произход. 

22 Става дума за депортирането на евреите от така наречените Нови земи в 
Беломорска Тракия и Вардарска Македония. Въз основа на Споразумение, 
подписано от Ал. Белев от българска страна и от Теодор Данекер от германска 
страна на 22 февруари 1943 за депортиране 'най-първо на 20 ООО евреи', през март 
1943 г. започва депортирането беломорските и тракийски евреи. Депортирането на 
евреи от т.нар. стари предели на България, предвидено от това споразумение е 

осуетено в резултат на известната Кюстендилска акция на 9 март 1943 г., начело на 
която застават Петър Михалев, Асен Сюичмезов, Владимир Куртев и Иван Момчилов 
и Димитър Пешев. Това Споразумение е потвърдено от 127-мо Постановление на 

Министерския съвет от 2.03.1943 г., което гласи: "На основание чл.1 от закона за 
възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския 

въпрос и свързаните с него въпроси, одобрява се следното: Възлага се на комисаря 
за еврейските въпроси да изсели от пределите на страната в споразумение с 
германските власти до 20 ООО души евреи, заселени в новоосвободените земи." 
2з 'Отделение счетоводство за фонд Еврейски общини' при Комисарството по 

еврейските въпроси събира религиозния еврейски налог 'араха'. 
24 Комисарство по еврейските въпроси (КЕВ): Създадено при Министерство на 
вътрешните работи и народното здраве със специална наредба от 29.08.1942 г. (ДВ, 
192). Съсредоточава всички мерки за уреждането на еврейския въпрос с изключение 
на тези по закона за еднократния данък върху имуществата на лица от еврейски 

произход и по закона срещу спекулата с недвижими имоти. Комисарят по еврейските 

въпроси се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на 
вътрешните работи. Наредбите и заповедите му не подлежат на никакво обжалване. 
25 "Бранник'': про-фашистка организация на българската младеж, създадена със 
закон от 29.12.1940 г., по подобие на германската 'Хитлерюгенд". 
26 Екатерина Каравелова (1859-1947)- Съпруга на Петко Каравелов, общественичка, 
писателка, преводачка. Основателка на Женския съюз в България. 

27 Става дума за българо-гръцката спогодба, известна още като "Моллов

Кафандарис", подписана през 1928. 
28 Броят на депортираните от Македония евреи е 7122 души, а общо броят на 
всички депортирани от т. нар. Нови земи е 11 342. 
29 С Крайовския договор от 07.09.1940 г. България си възвръща Южна Добруджа. 
Договорът е международно признат. За разлика от него Тракия и Македония се 
придават а България през 1941 г., но само за административно управление. 

Въпросът за правното уреждане на статута им остава неуреден до края на войната. 

Единственият юридически документ за статута на тези земи е така наречената 
'Спогодба Клодиус", която разглежда германските интереси в тези окупирани от 

Германия територии по отношение на експлоатацията на природните суровини там. 
зо Павел Груев (1880-1945)- началник на тайния кабинет на цар Борис 111. 
31 Петдееятница - голям църковен празник на Свети Дух, осмата неделя след Пасха. 
32 Константин Сарафов (1883-1970) -дипломат, главен секретар на Министерство на 
външните работи и изповеданията. Консул в Пирея, Гърция (1914), управляващ 
Българската легация в Белгия (1924) 
33 Съгласно Екзархийския устав, от 1871 г. върховното управление на църквата се 
извършва от Светия Синод. Състои се от Председател (съответно през годините -
Екзарх, Наместник-председател, Патриарх) и четирима членове - митрополити, 
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избрани между всички митрополити в страната и управлявали епархии най-малко две 
години. След създаването на Българската екзархия в Цариград, от 1882 действа 
Синод, начело с екзарха, който управлява в духовно отношение българите, останали 
под турска власт. Паралелно с него в София действа Синод за църковно управление 
на българите в Княжеството. Председател на двата синода е екзарха, но по 
пълномощие начело на Софийския синод функциите на Председател се изпълняват 
от Наместник-Председател. Цариградският Синод преустановява дейността си през 
Балканската война. От 1914 г. в Цариград остава само екзархийското патриаршеско 
наместничество. След смъртта на екзарх Йосиф, въпросът за оглавяване на църквата 
остава открит до 1945 г., когато за екзарх е избран Софийският митрополит Стефан. 
34 Александър Г. Белев (1900-1944) -юрист; главен юрисконсулт на МВРНЗ; член на 
фашистката организация 'Ратник за напредък на българщината', комисар по 
еврейските въпроси (VIII. 1942- Х. 1943). 
35 Става дума за изселването на евреите от София (наброяват 25 ООО души) в 
провинцията. На 21.05.1943 г. със 70 постановление Министерският съвет 'възлага на 
Комисарството по еврейските въпроси да пресели съгласно чл.29 от наредбата от 
26.08.1942 г. в населени места из вътрешността на страната живущите в София лица 
от еврейски произход, изключая женените за лица от нееврейски произход, 
граждански мобилизираните, покръстените до 29.08.1942 и заразноболните'. 
36 Трудови лагери - става дума за еврейските трудови групи, създадени със 113 
постановление на Министерския съвет от 12.08.1941 г. В тях се включват всички мъже 
евреи от 20 до 46 годишна възраст, които подлежат на отбиване на военната си 
служба. Трудовите групи са формирани при Министерството на обществените 
сгради, пътищата и благоустройството. Преди това евреите не са били обособени в 
самостоятелни трудови групи, а са участвали наравно с всички останали във 

всеобщата трудова повинност, учредена със закон в България през 1922 г. от 
правителството на Александър Стамболийски във връзка с преодоляване на 
последиците от Първата световна война. 
37 Става дума за Комисарство по еврейските въпроси (вж. бел. 24) 
38 Общият брой на беломорските евреи е 4221. 
39 Ашер Хананеп (1895-1964) - софийски, а след това и главен равин (1949) в 
България. 
40 В текста името е изпуснато, но става дума за равина Даниел Цион (1883 в Солун
?). 
41 Особено активна и категорична позиция за смекчаване мерките, наложени от 
Закона за защита на нацията спрямо евреите заема Софийският митрополит Стефан. 
Той е роден на 7 септември 1878 г. в с. Широка лъка, Девинско под мирското име 
Стоян поп Георгиев Шоков. През 1898 г. завършва Духовната семинария в Самоков, 
след което четири години учителства в с. Солища. От 1900 г. продължава 
образованието си в Киев в Духовната академия. Завършва академията през 1904 г. с 

титлата 'Кандидат на Богословието' След завръщането си в България през 1904 г. е 
назначен за преподавател в Пловдивската мъжка гимназия. Малко по-късно е 
командирован под силното настояване на Екзарх Йосиф 1 за учител в Цариградската 
духовна семинария. На 16 октомври 1910 г. Стоян поп Георгиев е подстриган за 

монах от Екзарх Йосиф 1, на следващия ден е ръкоположен в йеродяконски чин в 
храма 'Св. Стефан' в Цариград, а на 19 октомври същата година е ръкоположен за 
йеромонах и назначен за протосингел на Екзарха. Почти година след това той е 

удостоен с архимандритското звание лично от Екзарх Йосиф. Заедно с Екзарха, 
архимандрит Стефан участва в комисията по сключване на мир с Турция след 
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Балканската война, а също и в работата на Карнегиевата комисия по установяване на 
зверствата над българите в Тракия и Цариградската област. Към същата година той е 
вече и протосингел на Светия синод на Българската православна църква. От 1915 г. е 
в Швейцария, където следва философия. Завършва специализацията си в 
Швейцария със степента "Доктор на философията и литературата' при Фрибургския 
университет през 1919 г., след което се завръща в България. На 2 април 1922 г. в 
софийския синодален параклис 'Св. цар Борис' става канонически избор от 
синодалните членове. От представените двама кандидати с абсолютно болшинство 
за Софийски митрополит е избран Стефан, тогавашен епископ Маркиянополски. От 
1922 до 1938 г. участва непрекъснато в международните църковни конференции в 
Женева, Копенхаген, Лозана, Париж, Берн, Осло, Лондон, Авиньон, Кеймбридж, 
Копенхаген, Оксфорд и др. европейски градове, като навсякъде прави впечатление с 
пламенните си речи в защита на България и Българската православна църква. 
Особено силни са речите му за Православието и славянството, за което митрополит 
Стефан неведнъж казва: 'Обединението на света трябва да бъде предшествано от 
обединението на Европа, а това последното е немислимо без предварителното 
обединение на славянския свят.' На 18 декември 1945 г. Софийският митрополит е 
избран и канонически утвърден за Български екзарх. След 1948 г. е свален от този 
пост и е интерниран в с. Баня, Карловско. Умира на 14 май 1957 г. В личния си 
дневник през 1942 г. митрополит Стефан пише: "Аз съм напълно разочарован и 
отвратен от културата на съвременното човечество. Няма вече хора, а 
зверове ... Тъй е когато животът се строи без бог, без вяра, без идеал за правда 
и човешина, за духовна свобода, любов и мир! ... Адска епоха! ... Само лудите 
могат да изпаднат в такава истерия, каквато е обладала злощастния фюрер! Но, 
къде е културата, голямата цивилизация на германския народ, щом той се 
оставя да го командва лудия му фюрер? Не е ли била тая култура фалшива 
фасада на варварския бяс на тевтонската раса? ... 

Отдавна съм обявил война на войната, ала "Один в поле не воин" ... 
Много мои статии, в които обективно третирам въпроса за мир, цензурата не ги 
допуска и полицията ми прави внушение да престана да пиша и мисля дори по 

тия въпроси... Непоносимо робство... Но пасхалният ден иде! Тъй казва 
вседържателят Господ". 

Война на войната - това е неговата гражданска позиция и по отношение на 
приемането и прилагането на Закона за защита на нацията. В изказванията си пред 
Намаления и Пълния състав на Светия Синод, митрополит Стефан непрекъснато 

изразява грижата за българските евреи. 
Подтикнат от гражданската си позиция, интернираният вече през 1950 г. 

Софийски митрополит и Екзарх български грижливо оставя на поколенията 'Част от 
възпоминанията ми около еврейския въпрос в България-Гонението'. В края на живота 
си, през 1957 г. в своето завещание Екзарх Стефан признава 'Гонението на евреите и 
досега преживявам болезнено.' 
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