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НЕМАТЕРИАЛЕН ПАМЕТНИК НА 
БЛАГОДАРНОСТТА

Националният литературен ученически конкурс „Който спаси 
един човешки живот, спасява цяла вселена” е създаден от Център за 
еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ -  неправителствена орга-
низация в Бургас. 

Конкурсът е най-мащабната проява на сдружението, която се 
провежда ежегодно от 2013-та година. Той възниква като израз на бла-
годарност от признателни наследници на спасени бургаски евреи по 
повод 70-годишнината от предотвратяването на депортацията на 
българските евреи към нацистките лагери на смъртта. От 2018 го-
дина националният литературен ученически конкурс е включен в нацио-
налния календар за деца с изявени творчески постижения към Минис-
терството на образованието и науката. 

През 2019 година Център „Алеф” събра в сборник наградените 
творби от първите пет издания на конкурса. Същата година в отдел-
на книга бяха публикувани отличените художествени разкази в шестия 
конкурс на тема „Да обичаш, въпреки...”.

Настоящият сборник съдържа разкази на участници в седмия 
конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.  Жу-
рито номинира за награда 27 от общо 151 творби, изпратени за над-
преварата. 

Сборниците с отличени творби в конкурсите на „Алеф” са уникал-
но и ценно помагало за изучаването на история и литература, написа-
но от деца за деца. Като неоценим помощник на учителите по история 
те са включени в националната кампания „Час по достойнство, посве-
тена на 10 март 1943 година – денят на спасяването на българските 
евреи от Холокоста. Някои от произведенията в сборниците, освен 
художествена, имат и изследователска стойност и ще бъдат ценно 
допълнение към българския архив. 
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АЛБЕРТА АЛКАЛАЙ
ОСНОВАТЕЛ НА КОНКУРСА

ГЛАСЪТ НА ПАМЕТТА 

Родена съм в Бургас, градът на границата между морето и зе-
мята, преходното и вечното. Детството ми бе обгърнато с любов 
и грижи. Никога не бях чувала думата Холокост и като всички деца 
вярвах, че приказките имат добър край. Докато на 17 години не открих 
голямата история на мрак и светлина. Историята на еврейския гено-
цид по времето на Втората световна война и спасяването на моите 
предци - българските евреи от лагерите на смъртта. Шансът, който 
не получиха 6 милиона унищожени евреи.

С времето усещането, че в мен оживяват съдбите на предците 
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ми, става все по-силно. В душата ми отекват стъпките им, намирам 
отговори за страховете и  надеждите им. Живея тук и сега собстве-
ния си живот, но непрекъснато ме занимава и онзи, техният живот, 
отпреди  десетилетия. Той присъства около мен като паралелна сянка,  
обяснява ми необяснимото. Гласът на паметта ли е това? Чувам го 
как плаче за отлетелите души в газовите камери. Разказва ми и за 
спасителите, и за спасените.

Все по-силно осъзнавам крехкостта на битието. Разбирам колко 
лесно животът може да бъде унищожен и колко трудно, понякога не-
възможно - запазен. И все по-ясно осъзнавам защо еврейският мъдрец 
преди 5000 години е казал, че който спаси един човешки живот, спасява 
цяла вселена. Той сякаш е провидял бъдещето, Холокоста, героизма на 
спасителите, и дори мен, в която се събират всички спомени.

Представям си нашите спасители, онези достойни българи, не-
допуснали ешелоните към Треблинка и Аушвиц да потеглят от Бургас, 
Пловдив, София, Лом… Гледам снимките им, чета спомените им. Иска 
ми се да ги прегърна и да им благодаря, че човечността и съчувстви-
ето им са били по-силни от страха и конформизма. Единствено чрез 
паметта е възможно да се пренеса във времето, да ги докосна и да 
изразя моята признателност. Ще разказвам за спасителите на млади-
те хора, ще показвам примера им и заедно ще пренесем техния код на 
поведение и морал в бъдещето.

Литературният конкурс „Който спаси един човешки живот, спа-
сява цяла вселена”, в който с плам участват хиляди деца, е своеобразен 
нематериален паметник на благодарността. Вярвам, че всички млади 
участници са се превърнали в духовни наследници на спасителите и в 
тях вече е посадено семенцето на доброто. Защото паметта е тази, 
която не спира да ми диктува и изисква наследниците на спасените и 
наследниците на спасителите заедно да пазим и пренасяме завета на 
човечността.
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Н.ПР.ЙОРАМ ЕЛРОН
ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ГОРДЕЕ С ТАЛАНТА, КОЙТО ПОКАЗВА МЛАДОТО 
ПОКОЛЕНИЕ

От самото начало искам да изразя моята дълбока признател-
ност на всички онези, които са инвестирали много време и усилия, за 
да позволят реализирането на това много важно събитие. Когато бях 
назначен на поста посланик на държавата Израел в България, бях дъл-
боко впечатлен от мотивацията и усилията на ЦЕБС „Алеф”  да образо-
вате младото поколение и да възпитате човешки и етически ценнос-
ти у тях. Затова израелското посолство години наред си партнира 
със сдружението и ще продължи да го прави и в бъдеще. Всъщност 
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това трябва да се превърне в съвместна българо-израелска инициати-
ва, която служи като платформа за обединяване на ученици от двете 
държави, което да им позволи да обменят опит. Днес връзките между 
България и Израел са изключително силни и здрави.

Финалната церемония на конкурса „Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселена” е най-смисленото и силно събитие, в кое-
то участвам, откакто поех поста посланик на държавата Израел в 
България. Бих искал да благодаря на всички участници за техните сло-
ва, които бяха толкова вдъхновяващи. 

Според мен, всички участници са победители заради самото си 
участие в конкурса и смятам, че България трябва да се гордее с талан-
та, който показва младото поколение. 
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РУМЯНА БЪЧВАРОВА
ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

МОЯ МИСИЯ Е ДА ОБЕДИНЯ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ В 
ИЗРАЕЛ, ЗА ДА ПОДДЪРЖАМЕ ЖИВА ПАМЕТТА ЗА БЪЛГАРИЯ СРЕД ТЯХ

Само преди една година бях на живо при вас, а сега благодарение 
на технологиите мога да ви поздравя за духа и за устрема да не се 
отказвате от вашата инициатива и вашите идеи, и да направите 
сложната организация, за да се състои и този път вашето основно съ-
битие. Изключително много го ценя и подкрепям г-жа Алкалай и Център 
„Алеф”, защото тя поддържа жива паметта за спасяването на българ-
ските евреи. Това е наш исторически дълг и аз за себе си го чувст-
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вам като човешки дълг, може би завинаги. Това, което ме вдъхновява 
най-много в Израел е, че срещам много хора, които изразяват своята 
благодарност за спасяването си към българската държава и към бълга-
рите. Тук все още има  живи, които помнят от първо лице събитията 
от преди повече от 75 години и които са запазили спомените в себе  
си и ги предават на поколенията. Усещам потребността на наследни-
ците им да получават и да знаят повече за това, което се е случило. 
Затова виждам като моя мисия тук да се срещам с наследниците на 
българските евреи, които са дошли в Израел, да се опитам да ги обе-
диня и да направим така, че да поддържаме паметта за България сред 
тях жива. 

Поздравявам ви за темата и благодаря на участниците, които 
много добре са усетили и са преживели в себе си историята за спа-
сяването преди толкова много години.  Фактът, че са го изразили в 
своите творби показва, че те наистина го преживяват и остава в 
техните души завинаги. 
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ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

КОНКУРСЪТ НА „АЛЕФ” ДАВА БЕЗГРАНИЧНА ВЕЧНОСТ

Привилегия и отговорност на град Бургас е да бъде домакин на 
прекрасния конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”. Благодаря на всички деца, на всички наши български младежи, 
които се включиха в него. Благодаря на преподавателите, които ги 
насърчиха и ги напътстваха да участват. И най-вече благодаря на хора-
та, които създадоха този конкурс. Община Бургас беше съпричастна 
и сътрудничеше, но в основата на всичко това стоеше председате-
лят на Център „Алеф” Алберта Алкалай. Благодаря за нейната енергия 
и стремеж да увлече много повече хора, защото всяка година нашият 
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конкурс расте. Радвам се да чуя, че той е устойчив и се развива. 
Искам да благодаря на всички държавни институции, които ста-

наха съпричастни с този конкурс. Ние вече влязохме в архивите на об-
разователните процеси, защото всички наградени разкази ще бъдат 
учебни помагала. Да запазиш паметта и човешкия образ на хората е 
велико дело. По този начин този конкурс дава безгранична вечност към 
всички, които са се докоснали до тези трудни, тежки световни слу-
чаи. Той е нещо като символичен център на триъгълника между площад 
„Толерантност”, който наскоро наименувахме в Бургас, кейовите пръс-
тени на пристанището, от които са отпътували българските евреи 
към обетованата земя, и КЦ „Морско казино”. В тази символика  има 
някаква енергия и тя трябва да се съхрани и да се надгради. 

Пожелавам успех на прекрасния конкурс!
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Ж У Р И ТО  ЗА  КО Н К У Р С А

РАДОСТИНА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В МОН, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО

Чрез участието си в седмото издание на националния литера-
турен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселе-
на“ младите хора в България показаха за пореден път своята актив-
на гражданска позиция. Те разказаха истории за човечност, доблест и 
героизъм, които понякога остават незабелязани и изглеждат съвсем 
обикновени. Героите в техните творби са както видни политици и об-
щественици, така и обикновени занаятчии. Онова, което ги обединява 
е, че те са преди всичко хора, отворили сърцата и домовете си, за да 
оцелеят техни приятели или напълно непознати хора. Всички те от-
правят послание за надмогване на страха за собственото оцеляване. 
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Ангажираността към темата показва – младите хора разбират, 
че няма как да проумеем нито злото, нито доброто без да осъзнаем, 
че всяко действие или бездействие в историята засяга всеки от нас. 

За мен бе чест и удоволствие да съм част от този конкурс,  кой-
то не само дава възможност да се покажат знания и дарба на разказ-
вачи, но и изважда най-доброто в човека. 
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РУМЕН ЛЕОНИДОВ
ПУБЛИЦИСТ, ПОЕТ, ИЗДАТЕЛ НА ФАКЕЛ.БГ, ЧЛЕН НА ЖУРИТО

 Прочетохме произведенията на участниците в конкурса, но ед-
новременно с това прочетохме и техните души. По всичко личи, че те 
са били развълнувани, шокирани от прочетеното. Те научиха повече, 
отколкото цялото наше общество знае за нашите 20 праведници на 
света. За това трябва да благодарим и на техните учители, на тези 
тихи герои на фронта на културата, които заразиха децата с желание-
то да бъдеш съпричастен.  За седма поредна година конкурсът откри-
ва нови литературни таланти, открива и млади хора, които доказват, 
че духът надделява.
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АСЕН ЙОРДАНОВ
ЖУРНАЛИСТ, ДИРЕКТОР НА САЙТА БИВОЛ БГ., ЧЛЕН НА ЖУРИТО 

Всеки разказ на един млад човек е всъщност неговия личен избор. 
Да направиш подвиг понякога зависи от обстоятелствата, от време-
то в което живееш. Но когато нямаш такова предизвикателство, ви-
наги можеш да направиш своя избор - дълбоко в себе си, да съпреживе-
еш нечий подвиг и да проявиш готовност да му подражаваш.

Участниците в конкурса доказват, че знаят стойността на един 
човешки живот и че в живота винаги има надежда. Самото им учас-
тие в конкурса е вече лично постижение.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС 

„КОЙТО СПАСЯВА ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”
„АЗ СЪМ ЕДИН ОТ ТЯХ – БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВЕДНИЦИ НА СВЕТА”

20 българи са удостоени със званието „Праведник” от Яд Вашем 
– световният мемориал на жертвите от Холокоста в Йерусалим. Те са 
малка част от общо над 27 000 носители на тази титла от 51 държа-
ви. Но делото им е съизмеримо с подвига на всички спасители. Тяхната 
история не е разказана напълно. Кои са тези хора? Какво са направили, 
за да заслужат това звание? Кой им го присъжда и кога? Какво означава 
това за България и за света?

Темата „Аз съм един от тях - българските праведници на наро-
дите” бе творческото предизвикателство, което „Алеф” отправи към 
младите литературни творци за седмото издание на Националния 
младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, 
спасява цяла вселена”. Те трябваше да станат изследователи, да про-
учат живота на един от „праведниците”, и чрез художествен разказ 
да  пресъздадат историята, заради която е получил званието като 
израз на най-висша благодарност. Отговорите на всички свои въпроси 
намериха в най-мрачния период от човешката история – Холокоста, 
където са проявленията на нечовешка жестокост и същевременно на 
най-голямото величие – себеотрицанието и саможертвата в името 
на човешкия живот. 

Конкурсът се проведе в две категории – средношколци и сту-
денти. Броят на участниците в него бе впечатляващ – 141 ученици от 
цялата страна, както и 10 студенти от пет университета.

 „Алеф” подпомогна участниците в надпреварата чрез своята 
виртуална библиотека. Специално за седмото издание на конкурса бе 
създадена нова рубрика, която събра на едно място ценна информация 
по темата от различни източници.

Стремежът на организаторите бе седмият конкурс да предло-
жи още по-висока платформа за талантливи пера, която да  попълни и 
някои празноти в историческите страници.

Задачата на журито да оцени творбите бе отговорна, но и при-
ятна. То взе своите решения за номинации, като се ръководеше от 
критериите: творбата да е в жанр „художествен разказ”, да бъде из-
държана в езиково и стилистично отношение и да бъде подчинена на 
историческата правда. Така бяха откроени 27 автори, от които на 
специална церемония бяха излъчени и наградени победителите. 
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В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН

Националният младежки литературен конкурс на Център „Алеф” 
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”  стана част 
от Националния календар на Министерството на образованието и на-
уката.

Конкурсът е уникален по своята същност и вече се превърна в 
емблема за младежко творчество и гражданска позиция. Насочен към 
формиране на човешки добродетели и съзнание, свързан с познание за 
миналото, за хората, станали жертва поради тяхната различна кул-
турна характеристика,  той помага на младите да не губят посока. 
Включването на конкурса в Националния календар на Министерството 
на образованието и науката е признание за неговия нарастващ авто-
ритет и обществена значимост. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

Човешкият дух е неподвластен на грубата сила. Това доказаха 
многобройните участници в церемонията по награждаване на Седмия 
литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”. За първи път през 2020 г. тя се проведе в нов формат - онлайн 
и на живо, което я превърна във вдъхновен спектакъл,  в място за спо-
деляне на емоции и впечатления за величавия подвиг на българските 
Праведници.

На 8 юни 2020 г. в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско 
казино” в Бургас, при спазване на всички ограничения и мерки за безо-
пасност, се събраха участници в конкурса от Бургас, техни учители 
и родители, представители на Община Бургас и Общинския съвет в 
града, представители на РУО - Бургас, потомци на спасени евреи и 
други гости.

Чрез видеоконферентна връзка в церемонията се включиха  но-
минирани  участници от други градове на страната, посланикът на 
България в Израел Н. Пр. Румяна Бъчварова и на Израел в България – Н. 
Пр. Йорам Елрон, заместник- министърът на образованието и науката 
Таня Михайлова, заместник-министърът на културата Амелия Гешева, 
д-р Ангел Чорапчиев – завеждащ отдела в Яд Вашем по придобиване на 
архивни материали за Централна Европа и Балканите, Ярослав Годун - 
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директор на Полския институт в София и Полина Герджикова, дъщеря 
на  д-р Павел Герджиков,  обявен за Праведник на народите на света.

Във вълнуващи видеоразкази за светостта на човешкия живот 
27 млади автори споделиха мотивите, които са ги подтикнали да се 
впуснат в необичайната надпревара за знание, как  са избрали прото-
типи на своите герои – неизвестни на мнозина, но будещи възхищение 
заради постъпките си, какъв е урокът, който са научили чрез участи-
ето си в конкурса. Младежите разсъждаваха върху избора, който поня-
кога сме принудени да направим, върху стойността на приятелство-
то и неунищожимия стремеж към правото на живот и ценностите на 
свободата.

В онлайн дискусията се включи и Полина Герджикова, дъщеря на 
Павел Герджиков – един от Праведниците на народите. 

Чрез делата на баща ми съм свързана с еврейския народ, който 
благородно помни не само своите жертви, но и техните спасители и 
намира начин да изрази своята признателност към тях. Благодаря на 
„Алеф” за тази вълнуваща церемония. Прочетох някои от разказите на 
младите хора, които наистина ме развълнуваха, което означава, че те 
са били дълбоко развълнувани. Вярвам, че е жив моделът за мир и съпри-
частие между хората. Смятам, че в сегашните времена всеки от нас 
е последовател на идеите на д-р Павел Герджиков”, каза дъщерята на 
българския Праведник на народите на света.  

Видеопоздрав изпрати вицепремиерът на България Томислав 
Дончев, а поздравителни адреси отправиха областният управител на 
Бургаска област Вълчо Чолаков и Мина Стойкова, потомка на спасите-
ля Димитър Пешев.
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НАГРАДИТЕ

Голямата награда в категория „Ученици” - едногодишна стипендия 
в размер на 1300 лева, получи десетокласникът от ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков” – Бургас Атанас Хрисулев за разказа си  „Приказка, в която 
се ражда надежда”,  посветен на Анна Попстефанова. Наградата връчи 
лично Димитър Николов, кмет на Община Бургас, която е своеобразен 
домакин на конкурса.

Посолството на Израел в България осигури втората награда в 
категория „Ученици” – стипендия в размер на 1200 лева. Получи я десе-
токласничката Божидара Бойчева от Гоце Делчев.

В тази категория журито присъди две трети награди от по 300 
лева – на дванадесетокласничката  Ния Петкова от София  и на деве-
токласника  Йоан Иванов от Казанлък.

В категория „Студенти”  по преценка на журито първа и втора 
награда не бяха присъдени. Трета награда – 200 лева, получи Светлана 
Великова от ВТУ.

Три поощрителни награди връчи полският институт в София – 
на Елизабет Александрова от София, Златара Чакърова от Бургас и 
Мария Павлова от Кърджали. Директорът на института Ярослав Го-
дун заяви готовност в следващите издания на конкурса подкрепата да 
е по-сериозна.

Специална награда от Националния дворец на децата получи Кра-
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симира Георгиева, 10 кл., от Велико Търново.
Награда от 150 лева осигури сайтът „Бивол”.  Получи я Борис 

Стоянов от английската гимназия в Бургас за разказа му „Влакът и 
неговият път”. Наградата връчи директорът на сайта Асен Йорданов

Всички номинирани участници получиха грамота за участие, 
сборник с младежки разкази „Да обичаш, въпреки…” от шестия конкурс 
на „Алеф” и книгата „Моят Шабат” на Вивиана Асса с лично послание от 
автора. Отличените разкази бяха публикувани на сайта на „Алеф” www.
alef-bg.org

Конкурсът и церемонията по награждаването получиха подкре-
пата и на НССЕИВ към МС, Националния дворец на децата, „БМФ Порт 
Бургас” и  ТРИА сити Център.

http://www.alef-bg.org
http://www.alef-bg.org
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕИВ

НЯМА КАК ДА ЗАГУБИШ В СЪСТЕЗАНИЕ  
С ДОСТОЙНИ  ПРОТИВНИЦИ

Искам да поздравя Център за еврейско-българско сътрудничест-
во „Алеф” за организирания литературен конкурс. Всяка благородна над-
превара е полезна и за всички участници, и за тези, които могат да 
наблюдават съревнованието. Подобно на спорта, всички участници в 
надпреварата са победители, защото няма как да загубиш в състеза-
ние с достойни  противници. И както в спорта, колкото повече бягаш, 
толкова по-бърз ставаш. В литературата е същото – колкото повече 
пишеш, толкова по-добро е следващото ти произведение. Пожелавам 
на всички участници да напишат по-хубави творби от тези, които 
вече са написали! Да продължават да творят! Както се казва в една 
еврейска мъдрост – „Когато нямаш какво да правиш, захвани се с ве-
лики дела”. 
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ТАНЯ МИХАЙЛОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПО-ЧЕСТО ТРЯБВА ДА ГОВОРИМ ЗА ИСТОРИИ, КОИТО СА ПРИМЕР 
ЗА ЧОВЕЧНОСТ, ДОБЛЕСТ И ГЕРОИЗЪМ, ДОРИ НА ПРЪВ ПОГЛЕД ДА 

ИЗГЛЕЖДАТ СЪВСЕМ ОБИКНОВЕНИ

Искам да споделя своето усещане за съпричастност към бъде-
щето, защото участието на учениците в този конкурс показва, че 
доброто има бъдеще. Смятам, че когато говорим за история и за бъ-
деще, нашите ученици намират връзката и имат своето усещане за 
света. Погледнато през призмата на философията и на отношението 
към света, те ни показват, че по-често трябва да говорим за исто-
рии, които са пример за човечност, за доблест, за героизъм, дори да 
изглеждат на пръв поглед съвсем обикновени и дори някои да не ги за-
белязват. Историята, която са пресъздали в разказите си участници-
те в конкурса, няма как да бъде записана във всички учебници, няма как 
всичко да бъде разказано. Но по-важно е да имаме паметта, да помним, 
защото всяка малка история е част от голямата история. История 
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за това как да надмогнеш страха за собственото си оцеляване, за да 
сториш добро, да победиш спокойствието си, защото водещи за теб 
са отговорността и любовта. 

Като постоянен член на Алианса за възпоменание на Холокоста 
отговорността на България е изключително голяма, особено в часове-
те по история и в събитията, които подкрепяме. Смятам, че най-го-
лямата награда на всички, а и наша награда е това, че младите хора 
са разработвали тема, която ще бъде вечна. Сигурна съм, че имаме 
бъдеще, защото имаме такива деца.
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АМЕЛИЯ ГЕШЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ЖИВЕЙТЕ С ОТВОРЕНИ ОЧИ И СЕТИВА

Истински се вълнувах да видя лицата и очите на младите хора, 
които приеха предизвикателството да се обърнат към едни от 
най-драматичните страници от световната история – Холокоста и 
спасението на българските евреи, не само за да я опознаят, но и за да 
я оценят през призмата на своята младост чрез писаното слово. Ис-
торията е лична за мен, но винаги съм смятала, че освен изучаването 
и оценката на историята, е важно да се запази паметта. 

Благодаря на сдружение „Алеф”, че въпреки условностите на вре-
мето, в което живеем, въпреки пандемията, организира за седми по-
реден път националния литературен конкурс. Благодаря, че не се отка-
захте да водите битка срещу безразличието, срещу омразата, срещу 
безпаметността и за това, че вдъхновихте подрастващите да изра-
зят своята гледна точка за спасените човешки съдби и за подвига на 
двайсетте праведници на света. 

Моят дядо казваше, че ако искам да съм добър човек, първо тряб-
ва да се науча да уважавам различните и да не налагам моята истина 
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за техния начин на живот. Когато за първи път отидох в Яд Вашем, 
разбрах какво точно е искал да ми каже. Между сълзите, сред въз-
действието на светещите звездички на загиналите деца в лагерите 
на смъртта осъзнах, че българският народ е белязан с една особена 
мъдрост и това е мъдростта да бъде толерантен, а толерантност-
та е невидима сила. 
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АНГЕЛ ЧОРАПЧИЕВ
ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 

ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ  
В ЯД ВАШЕМ

ТЪМНИТЕ СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО РАЖДАТ ПРИМЕРИ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ

В последните 10 години работя за архива на Яд Вашем. С удо-
волствие научих за инициативата, посветена на хората, удостоени 
със званието „праведник”. През годините над 27 000 души от повече 
от 50 държави са получили тази титла - за доблестта и за куража да 
помогнат за спасяването на евреите по времето на Холокоста. Сред 
тези хора са и 20 достойни българи, удостоени за помощта си към 
отделни евреи или към българското еврейство като цяло. Яд Вашем 
е в непрекъснат процес на проверка на всички предложения за обявя-
ване на праведници, като специална комисия от експерти разглежда 
документацията към всяко предложение и взима решение на базата на 
строго определени критерии и принципи. 

През 2016г. в София бе открит паметник, отдаващ почит на 
всички, които издигнаха глас в защита на българските евреи и предо-
твратиха депортацията им през 1943 г. Там се изтъкна и фактът, че 
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по същото време 11000 евреи от територии под българско управление 
бяха депортирани в Треблинка,  и от тях нито един не оцеля. Имен-
но затова наш дълг е днес да разказваме и предаваме историята на 
Холокоста във всичките й аспекти и да отдаваме почит на милиони-
те жертви, но и на хората, които се подлагаха на риск, за да спасят 
своите сънародници евреи. Пожелавам успех на конкурса и на всички на-
стоящи и бъдещи участници в него. Пожелавам им да изследват обек-
тивно тъмните страници от миналото, да черпят вдъхновение от 
примера на праведниците и да защитават живота и достойнството 
на всяко човешко същество. 
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ЯРОСЛАВ ГОДУН
ДИРЕКТОР НА ПОЛСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

БЕЗ ДА СЕ ПОЗНАВА ИСТОРИЯТА,  НЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ 
ИЗГРАДИ БЪДЕЩЕТО

Поднасям своите поздравления на всички, които са се включили в 
националния младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спа-
сява цяла вселена”. В Полша темата за евреите и Холокоста винаги е 
била актуална.  Тя е първата страна, нападната от Германия. На нейна 
територия се намира един от най-страшните лагери в света - Ауш-
виц, символ на терора, войната и Холокоста. Денят, в който той е 
освободен през 1945 година, е обявен от ООН за Международен ден в 
памет на жертвите на Холокоста. 

Мотото на конкурса е символично и звучи с голяма сила и днес, 
когато човешки животи по друга причина отново са изложени на опас-
ност. Световната пандемия даде шанс на хората да покажат, че няма 
граници за силата на човешкия характер. Вярвам, че разказите за лич-
ните съдби на българските праведници  доказват това. Използвам слу-
чая да уверя госпожа Алберта Алкалай и Център „Алеф” , че се надявам 
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да продължим да си сътрудничим. Много се радвам, че първата крачка 
е направена. В бъдеще ще се включваме не само с поощрителни награ-
ди.  Искаме да покажем на младите автори историята на Холокоста, 
какво се е случило в Полша. 

Накрая искам да поздравя всички и най-вече младите хора, които 
обичат историята и са писали за събитията в нея. Защото без да се 
познава историята,  няма да може да се изгради бъдещето. 
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ОТЛИЧЕНИТЕ

КАТЕГОРИЯ УЧЕНИЦИ

І  НАГРАДА  - годишна стипендия в размер на 1300 лева, книги и грамота
Атанас  Хрисулев, 10 клас,  ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. 
Бургас

ІІ  НАГРАДА – годишна стипендия в размер на 1200 лева, книги и грамота
Божидара Бойчева, X клас , ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев 

ІІІ НАГРАДА – 300 лева, книги, грамота
Присъждат се две трети награди:

Ния Петкова, 12 клас, Американски колеж –  гр. София
Йоан Иванов, 9 клас,  ГПЧЕ «Ромен Ролан» -  Стара Загора

Поощрителни награди: книги, DVD, CD с класическа музика, грамота
Елизабет Александрова –11 клас,    Национална финансово-стопан-
ска гимназия - гр. София
Златара Чакърова – 10 клас  на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” 
-  Бургас
Мария Павлова,  9 клас,  СУ „Отец Паисий“ -   гр. Кърджали

Специални награди: предметни награди – книги, грамота
Красимира Георгиева, 10 клас, ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”- гр. 
Велико Търново
Борис  Стоянов, 11 клас,  АЕГ “Гео Милев“ – гр. Бургас

КАТЕГОРИЯ  СТУДЕНТИ

Първа и втора награда не се присъждат

ІІІ  НАГРАДА – 300 лева, книги и грамота
Светлана Великова, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”-  
гр. Велико Търново
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ПЪРВА НАГРАДА

Казвам се Атанас Хрисулев. Уча в ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – Бургас. 
Литературата е малка част от дървото на изкуството, под чиято сян-

ка човек може да поседне за миг, да послуша и научи нещо от някоя и друга при-
казка на вятъра. То може да отнесе човек на далеч от външния свят. Въпреки 
това не всяка приказка е изцяло добра или лоша. Често, за да разберем сивата 
реалност, ни се налага да я преразкажем. Точно това се случи и при мен.

Занимавам се основно с научни текстове, но способностите на езика 
да обрисува непознатите дълбини на човешкото отвориха очите ми за лите-
ратурата. Думите имат своя собствена душа, която може както да извиси 
човек, така и да го разбие.

Реших да участвам в този конкурс съвсем неслучайно. Войната винаги 
оставя кървави следи в историята на човечеството, но да се докоснеш до ли-
цата, скрити зад най-дълбокия и кървав белег досега, е наистина разтърсващо 
преживяване. Написвайки разказа, представен в житейския път на една-един-
ствена душа, съпреживях историята на бягащото семейство, на страдащата 
спасителка, на любовта и страха. Тези разтърсващи моменти ме изпълниха с 
гордост, че съм българин – потомък на праведници на света. 

Атанас Хрисулев
ППМГ „Акад. Никола Обрешков”

Бургас. 
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ПРИКАЗКА, В КОЯТО СЕ РАЖДА НАДЕЖДА

Слънцето навън все още не се беше подало над хоризонта, но 
огненият му ореол хвърляше мъжделива червеникава светлина. Тя бе 
достатъчна да вдигне булото на нощта и да заслепи блясъка на хиля-
дите огнени точици върху тъмното небе. Небе, покрито с множество 
огньове, наподобяващи стружки сребро, разпилени върху фино черно 
кадифе. Малкото светлина загатваше за прогонването на тъмнината, 
за идването на новия ден. Лек сутрешен ветрец пробягваше по огле-
далната повърхност на езерото, отразяващо първите лъчи на зората. 
По кристалната вода се образуваха малки вълнички, които се надпре-
варваха коя по-бързо ще стигне до отсрещния бряг. Повеят подтикна 
малката широколистна горичка до езерото да зашумоли срамежливо с 
листенца и залюля клоните на дърветата в бавен красив танц. Първи-
те птици се събуждаха от сън, и политайки от гнездата си, запяваха 
своята весела песен.

Цветовете на деня започваха да се засилват, озарявайки все по-
вече старата измазана къщурка до езерото. На скованата пейка пред 
старата дървена врата бе поседнала възрастна жена с дълга снежно-
бяла коса, в която вятърът от време на време се заиграваше. По лице-
то й, обградено от белите къдрици като от ореол, все още се виждаха 
следи от неземната красота, която бе притежавала навремето. От 
начина, по който бе кръстосала крака и изправила гордо рамене, мо-
жеше да се обърка възрастта й с десетилетия по-млада. Големите й 
буреносносини очи се взираха във възкачващия се на небосвода слънчев 
диск, напомняйки й за обещание, дадено преди много години.

Тишината на планината бе нарушена от монотонното ръмжане 
на двигател на кола, което бе знак за жената, че пристигаха дългоочак-
ваните от нея посетители. След като превозното средство затихна, 
се дочуха приглушени, но познати гласове – бяха дъщеря й и зет й. Тя се 
изправи и посрещна двамата, поемайки грижливо от ръцете на майка-
та малката им дъщеря. Пеленачето се размърда, но баба му бавно го 
залюля.

– Радвам се, че дойдохте още днес – каза спокойно и тихо бело-
косата жена. – Как се казва?

– Рина – отвърна почти шепнешком бащата, за да не събуди мо-
мичето. – На баба й – усмихна се той.

– Ще бъде силна и красива жена… Влизайте – подкани възрастна-
та. – Починете си. Аз ще се погрижа за Рина.

– Благодаря ти, майко – целуна я чернокосата жена, приличаща на 



- 34 -

майка си като по-млада. По алените й устни цъфтеше усмивка, озаря-
ваща почти изваяното й лице.

Възрастната жена пое детето към пейката, на която бе седяла 
до преди пристигането на колата, а другите двама влязоха в бялата 
къщурка. Лястовичките литваха изпод големите стрехи, а пчели вече 
започваха да облитат по още росните цветове на тревите. Малкото 
момиченце бе отворило големите си спокойни очи с цвета на безоблач-
но небе. Детето се усмихна, а баба му го погали нежно по бузата със 
загрубелите си от времето и работата ръце.

– Моята малка Рина… Така ми казваше преди време майка ми, 
твоята прабаба Рашел… – започна да разказва замечтано старицата. 
– Винаги ме караше да се усмихвам, когато ме погалеше леко по бу-
зата, а силата на една друга жена ме поддържаше през всички тези 
години. Все още усещам топлината на ръката й… Рина, ти се роди 
със зората, с надеждата. Ще ти разкажа какво преживях, за да мога 
днес да те държа в прегръдките си… Ще ти разкажа моята приказка, в 
която има много зло… – Старицата се загледа в далечината и си спом-
ни за началото на тази игра. – Ужасът, както във всички приказки, си 
имаше име – война. Това бе най-страшното кръвопролитие на миналия 
век – сълзи напълниха очите на жената, но тя стисна зъби и преглът-
на. Всичко беше свършило, тя се бе измъкнала от игра на властта, но 
белезите все още седяха, заклеймени дълбоко в детската й душа. – В 
историята ми има и много сила и добрина, които ме спасиха. Аз имах 
фея кръстница – една велика жена, българска балерина, изправила се 
срещу щиковете и куршумите, жертвала живота и възлюбения си, за 
да спаси мен и моето семейство…

Спомням си ясно студената нощ в Скопие, в която се започна 
нашето бягство. Беше все още началото на март. На места малките 
снежни преспи, останали след вятъра-снегояд, проблясваха под послед-
ните лъчи на слънцето. Небето беше алено, а малкото перести облаци 
приличаха на пръски кръв. Въпреки че бях все още на пет години, можех 
да усетя, че нещо лошо ще се случи. Изведнъж се почука на вратата 
и се чу през шепот „Мари Рашел, отвори. Аз съм, Попстефанова.“ По-
знавах я – често ни гостуваше и ми позволяваше да си играя с мънис-
тените й  нанизи всеки път. Майка ми забързана отвори вратата, но 
госпожа Анна Попстефанова не беше с някоя от хубавите си рокли, а 
с бедни и захабени дрехи, каквито носеха прислужниците й. Жената с 
нея също беше облечена като помощница, въпреки че ръцете й не бяха 
загрубели от чистене като тези на майка ми. Косите и на двете не 
бяха гладко сресани, а по-скоро разпилени. Двете не изчакаха покана, а 
влетяха бързо, почти препъвайки се в престилките си.
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– Мари, къде е Мони? – попита припряно другата жена. – В опас-
ност сте… Нацистите са пратили секретна грама…

– Ще извеждат всички евреи от Скопие – започна да говори през 
нея Анна. А аз ги гледах отстрани, държейки парцалената си кукла. – 
Мъжът ми го нямаше и прочетох какво пише. О, Мари…

– Мони, ела по-бързо! – провикна се майка ми, а баща ми остави 
брат ми Рахман и забърза към жените.

Аз не разбирах за какво си говорят, но започнах да плача и да обяс-
нявам, че не искам да се местя. Тогава госпожа Попстефанова дойде 
и ми предложи да си поиграем, докато другите говорят. След като се 
успокоих, извика и брат ми и започна да ни говори тихо, почти напевно:

– Не всички хора са добри и не всички се опитват да ви помог-
нат. Знам, че двамата обичате да играете на детективи – и двамата 
в един глас отвърнахме утвърдително. – Аз също обичам да го правя. 
Мъжът ми, Стефан, като полицай получи писмо, в което се пишеше, че 
има лоши хора, които искат да ви наранят – аз се изплаших, но топли-
ната на прегръдката на госпожата ме успокои. – Казах за това на при-
ятелката си Анна Сърчаджиева, госпожата, която говори с майка ви и 
баща ви. Трябва да тръгнете скоро, за да не ви хванат… Разбирате ли 
ме? – Аз поклатих с насълзени очи глава, а брат ми само леко изсумтя 
за отговор.

Беше станало късно и трябваше да си легна. Небето бе черно 
като катран, а звезди не се виждаха. Тази нощ бе една от най-страшни-
те, но клепачите ми се притвориха и заспах неспокоен сън. На сутрин-
та се надявах да е било просто кошмар, но се оказа истина. На 11 март 
1943 година щеше да се случи най-големият кошмар…

Следващия ден ме дадоха на една македонка, за да ме защитят. 
Беше ми много тежко, но ги разбирах и им бях благодарна. Госпожата 
криеше всичко ценно от мен и непрестанно ме следеше със студения 
си поглед. Не беше минала седмица, а аз си мислех, че бях спасена, но 
тогава тя ме заведе до къщата на родителите и ме върна.

Баща ми беше много притеснен и единственото, което повта-
ряше, беше, че „трябва да се спасим в Албания“. Госпожа Попстефанова 
идваше често, а майка ми обясняваше, че помагала с документи на 
баща ми. Всичко беше готово, от Скопие до Албания не можеше да се 
стигне лесно. Една вечер баща ми седна на земята без да обяснява 
каквото и да било, просто зарови лице в ръцете си:

– Няма начин… – гласът му заглъхваше в ръцете. – Може би прос-
то трябва да се откажем… Ще отидем на гарата и ще се надяваме…

Тази вечер бях отчаяна. Молих се за чудо и то се случи, точно су-
тринта, преди да тръгнем към гарата. Тази сутрин ни посети госпожа 
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Попстефанова, но тя водеше и адютанта на мъжа си, от когото си 
спомням все още красивата военна униформа. Тя го прати да говори с 
майка ми и баща ми, приготвящи се за път, и дойде при нас с брат ми. 
Усмихна се, поздрави ни и ме погали:

– Имам добри новини! Евреите бързо се организираха и много от 
тях успяха да напуснат тайно Скопие. Останахте седем семейства, 
но ще ви отведа в своя апартамент, където ще ви скрия.

Така и направи. Тази жена рискува живота си, като ни заведе в 
дома си. Там бяха още две или три семейства. Скоро свикнах с апарта-
мента на госпожа Попстефанова, но отново не беше за дълго.

Денят беше слънчев, усещаше се пристигането на пролетта. 
Птиците пееха, обрисувайки деня с цветната си песен. Дори и болни-
те възрастни от другите семейства се чувстваха по-добре. Но в този 
ден се завърна градоначалникът и полицейски шеф Стефан Попстефа-
нов. Той бе ужасен, когато ни видя в дома си. Обърна се и се провикна 
към жена си. Аз успях да дочуя част от разговора. Мъжът бе разкъсан 
между кариерата и дълга, от една страна, и човещината и любовта 
към жена си и хората, от друга.

Чакането беше мъчително... Изпратиха ни в дома на Анна Сър-
чаджиева, приятелката на госпожа Попгеоргиева. Тя ни прие с широко 
отворени обятия. Апартаментът й се намираше в центъра на Скопие 
и там живееха няколко германци. Дните се изнизваха, а никаква нови-
на за решението на градоначалника не бе пристигнала. Бях решила, че 
всичко е свършено. Нямаше да успеем да се измъкнем от този капан, а 
тъмнината идваше все по-близко.

Четири дни нямаше никаква новина. Тишината беше мъчителна… 
Накрая човещината надделя. С риск за живота си Стефан издаде фал-
шиви документи на десетината евреи, които не са могли да избягат 
тайно. Четири семейства бяха изведени в Дупница, понеже на терито-
рията на България с български документи щяха да са в безопасност.

Госпожа Попстефанова дойде с мъжа си. Двамата носеха карта, 
леко захабена и обгорена. На нея бяха отбелязани германските и бъл-
гарските охранителни постове по границата с Албания. Отпратиха 
мен и брат ми, а те се събраха над хартиения документ. Спомням си, 
че следях слънцето, което бавно се скриваше, полагайки след себе си 
плащеницата на тъмата. Клепачите ми бяха натежали, но тогава чух 
майка си:

– Време е да тръгваме, моя малка Рина – след което ме целуна по 
челото, нежно и топло.

Госпожа Сърчаджиева помилва косата ми и прошепна:
– Пожелавам ти дълъг път, малък слънчев лъч – прегръщайки ме 
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леко и усмихвайки се.
Госпожа Попстефанова дойде до каруцата, където ме прегърна и 

вместо да се сбогува като останалите, докосна ухото ми с топлия си 
дъх и каза „Лек път! Вярвам, че ще се срещнем скоро…“, след което ми 
даде куклата, на врата на която бе вързана нова алена панделка.

Пътувахме от Албания към Америка. Баща ми обясняваше, че 
там ще сме в безопасност и наистина беше така, но аз не забравих за 
родината си… не забравих и за думите на нашата спасителка…

– Майко, какво разказваш на Рина? – попита майката на новоро-
деното. Тя стоеше близо до разказващата и слушаше с внимание всяка 
дума.

– Историята ни, мила. Знаеш я – усмихна се белокосата жена.
Слънцето се бе издигнало високо на небосклона, а малката Рина 

бе заспала в ръцете на баба си. Птичките продължаваха да пеят, съз-
давайки фон на разказа. Ароматът на тревите беше успокояващ, дори 
омаен. Езерото блестеше като сребърна чиния, по която спокойно се 
плъзгаха няколко водни насекоми.

– Аз не съм я чувал по този начин – каза мъжът, подпрян на вра-
тата. – Какво стана с Анна Георгиева Дамянова-Попстефанова? Докол-
кото знам, тя е една от двадесетте български Праведници на света. 
Запознат съм и с факта, че за това имаш заслуга и ти.

– Каква заслуга имам аз? – усмихна се предизвикателно жената и 
допълни – Аз само разказах историята, каквато беше.

– Но не вярвам това да е всичко.
– Разбира се, че това не е всичко – каза тя и се обърна към дъще-

ря си: – Миличка, ще ми донесеш ли онова нещо. – Другата жена кимна 
и изтича в къщата.

– Онова нещо? – попита мъжът.
– Ще разбереш за какво говоря.
Докато довърши, дъщеря й вече бе донесла лист стара хартия. 

Изглеждаше все едно е скъсан от някой стар тефтер. Тя подаде листа 
и пое внимателно малката от ръцете на баба й.

– Този лист го пазя от много години и е част от играта, която 
все още не съм довършила – тя говореше по-тихо от обикновено. – На-
дявам се малката Рина да направи последния ход… Както и да е… нека 
продължа:

Бяхме се преселили в Америка вече над тридесет и пет години, 
когато получих писмо от Франция. Бяха написани дата и час, а среща-
та бе в Париж. Писмото бе написано с красив завъртян почерк, а това, 
което ме изненада, бе послеписът: „За моя малък слънчев лъч“. Тогава 
реших да оставя всичко и да се срещна с моята спасителка.
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Беше все още рано сутринта, когато пристигнах пред катедра-
лата „Парижката Света Богородица“. Слънцето се къпеше в спокойни-
те кристални води на Сена. Далеч по брега се виждаше недовършен 
мост, който подобно на стълба свързваше огнения  диск със земята. 
Лекият прохладен вятър с речен привкус отвеждаше далеч от всички 
проблеми и създаваше чувство за вълшебен покой. Бях седнала и се на-
слаждавах на възкачващото се слънце, когато чух познатия глас:

– Пораснала си! – усмихна се тя широко, но в очите й си личеше 
умората от бремето на живота.

– Здравей! – успях да отроня аз.
Двете седнахме, загледани в реката, в слънцето и хората. Тя за-

почна да ми разказва за живота си – поредица от трагични събития, 
последвани от небивали възходи. Веднага след 9 септември 1944 годи-
на и промяната на политическата система, когато семейството вече 
се било прибрало в Плевен, местните партизани застрелват Попсте-
фанов в дома им.

– Аз бях там… Видях как извадиха пистолета – очите й все още 
се пълнеха от спомена за случилото се. – Майка ми също беше там. 
Не му дадоха право дори да се защити. Застреляха го от упор… Имам 
чувството, че кръвта му е все още по ръцете ми... –  Тя се загледа в 
дланите си.  – Официално го обявиха за безследно изчезнал, а след годи-
ни дори го осъдиха и от Народния съд.

Веднага след разстрела на мъжа си Анна била изпратена в лагер. 
Нейни приятели направили така, че да дадат на покойния й баща титла 
„активен борец против фашизма“, за да може майка й да преживява, а 
нея в продължение на години я местят от лагер в лагер.

– Завърнах се едва през 1952 година с бъдещия си годеник Любо-
мир Маринов.

Брат й станал баща на Диана – дъщеря, която осиновила. Тя наме-
рила работа в Народния театър като помощник-режисьор, след като 
завършила театралната гимназия в София като частен ученик.

След като разказа своята история,  аз не можех да сдържа сълзи-
те си, които се стичаха по бузите ми. Анна ми се усмихна и избърса с 
опакото на дланта си лицето ми. Тя се отнасяше с мен като с родна дъ-
щеря. Спомням си, че извади едно малко тефтерче, подвързано с кожа.

– Това е нещо, което трябва да бъде намерено, когато му дойде 
времето… след много поколения, надявам се. В него съм скрила части 
от историята си, които не желая да бъдат открити приживе. Не желая 
да бъда приемана за нещо, което не съм. Хората искат да забравят, но 
не им позволявай. Болката трябва да се изживее, сълзите трябва да 
изтекат, а споменът… – Тя се усмихна и ме погледна с навлажнените си 
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очи. – Не променяй спомените. Колкото и страшно да е било миналото, 
знай, че сами създаваме настоящето.

Анна отвори тефтерчето и откъсна първата страница.
– Тази страница ще намери другите. Същото е и с хората. Ти при-

надлежиш на велик род, Рина Карио, мой малък слънчев лъч.
Тя стана и си тръгна, оставяйки ме сама на брега на Сена. Слън-

цето залязваше, а кристалните води бяха придобили цвета на кръв – 
гъста и червена.

Повече не успях да я намеря, а тя не ме е търсила. Предложих я 
за „Праведник на света“, но преди да се видим отново, тя бе починала. 
Дадоха й наградата посмъртно на 21 април 1983 година. Анна ме научи 
на нещо безценно – който спаси човешки живот, спасява цяла вселена. 
Тя е тази, на която трябва да благодаря за дъщеря си, зет си и внучето 
си и е причината да срещна всички хора в живота си.

Рина пристъпи към детето и го погали:
– Спи, малък слънчев лъч, защото в сънищата тя е господар на 

изцяло неин свят… Нека да преплува най-дълбоките морета и да изкачи 
най-високите планини – погали я тя по бузката.

– Защо никой не е разказал тази история? – попита мъжът.
– Защото никой не търси истината – отговори Рина, взирайки 

се в листа. – Но аз знам истината, и колкото и да е тежка, живея с 
нея. Дори когато в лошите сутрини ми се струва невъзможно да се 
насладя на каквото и да било, защото се страхувам, че може да ми 
бъде отнето, съставям мислено списък на всяко добро дело, което съм 
видяла някой да извършва. Това е като игра. Повтаряш все едно и също 
и понякога добавяш по нещо ново. Често става малко досадно… Но има 
и много по-страшни игри.
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ВТОРА НАГРАДА

Казвам се Божидара Бойчева, ученичка съм в ПМГ “Яне Сандански“ - гр. 
Гоце Делчев, десети клас. Винаги съм се вълнувала от съдбата на евреите по 
света и от тежкия път, който са извървели. Възхищавам се на силата, волята 
и упоритостта, нужни им,  за да оцелеят. Възхищавам се на хората, които са 
им помагали с риск за живота си. Това е причината, за да се включа в конкурса 
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” и да разкажа история, 
с която да окажа и своята почит към достойните българи от времето на 
Холокоста. Радвам се, че макар и с малко, съм участвала в съживяването на 
важни за родината ми хора и събития. По този начин аз изразявам и почитта 
си към българите, които не са се поколебали да се опълчат на неправдата и 
да се застъпят за своите съседи и приятели-евреи. Участието в конкурса на 
Център „Алеф” отключи желанието ми да науча повече не само за българските 
евреи и тяхната съдба, но и за историята на еврейския народ, за традициите 
му, за културата… Семейството ми има много приятели в Израел, с които 
общуваме често.Те са чудесни хора и се радвам, че ги познавам. Иска ми се да 
напиша нещо и за тях…

Божидара Бойчева

ПМГ “Яне Сандански“
гр. Гоце Делчев,
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ДИМИТЪР ПЕШЕВ - ЧОВЕКЪТ

Уморените черешови дървета са се попрегърбили от многото 
плод и някак отегчено веят клони. Някой протяжно пее: „Черешица род 
родила, от род се е покръшило “, а лекият юнски ветрец разнася напева 
от една махала в друга. В сгушения в подножието на Осогово Кюстен-
дил всичко си е същото. От зарана млекарят е подсирил млякото, ко-
вачът майстори конски подкови, жените премитат дворовете. А зад 
стените на бялата спретната къща на Пешеви Кица ражда детето 
си. Суети се старата акушерка, налива вода, затопля кърпи и току 
бърше челото на родилката. Трето дете ражда, не е първескиня, ама 
пуста майчина болка...

Мъжкооо еее - гласът се извисява над махалите, проточва се над 
клоните на черешите, заплита се в листата им, стига до дълбокото, 
до корените, минава през обръщалото на „Три буки“, после през „Църни 
камък“ и отива нагоре, до най-високото, чак до „Руен“. 

Новината се разнася из малките улички, стоплят се сърцата на 
хората от новия живот.

Живичко да е, здраво да е, голям човек да стане! - нареждат по 
седенките.

Сякаш пророкуват, че някой ден това дете ще напише история. 
И историята ще пише за него. Годината е 1894-та.

Димитър да се казва - с тиха гордост в гласа промълвя бащата.
Йосиф от Кюстендил, досущ като Йосиф, дърводелецът от На-

зарет, вярва, че мъжката му рожба ще бъде добър човек. Все още не 
знае, че неговият син също ще спасява животи и един ден ще заеме 
достойно място сред „Праведниците на света“, но добър ще бъде.

Будно дете е Димитър. Все над книгите заляга, все нещо търси, 
все разпитва. Гледа с едни такива големи и честни очи. Като гъба рас-
те, и ей го - стига и надминава братята си.

За съдия е роден, все по съвест гледа, все правото търси - гово-
ри тихичко вечер Йосиф на Кица, когато децата вече спят.

 Добър да е, човек да е, пък какъвто ще да стане - промълвя в 
унес уморената майка.

Минават си годините. Расте Димитър. Учи се, и съдия става, и 
адвокат, и прокурор. И министър става. Бащина орисия. И добър ста-
ва, и Човек става - майчина заръка следва.

Бързат годините. Търкалят се като речни камъни. Но все на пра-
вото гледа Димитър. Все за България мисли. Все справедливо отсъжда.

Ще депортират евреите - чува да му казват, докато гледа през 
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прозореца на кабинета си как пролетта се завръща, събужда дървета-
та, разлиства ги и се кани да изпрати овехтялата зима.

Грешно ли чува? Кой смее да се разпорежда с живота на хората? 
В следващите минути като в сън долавя гласовете на делегацията, 
дошла да му съобщи това. Усеща някаква нереалност, слушайки обясне-
нията как, заради подписаната тайна спогодба с Третия Райх, близо 50 
хиляди евреи от старите предели на България ще бъдат депортирани.

Депортация. Кръвта нахлува в главата му, пулсът му препуска в 
галоп, ръцете му треперят, а после се свиват в юмруци.

Безумие! Срам! - чуват го да се гневи, докато напускат мълчеш-
ком кабинета му, навели глави от безсилие.

Какво ли се случва в сърцето на един човек, работещ за и в име-
то на безусловното право на хората? Само сърцето знае. Гневът бързо 
преминава в решителност, безпокойството се сменя с трескава ми-
съл за действие. Няма време за губене - нито миг.

Димитър отваря прозореца и пуска да влезе пролетта. Тя нахлува 
в стаята и мигом изгонва въздуха с мирис на изгоряло, на разочарова-
ние и безпомощност. Пролетта е наперена, красива и млада, и води със 
себе си увереност, че не всичко е загубено, че има какво да се направи.

Умът поема своята роля. Писмо. Това е, решено е - ще напише 
писмо. Остро и протестно. А после ще се изправи на трибуната на 
Народното събрание и ще осъди публично това античовешко деяние.

Думите сами излизат изпод писалката, леят се от мастилото 
като кръв по вените. Белият лист подслонява правдивите слова. Душа-
та му пише, не пишат ръцете му. Самички думите се противопоста-
вят на антисемитските мерки на правителството. Самички заклей-
мяват изселването на евреите от границите на България. Защото 
това позорно депортиране е равносилно на масово убийство и „би те-
жало преди всичко на правителството, но сигурно ще надхвърли него и 
ще падне на главата на България“.

Довършва писмото, подписва се и даже не го препрочита. От-
дъхва си. Каквото е имал да каже - казал го е. Ни повече, ни по-малко. 
Сърцето му е върху листа. Първата решаваща крачка е направена. Не 
е сам – 42-ма депутати слагат подписите си под написаното. 

Денят е 17 март, годината е 1943-та. Министър-председателят 
Богдан Филов получава писмото, запечатало в себе си твърдост и не-
поколебимост. И частичка от красивата, нахална млада пролет, дето 
все с вярата за нов живот редом ходи.

Вечерта Димитър не може да притвори клепки. Премята се в 
леглото като риба на сухо, а мислите му са безкраен изтощителен по-
ток. Хвърчат като придошлите от юг лястовици, дето свиват гнезда 
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под стрехата. Не се самозалъгва - отлично знае, че само по себе си 
това писмо не е достатъчно, за да се спре депортирането на бъл-
гарски граждани от еврейски произход. Уповава се на подкрепата на 
църквата, на дипломатите, на цар Борис III. Та нали с него в една година 
са родени...

„Хора сме, съвест имаме, сърца носим” - повтаря си наум, докато 
зората почне да превзема тъмното в стаята, да го избутва в ъгъла и 
да го накара да отстъпи място на светлината.

Утрото е по-мъдро от вечерта. Утрото донася надежди. Вече 
знае, че съвестта ще проговори в сърцата на всички и никой няма да 
остане безучастен пред гледката на претъпканите влакове.

Влакове, пълни с хиляди невинни души. Конски вагони, наблъскани 
с пищящи деца, майки с пресъхнали гърди, с небръснати мъже, вглъбе-
ни в собствената си безпомощност, със старци и болни, уплашени до 
смърт. Пълни с живите-мъртви. Влакове, поели по еднопосочен път, 
без право на обратно връщане. Път към Аушвиц, Майданек,Треблинка. 
Право към лагерите на смъртта. Към онзи портал на Бухенвалд, на 
който пише - „Всекиму неговото”. Път, осеян с мъка, болка и ужас, без 
аналог по своята жестокост. Едно последно пътуване до отвъдното.

Кървава диря прокарват в сърцето му тези влакове. Дълбаят в 
релси от болка. Спират на пропити със страдание гари. Обсебват ду-
шата му, спират му въздуха.

„Хора сме  - повтаря си като в мантра - не може така, длъжни сме 
да ги спасим...”

„Никой няма любов, по-голяма от тая да положи душата си за 
своите приятели“ - тези думи се прокрадват в ума му, а той дори не 
знае откъде са дошли. Дали ги е прочел в Книгата на книгите, или ги е 
усетил в сърцето си?

Та нали всички болни, стари и немощни, натоварени във влакове-
те, са мои приятели! Нищо, че не знам имената им. Деца си нямам, но 
всички дечица във вагоните са мои - мисли си. Деца, които един ден ще 
имат свои деца, ще продължат рода си, няма да се изгубят.

Голям човек е. Така го орисват на седенките - голям човек да 
стане. Голям човек е, щом успява да спре беззаконието и безчестието 
благодарение на съвестта си, огромното си сърце и човеколюбие - го-
лям е.

Нищо, че някой ден къса ще е родовата памет. Нищо, че благо-
дарността към тези, спасили човешки животи, някой ден ще се събира 
в една минута мълчание, във венеца с цветя, положен на паметника, в 
издълбаните в камъка имена, прочетени набързо пред мемориалите, а 
после пак набързо забравени.
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Знае го това Димитър. Та нали „няма ненаказано добро“ – затова 
и го осъдиха на 15 години затвор. Всичко знае той. И всичко прощава. И 
благодарност не търси. С една тиха предварителност прощава за из-
гнанието в собствената си родина - между четири стени, без собст-
вен дом, забравен и низвергнат. Прощава им. Защото има сърце като 
земно кълбо, защото обича България и защото е голям.

Не е герой Димитър Пешев. Не е Оскар Шиндлер. Не е Раул Вален-
берг. Човек е. Така е орисан. От онези, големите. Без излишен патос, 
без героични пози. Истински, всеотдаен, спомогнал за промяната на 
хода на една цяла история. Наред със знайни и незнайни хора - от по-
литици, дейци, дипломати, до обикновените и непознатите - хлебари, 
млекари, орачи, музиканти - онези с добри сърца, милостиви и човечни. 
Хората от народа.

Така е научен той - достоен да бъде. И знае, че в мрачната чо-
вешка история е имало, има и ще има достойни хора. Народът не е 
анонимен - той има своите имена, които дистанцията на времето не 
може да заличи..

Само едно не знае Димитър. Не знае, че един ден самият той 
ще бъде чистото лице на Спасението. Единица мярка за доброта и 
човечност. Еталон за скромност, загубил всичко в името на човешки 
животи. И спечелил всичко - любов и памет. Спечелил място сред „Пра-
ведниците на народите на света“. Защото още в „Талмуда“ е казано - 
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.

Името на момчето, родено ей там, в градчето с уморените от 
раждане череши, и пак там орисано да бъде Човек, пребъдва. А някъде, 
в гората на праведниците в Йерусалим, едно друго дърво е наречено 
Димитър Пешев - да се помни и знае. Приютява птици в клоните си - 
долетели отдалече, много отдалече - от една малка прекрасна страна. 
И донесли на крилете си спомени, донесли една българска пролет, и 
една песен:

„Черешица род родила, от род се е покръшила, покръшила, поло-
мила... „

Февруари, 2020
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ТРЕТА НАГРАДА

Казвам се Йоан Иванов, на 15 години съм и се занимавам с творческо пи-
сане в такава група към ОДК „Св. Иван Рилски”– Казанлък. Обичам да пиша глав-
но проза и редовно участвам в конкурси, където мога да премеря сили в двубой 
с перата на десетки други, които изразяват себе си на белия лист. Завоювал 
съм и призови места, но никога не ме е водила идеята да спечеля на всяка цена. 
По-скоро пиша заради самото писане и заради възможността да почерпя опит 
от други творци.  Писането се превърна в нещо повече от хоби – в част от 
мен, от моето сърце и някак придоби образа на бягство от реалността и прик-
люченстване в един нов мой личен свят, който имам честта и удоволствието 
да споделям с други хора.

Благодарен съм, че журито е оценило достойно моя труд. За мен беше 
много интересно да се запозная с историята на този народ, защото тя е уни-
кална и заслужава да бъде чута и разказвана. Случилото се с него е белег върху 
цялото човечество, който трябва да ни напомня, че не сме безгрешни и че 
винаги трябва да търсим добрината в себе си. Избрах да пиша за Младен Ива-
нов, защото неговата история дълбоко ме развълнува и реших, че ще мога да 
я разкажа по свой начин.

Йоан Иванов
ДК „Св. Иван Рилски”

Казанлък
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ЕДНА ЛЮБОВ

Тя отмята глава назад. Кожата й е копринено мека. Той прокарва 
ръка по шията й. Целува я. Казва й, че я обича. Тогава пред погледа му 
изниква голяма давидова звезда. Събужда се...

– Кажете пак двете си имена, моля – жената на гишето поглед-
на над очилата си късо подстригания младеж, който по нейна преценка 
беше среден на ръст. Обикновено другите стърчаха с една – две педи 
над ниското стъкло, докато на него само очите му се подаваха и как-
то останалите трябваше да стои наведен. 

– Младен Иванов – момчето тръсна глава. От няколко дни съну-
ваше това момиче. 

– Заповядайте разписка. Ще дойдете да си я вземете вдругиден. 
И пазете ги повече тези документи... трети път този месец. Не знам 
какво толкова ги правите...

– Много съм разсеян напоследък. – Младежът се усмихна и нахлу-
пи шапката си. 

Шефът на районното – Манолов, стоеше на канапето отсреща 
и четеше вестник. Когато Младен мина покрай него, той го спря. 

– Нещо много често почна да посещаваш отдела за изгубени до-
кументи. Има нещо, мойто момче, и ако баща ти разбере...  лошо. Сле-
дя те изкъсо, да знаеш!

– Трябва повече да гледам портфейла си, когато излизам с моми-
чета. – Младен се усмихна и продължи нататък.

Когато младежът излезе от районното, снегът се сипеше над 
Кьоновица. Покриваше черните покриви на схлупените къщи с бяла не-
винност, която се опълчваше на вятъра, навяващ далечните тътени 
на войната. 1943 година течеше бавно и мъчително. Младен вървеше 
през еврейския квартал с наведена глава. Беше облечен в старата во-
енна шуба на дядо си и високи галоши, които оставяха дълбоки следи в 
снега. На главата си беше нахлупил дебела шапка с малка жълта дави-
дова звезда отпред. 

– Ей! Бандит! – снежна топка се разби в гърба му. Младен се обър-
на и видя приятеля си Георг Полак, който се смееше на няколко крачки 
от него. –  Пак в районното, а? – той се приближи. – Картите са почти 
готови. Само да не ни хванат, че тогава влизаме в панделата.

– Манолов започва да подозира. Трябва да замразим нещата за 
известен период. – Георг кимна и каза, че ще тръгва, защото трябвало 
да пренася дърва. Младен се наведе и направи снежна топка. 

– Ей, Полак! – Георг се обърна и Младен хвърли топката по него. 
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Приятелят му се наведе и топката удари лицето на едно момиче, кое-
то минаваше наблизо. 

– Боже! – Младен изтича до нея. – Извинявай! Не исках...
– Браво, бе хаймана... – Георг продължи нататък. 
Младен изчисти снега от лицето й и, о, Боже! Това бе тя! Имаше 

големи кафяви очи, които в момента го гледаха уплашено. Устните й 
изглеждаха плътни и меки. Беше облечена в дълго мъжко палто, което 
се спускаше под коленете й. На ревера имаше давидова звезда. Косата 
й беше дълга и черна. Спускаше се по раменете й. Всяка брънка от нея 
му приличаше на поточе, от онези, които криволичеха тихо и монотон-
но в планината. Тя беше момичето от съня му. Как бе възможно...

Извинявай! Аз исках да уцеля онова момче, което преди малко 
беше тук, но... – Младен се усмихна. 

Тя каза, че бърза и тръгна с наведена глава, като хвърляше поглед 
през рамо от време на време, докато не изчезна зад ъгъла. По-късно, 
докато месеше тестото за хляба в пекарната на дядо си, все още 
си мислеше за нея и за чудото (не можеше да го определи другояче). 
Единственото, което научи е, че се казва Буча. Може би трябваше да 
я потърси. Нещо му подсказваше, че ще постъпи правилно.  

Вече се мръкна и стана време Младен да си ходи. Остави прес-
тилката и се сбогува с дядо си. 

Да се пазиш – му каза възрастният мъж, преди да излезе в студе-
ната зимна нощ. 

Младен тръгна към „Базата“, както наричаха изоставения склад 
за зърно. Там правеха фалшивите лични карти и документи за самолич-
ност за еврейските момчета в квартала. Там бяха Давид и Нандор. 

– Как върви, момчета? – Когато Младен влезе, Нандор състаря-
ваше документ.

– Почти перфектно. Нацистите даже няма да се усетят.
– Днес видях едно момиче – продължи Младен. – Казва се... Буча. 

Да знаете случайно къде живее? 
– Опа. Мой човек, поспри се малко. Много станаха. – Нандро вди-

гна глава и се засмя. 
– На втората пресечка, след магазина на дядо Зорьо. Нали знаеш 

къде носехме онези тухли? – Давид го погледна. 
– Аха, благодаря! – Младен изтича навън и тръгна към дядо Зорьо. 

Беше твърдо решен да я намери. 

Нощта се спусна тиха и студена над квартала. Буча лежеше в 
леглото си и четеше една от онези книги, в които се разказваше за 
фронта, когато чу почукване по прозореца. Стана и надникна плахо. 
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Отдолу стоеше момчето, което я уцели със снежната топка. Тя отво-
ри прозореца. 

– Какво правиш? – Откъде знаеше къде живее? 
– Искаш ли да се разходим? Да се реванширам за сутринта? 
– Та аз не те познавам!
– Хайде, де. Разкарах се чак до тук!
– Ако старата разбере...
– Няма. Хайде!
– Живея с леля си. Тя не ме харесва особено. Не познавам роди-

телите си. 

Буча и Младен вървяха по улицата. Парата от устните им се 
издигаше на облачета и се разтапяше в нощта, подобно на крехки 
снежинки. Тя изглеждаше толкова красива въпреки слабата лунна свет-
лина. – Живеем в постоянен страх, че един ден ще ни натикат във 
вагони за животни и ще ни закарат на онези места, които миришат 
на изгорели трупове и в които има само страх и тъга. Всеки момент 
очакваме да чуем тропота на войнишки ботуши по стълбите. Някой 
път чувам как леля ми плаче.

Младен мълчеше. Гледаше върховете на обувките си, които раз-
равяха кишата пред него. Искаше да докосне ръката й, да я поеме в 
своята и да й каже колко я обича, но нещо отвътре го спираше. Може 
би се страхуваше, че щеше да изчезне и никога повече нямаше да я 
види. 

Стигнаха до изоставения склад за зърно, където беше „Базата“. 
Прозорците бяха изгасени.

Искаш ли да ти покажа нещо? 
Той я хвана за ръката. Заведе я отзад и по ръждясалата метална 

стълба се качиха на покрива. От тук можеше да се види целият квар-
тал. Някъде зад последната къща се виждаха светлините на останала-
та част от София като бледо сияние. 

Когато дойда тук, винаги си представям как властвам над све-
та. Ако имах подобна възможност, щях да спася всички вас. Щях да 
попреча на глупавите нацисти да правят каквото и да било. Разбираш 
ли ме? 

Младен погледна Буча в големите й кафяви очи. Все още не бе пус-
нал ръката й. Приближи се и я целуна. Звездите мълчаливо наблюдаваха 
от своето царство.

Младен и Буча започнаха да се срещат през по-топлите следобе-
ди, когато отиваха да се разхождат из София, заедно с приятелите на 
Младен, а когато беше твърде студено и леля й не я пускаше да ходи 
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надалеч, за да не “замръкне някъде на студа”, работеха заедно в пекар-
ната на дядо му. Понякога четяха заедно книга, друг път просто лежа-
ха на покрива на склада, върху няколко стари одеяла и гледаха небето, 
кроейки планове за бъдещето. 

– Как така утре? 
– Утре ги... прибират. – Младен се вцепени. 

Вече приключваха вечерята си в малката кухничка, когато баща 
му се изправи. Всички мълчаха. Дядо му сведе глава.

– Не можеш ли да направиш нещо? 
– За съжаление, не. Отложили са го с няколко дни първоначално, 

от командването са се забавили. Днес научих. Утре ще бъде черен ден 
за София и за България. 

Младен хвърли приборите си на масата и излезе на бегом. След 
половин час всички бяха в „Базата” и тъжно гледаха сенките, които 
танцуваха по бетонните стени. 

– Предупредете всичките си приятели. Вие няма от какво да се 
страхувате. Вие сте българи. Всичко или нищо, момчета.

Когато се разотидоха, Младен остана в склада. Трескаво започна 
да приготвя мастило, фалшивия печат, който изработиха преди ня-
колко месеца, и листове хартия, които поля с малкото чай, който бе 
останал. Трябваше да спаси Буча. 

Димът от комините на къщите се издигаше нагоре и оформяше 
сиви талази, които отлитаха към небето.  

Буча! Буча! – Младен си пробиваше път с лакти в тълпата. В ръ-
ката си носеше спасението на любимата си – Буча!   

Изселването бе започнало призори. Хората тичаха наоколо в па-
ника. Прахът от обувките им задушаваше. Младен видя малко дете да 
плаче само насред блъсканицата. Проправи си път и го взе в ръцете си. 
Продължи да я търси с поглед. Мерна я в далечината, между две жени 
със забрадки. Втурна се натам. Изблъска възрастен мъж, който носе-
ше куфар. Погледът му не се отделяше от Буча, която вървеше към 
масите за преброяване. В този момент жена на средна възраст, която 
носеше куфар, грабна детето от ръцете му. Каза нещо, което Младен 
не разбра. Жената понесе детето през тълпата и изчезна сред праха 
и виковете. Младежът продължи напред. Буча се обърна и го видя. 

– Младене! 
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Тя се обърна и тръгна към него. Едната жена се опита да я задър-
жи за лакътя, но тя се отскубна. Заобикаляше изоставените куфари, 
падналите хора, проправяше си път с лакти. Тя към него, а той към нея. 
Още няколко метра и ръцете им се докоснаха. Младен я придърпа към 
себе си. Тя обгърна лицето му с ръце. Устните им се докоснаха в целув-
ка на облекчение. Сред суматохата се чуваха отчетливо гласовете на 
преброяващите, които крещяха „Ляво!“ и „Дясно“. От време на време се 
чуваха изстрели. Облачета пара се издигаха над главите им. Кучешки 
лай раздираше въздуха и изчезваше сред шума. 

– Хайде! – двамата с Буча се затичаха в обратна посока. 
– Тук няма да ни открият. – Младен седна на дървения под на пра-

зен кокошарник. Студът се процеждаше през ризата му и го караше 
да потреперва. Буча все още беше загърната с жилетката на жената, 
която изостави чантите си. 

Тя облегна глава на рамото му, а той подпря своята върху ней-
ната. Преплетоха пръсти и започнаха да гледат как снегът тихо и 
спокойно пада върху земята.

Младен се събуди. Втрисаше го. Огледа се. Все още беше на пода 
в кокошарника, но Буча я нямаше. Той скочи и излезе навън. От време на 
време се чуваха викове. Изстрели някъде в далечината. Младен тръгна 
към центъра. По пътя се размина с група евреи, които вървяха в колона 
под съпровода на няколко войника. Когато претърси двете съседни ули-
ци, реши да настигне групата с надеждата, че можеше да го отведе 
при Буча. 

След няколко метра видя последния войник, чиито ботуши скър-
цаха монотонно в снега. Свиха в следващата пряка. Минаваха покрай 
отворени куфари с изсипано съдържание. На един клон се люлееше ярко-
червен женски шал, по-надолу имаше разпилени бебешки снимки. Някой 
от групата даде тон за песен и всички запяха в един глас. Песента се 
понесе в тишината на зимния ден. Изпълни въздуха със заряд. Беше 
онази песен, която с приятелите му пееха, когато се събираха на праз-
ници. Нещо в сърцето на младежа трепна. Усети как една гореща сълза 
се стича по бузата му и тупва тромаво в снега. Цял трепереше. О, как 
трепереше само!  

Стигнаха до центъра. Там бяха наредени няколко камиона, на кои-
то се качваха евреи. Младен се промъкна до първия. Надникна вътре. 

– Буча? Буча... –  никой не отговори. 

Премина на следващия. Отново нямаше никой. Ами ако беше изля-
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зла, за да намери храна и вода и се бе върнала в кокошарника, бе видяла, 
че го няма и сега го търсеше? Ако се притесняваше напразно...

– Буча... – Това беше последният камион. 
– Младене! – Тя се показа отвътре и се вкопчи в младежа. Младен 

я целуна и й подаде ръка да слезе. 
– Хей, ти! – един от войниците се приближи и насочи пушката си 

към него. 
– Има грешка, тя е българка! Българка е! – Младен бръкна бавно в 

задния джоб на панталона си. Не напипа листа. Докато е лежал, е пад-
нал! Студена пот го обля. Преглътна мъчително. Реши да опита пак. 
Размърда ръката в джоба си и успя да го намери. Извади го и го подаде 
на войника. 

– Какво става там? – Друг войник, може би капитан или лейте-
нант, се приближи. 

– Има грешка – каза първият войник, без да отделя поглед от 
листа. – Тя е българка. 

– Как не си видял? 
– Не ми показа нищо. Онзи младеж ми го даде… – по-старшият го 

погледна. 
– Какво прави нейният документ у теб? – Камионът запали с рев. 
– Момчета, трябва да тръгваме! – друг войник се показа от ка-

бината. 
– Аз съм брат й. Тя изпусна документите си, докато помагаше на 

майка да прибере кокошките. Когато се появи суматохата, сестра ми 
излезе да види какво става и беше повлечена от тълпата. 

По-старшият взе фалшивия документ и го огледа.
– Какво мислиш? – другият войник се облегна на пушката. 
Капитанът погледна Младен, след това Буча. 
– Българка е. Извинете за безпокойството, госпожо Василева. 

Свободна сте да си вървите. 
Той й върна документа и заедно с Младен тръгнаха в обратна 

посока. 
– Стойте! – Младен се вцепени. Стисна ръката на Буча. – Как 

каза, че се казваш? – капитанът се обърна към Младен. 
– Георги Василев, господине.

Капитанът се приближи и огледа отново Буча, след това Младен. 
– Пазете се! – Усмихна се вяло, обърна се и се качи в камиона. 

Един след друг потеглиха. 
Младен и Буча останаха на центъра, загледани след пръските, 

които големите гуми на камионите оставяха. 
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Тя беше свободна. Някъде зад облаците се показва първият слън-
чев лъч от дни. Той меко се впива в кожата, гали лицето и снегът за-
почва да блести.    
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ТРЕТА НАГРАДА

Казвам се Ния Петкова, завършвам Американски колеж в София. Винаги 
съм си била странно човече. Катеря се по чукарите, бродя из планините, яздя 
коне, стрелям с лък, прекарвам толкова време с нос, забучен из разни праша-
сали страници, че често се чудя дали животът не е съставен от приказки, а 
книгите от реалност. Но те всъщност са, нали? 

В някакъв момент всяка случка, принадлежаща на миналото, се превръща 
в приказка. Аз не съм живяла по времето на Втората световна война. За мен 
тя, с цялата си трагедия, всъщност е една история. Това, което ме накара 
да напиша този разказ и да прочета историите на българските Праведници 
на света беше онова същото странно гъделичкане, което е предшествало и 
отгръщането на всяка книга в моя живот. Любопитство.  

Умът ми постоянно прелива от разни рядко чувани приказки и изненадва-
щи факти. Книгите са ме научили на всички тях, но по-ценното, което съм взе-
ла от хартиените томчета, е познанието, което са ми дали за самата себе си. 
И мога да ви кажа, че историята за Холокоста е една от най-добрите, защото 
ни припомня това, което никога не трябва да забравяме – че всички сме хора.

Ния Петкова
Американски колеж

София.
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СЯНКАТА НА ХОЛОКОСТА

Луната изпищя. Една сянка се беше отлепила от земята и се 
носеше към нея като ураганен вятър. Водена от инстинктите си, Лу-
ната се присви и се опита да избяга, но, разбира се, не успя да се от-
скубне от хватката на земята, която я държеше в орбитата є. Някол-
ко облачета є се притекоха на помощ и препречиха пътя на Сянката, 
но тя ги разблъска, сякаш бяха просто купчина водна пара. Само миг 
след това Луната се оказа заобиколена от тъмнина, която задушава-
ше светлината є и я запращаше в небитието. После се озова до една 
висяща в небето фигура от мрак, която є се зъбеше. 

– Аз искам да поискам помощ да поискам не искам – проговори 
Сянката. Гласът є беше дрезгав, сякаш се изтръгваше с мъка от тя-
лото є или пък сякаш тя беше на път да се разплаче. Съзряла недоуме-
нието в очите на Луната, Сянката побърза да продължи:

– Ръка подай не ми подавай ръка. Да ми помогнеш трябва не 
трябва! – Тъмната фигура примигна. Очите є бяха точно над зъбата-
та уста и не се различаваха от останалата част от тялото є по нищо 
друго, освен по това, че в тях мракът бе още по-гъст. И някак... тъжен. 
Сянката издаде някакъв свистящ звук. Да не би да си поемаше дъх?

– Искам да съм цяла – каза тя и стисна устни, сякаш искаше да 
преглътне думите, които биеха по вътрешността им. Бузите є започ-
наха да се издуват все повече и повече, докато не заприличаха на два 
огромни черни дилижанса, увиснали насред въздуха. После, рязко като 
врата, избита от пантите є, устата на Сянката се разтвори и от 
нея изскочиха като крякане на патица нетърпеливите думи:

– На парчета искам да съм на парчета на парчета на парчета 
на парчета...

Луната се изпъчи и присветна гневно. Нямаше нужда от думи. 
Сянката млъкна. 

– Значи искаш да ти помогна? – попита Луната и побърза да до-
бави. – Не казвай нищо. Само кимай. 

Едното око на Сянката се затвори в съгласие. Отвън клепачът 
не беше толкова мрачен, колкото зеницата отвътре. 

– Добре – продължи Луната. – Искаш отново да станеш цяла. Да 
не си разделена на две? Да имаш само едно мнение, нали така?

Сянката отново кимна. 
– Разбирам – въздъхна Луната. – Но как?
Устата на Сянката остана стисната, твърдо възпирайки всич-

ки думи, които искаха да се изсипят от нея. Каквито и да бяха те, в 
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очите є се четеше обърканост. Беше дошла да потърси помощ, но 
това не значеше, че знаеше от какво се нуждае. Луната обаче имаше 
опит и веднага разбра какво лекарство трябва да предпише на паци-
ентката си. Някакъв блясък липсваше в очите на Сянката. Надежда. 

Луната въздъхна. 
– Не обичам да се връщам към онези времена, но изглежда съм 

принудена да го направя – каза тя. – Преди всичко да започне... – Луната 
огледа фигурата от мрак изпитателно – и преди ти да бъдеш разделе-
на на две, предполагам, аз много обичах да се рея. Всъщност това бе 
единственото, което обичах да правя. Да се рея, да гледам, да слушам, 
да живея. А имаше нещо, което неотменно привличаше вниманието 
ми към Лом. Надежда проблясваше на земята и като фар разпръсва-
ше светлина из пустите и мрачни улици, из глухите пресечки, в които 
светлината се процеждаше, приглушена от прозорците на къщите, 
сякаш хората алчно я бяха стиснали и не я пускаха да излезе. Над тези 
улици се бях настанила аз. Не за да слушам пиянските слова и скърца-
нето на снега под ботушите на окъснели минувачи. Не за да зъзна от 
студ и да се мръщя на облаците. А за да се любувам. На надеждата. 

– Защото аз – продължи Луната, като се изпъчи и проблесна гор-
до. – Аз можех да я видя. Можех да прозра отвъд опърпаните черве-
но-бели дрешки и да навляза вътре в малкото телце, да видя безброй-
ните огледала и сигналния огън, който пламтеше дълбоко у момичето. 
Можех да видя фара, скрит в зъзнещото дете. Можех да чуя пращене-
то на огъня в гърчовете и спазмите на измъчения му от глад стомах. 
Можех да проникна в същността на нещата, а след това да оставя 
огледалата в момичето да ме отразят и да препусна в света, по-бърза 
от всичко останало. Със скоростта на светлината. Със скоростта 
на....

– Чакай малко, не чакай много – прекъсна я Сянката. – Много по-
етично, малко прозаично, банално, оригинално. Но фар?

Луната се смръщи. Ако не сте виждали как Луната се мръщи, 
значи сте пропуснали доста от сферата на вледеняващите погледи. 
Сянката потрепери. 

– Фар, да – отвърна Луната. Бяха я прекъснали на любимото є 
място – Момиченцето светеше като фар. А сега ще те помоля да не 
се месиш в разказа ми повече – отсече тя и отвори уста да продължи. 

– Фар? – прекъсна я отново Сянката и Луната засия ослепително 
от гняв. – Под фар имаш предвид огромното бетонно здание, което 
се изпречва пред погледа, отправен с благоговение към природата? 
Червено-бяло, в грозни цветове? Малко като панелка?

– Фарът е символ на надеждата – каза навъсено Луната. – А това 
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е история за надеждата. Освен това момиченцето наистина беше об-
лечено в червено-бели дрешки, а фаровете си имат огледала, които 
да ме отразяват – Луната отново се изпъчи. – Не си мисли, че аз съм 
второстепенен герой в тази история. 

– Да, разбира се. Не, неясно е – отвърна Сянката и сведе поглед. 
После пак го вдигна. Устата є се разтвори в зъбата усмивка. Глуповата 
усмивка – Може би система от огледалца? Не фар? Звучи по-поетично, 
не толкова прозаично. 

Луната изгледа мрачната фигура още по-мрачно. Подиграваше ли 
є се? За миг є се прииска да я отпрати. После омекна. Всъщност това, 
че тази Сянка изглежда се забавлява, е добре. Значителен напредък 
за толкова кратка терапия. За момент Луната си поигра с мисълта 
наистина да замени фара със „система от огледалца“. После я захвър-
ли в небитието. Може би ще успея да изтръгна още смях с този мой 
прозаичен фар. Пък и всъщност фарът си е много поетичен. Символ на 
надеждата. 

– Не – отсече на глас тя. – Изслушах предложението ти и то не 
се приема. Представяй си система от огледалца, ако това ти помага, 
но аз ще продължа да разказвам за Надежда като за фар. А ти – добави 
тя с вече по-спокоен глас – май трябва да задаваш повече въпроси. 
Изглежда във въпросите си цяла. Не си противоречиш. 

Сянката се усмихна. 
– Ще продължиш ли историята си, тогава?
– Разбира се – отвърна Луната. – Както бях започнала да казвам, 

Надежда светеше като фар – каза тя, натъртвайки на думата. – И 
аз се отразявах от нейните огледала със скоростта на надеждата. 
Гледах как момичето се влачи като дух бродник – мръсно, опърпано, 
страшно. Само. Тъжно. Изплашено. Тъжно. Много хора извръщаха по-
глед от него, покрусени, и донякъде – виновни. Много хора бързаха да 
окачат чесън на вратата си, след като видеха детето, и да хвърлят 
шепа сол през рамо, за да ги спасят лютивото и соленото от горчи-
вината. За да забравят... Имаше и други, разбира се. Многото хора 
никога не са всички. Имаше и деца. Сърцати деца. Еврейчета. Гледах 
и се усмихвах заедно с момиченцето, когато вкочанените му ръчички 
приемаха сладките от други малки ръчички, и още повече се смеех, ко-
гато обувките на детето вдигаха прах по улиците, преследвайки други 
деца в гонитба (на живот и смърт!). В игра. 

Луната млъкна. Светлината є се беше свила до малко блещукащо 
петънце. Вече не блестеше от гордост или ярост. Сянката не можа 
да не забележи, че така Луната изглеждаше много по-красива. Много 
по-искрена. 
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– Знаеш ли – продължи Луната – след време, когато гледах как 
ръце, вече пораснали и закоравели, приемат от други остарели ръце 
вече не милостиня, а благодарност, не можех да се отърся от споме-
на за тези първи години от живота на Надежда. За сладките, които 
получаваше. Може би наистина на всяко добро се отвръща с добро. 
Затова и побързаха да нарекат Надежда Праведник на света. За да є 
се отблагодарят... Праведник – повтори Луната. – Но и ти знаеш за 
онези дни, нали?

Сянката не каза нищо. Само кимна.  
– Праведност означава невинност, чистота – продължи Луната. 

– В онези дни и аз не бях толкова праведна, колкото можех да бъда. 
Скрих се зад завеса от облаци и просто наблюдавах, едва забележима 
за света на хората. Не им подадох ръка. Не че имам ръце…  – подсмихна 
се тъжно тя. – Праведност означава невинност, чистота – повтори 
Луната. – А в онзи ден на гарата не видях нищо чисто. Нищо чисто 
нямаше в тоновете мръсотия, които сякаш извираха от вагоните. 
Във виковете за помощ и в мълчанието на свитите като пергамент 
от жажда гърла. В дезинтерията и туберкулозата, които подскачаха 
от човек на човек и като ловки паяци оплитаха претъпканите вагони 
в мрежа от стонове и смърт. Казват, че щастието е най-важното 
нещо на света. Ами животът? Представи си как белите ти дробове 
се борят за още глътка въздух и как с нея нахлуват само миризмите на 
болести и съсирена кръв, които те задушават още повече. Представи 
си гърлото си толкова опънато, че отвътре сякаш го гризат плъхове, 
дърпайки с остри зъби месо и кожа, и плът. Боли, нали? Представи си 
глад, който оставя тялото ти безсилно като тежък чувал, който се 
свлича на пода на конския вагон, но пътьом повлича още двама души, 
защото няма достатъчно място, за да се отдръпнат. 

Луната млъкна. Сянката се беше присвила до едва забележима 
точица под ударите на думите є. 

– Но ти си спомняш всичко това, нали? – попита тя, съзнавайки 
грешката си. Беше мислила, че това е просто Сянка, настрадала се 
през последните няколко десетилетия. Мислеше, че ще може да є по-
могне, като є покаже спомена за по-мрачни дни. Но ако това е по-стара 
Сянка? Сянка, която се е спотайвала десетилетия наред от... срам? 
Срам от времената, които я бяха създали. Срам от самата си същ-
ност. Луната отново изгледа схлупената точица мрак пред себе си. 
– Ти си Сянката на онези времена, нали? – попита тихо. – Сянката на 
Холокоста?

Сянката не каза нищо. Само кимна. 
Луната въздъхна. После продължи историята си. Това, което 
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беше започнато, все някога трябваше да бъде завършено. 
– Нищо чисто нямаше в онзи ден на гарата, освен униформите 

на военните, които лъщяха като флуоресцентни лампи по перона. Го-
ряха силно и ярко не за да осветяват, а за да заслепяват. Пред тях се 
изправи Надежда. Примижа. После им обърна гръб и остави собствена-
та си сянка да я обгърне и заслони. „Ще стреляме, ще те убием като 
куче!“ – изръмжа едно от светилата. Жената не му обърна внимание и 
продължи по перона. Носеше канче с вода и го подаваше на измършаве-
лите ръце, които стърчаха от тесните прозорци на вагоните. Носе-
ше и подаваше. Носеше и подаваше и след време войниците отпуснаха 
пушките си и подпряха прикладите на перона. Стояха занемели. С ши-
роко отворени очи. Със зинали уста. Сякаш ги бяха заслепили. А може 
би наистина бяха. В онзи ден огледалата в душата на Надежда за пръв 
път се наместиха и настроиха. В онзи ден тя за пръв път започна да 
излъчва светлината, която аз отдавна бях съзряла у нея. Светлината 
грее най-ярко в най-черните дни. Но все пак ги има и сенките, които 
всячески се опитват да я затъмнят. Сенки, които се спотайват на 
ъгли и по кръстопътища. И по гари. Сенки като славата. Слави Пънтов 
не можеше да остави надеждата да бди над влака в Лом. Той стоеше 
чист и искрящ като бижу на перона, изпълнен с мръсни тела. Но отвъд 
ослепителната му униформа аз виждах страх. Всички изпитваме страх 
– добави тя и погледна Сянката, – но Слави Пънтов го беше страх, че 
ще го измъчват, защото е евреин. И че ако той не измъчва, ще го за-
подозрат. Беше го страх от болката и унижението. Беше го страх и 
от смъртта. Слюнки се разхвърчаха от устата му, когато забрани на 
Надежда да помага на евреите. Щеше да я затвори и осъди, ако не се 
махне. Така че тя си тръгна. Има хора, които можеш да промениш, но 
има и такива, които не можеш. Такива, за които надеждата отдавна 
е изгаснала. 

Сянката изхриптя тъжно и Луната побърза да продължи:
 – Жената не се отказа обаче. Твърде много еврейски гласове 

стенеха в ума є и твърде много еврейски ръце се протягаха пред нея. 
Умолявайки я. Искайки. „Вода! Храна!“ Измъчени лица. Сухи ръце. Бледи, 
изпосталели, изкривени тела се сменяха едно след друго пред погледа 
є, докато ходеше по улицата. Всички тела, които беше видяла нато-
варени във вагона. Но най-вече є се привиждаха очи. Дълбоки, плитки, 
пъстри, черни. Очи, изпълнени с болка. Сред този рояк от очи Надежда 
припадна. Когато се свести, се беше оказала в дюкяна на Алекси про-
тестанта. Тя не губи време. Отиде на гарата. При друг влак. Раздаде 
вода. Когато я изгониха, отиде при д-р Цанков. Началника є. Оказа се, 
че не е сама. Беше първа в борбата, но имаше и други, които да я 
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последват. Евреи, които да измолят разрешително от Слави Пънтов. 
Доктор, който да є подаде ръка. На следващия ден в 5 часа Надежда 
вече раздаваше храна от името на Червения кръст. Легени с печени 
картофи, кисело мляко, ябълки и сирене се бяха прострели на перона 
като последните останки на една пропадаща цивилизация. Надежда 
газеше из това сметище и подаваше. Газеше и подаваше. И слушаше. 
Оплаквания, стонове, желания. Едни търсеха пелени, други лимони и ле-
карства. А тя нямаше как да им ги даде. Нямаше как да ги пусне на 
свобода. Да ги спаси. Сякаш с действията си само удължаваше мъките 
им. Сякаш напразно им даваше надежда. През нощта, след като є бяха 
отнели казаните с храна, за да я изядат войниците, след като є бяха 
казали и повторили, и потретили да се маха, Надежда скочи. Само аз 
и тя бяхме останали будни на перона в този късен час. Надежда се за-
сили към един вагон и дърпа, блъска, рита, счупи връзката му, отвори 
пролука. Беше є дошла нечовешка сила. Като лунна сила. Кипеше в нея, 
сякаш подхранвана не от прост огън, а от клада. Огромна и пращяща 
и свистяща клада на фар. 

 Луната млъкна. Пред нея Сянката се полюшваше леко във въз-
духа, а погледът є беше отправен надалеч. На лицето є си личеше ус-
мивка. Тъжна усмивка, но усмивка. Сякаш радост и тъга вече не бяха 
две отделни неща, а едно цяло. Луната побърза да продължи, за да не 
развали ефекта на историята си:

– Казаха є да се маха. Иначе щели да я застрелят. Както винаги. 
На следващия ден пропуснаха хората през откачения вагон. Пропусна-
ха евреите, за да отидат по нужда, като пътьом им взимаха всички 
скъпоценности, които им бяха останали. Това беше всичко, което На-
дежда бе спечелила за тях. Само надежда. Напразна надежда. А жената 
продължаваше да дава и да дава. Когато на евреите им беше забране-
но да излизат през по-голямата част на деня, когато едно мляко за тях 
струваше колкото кюлче злато, Надежда ходеше, обикаляше, пращаше 
и внука си, раздаваше храна. Стигаща само за един ден, но все пак хра-
на. Живот. Когато бомбардираха града, Надежда всеки път излизаше 
първа от самарянките. Видях как свести една жена, като є би шамари 
пред очите на децата є. Видях как смело се реши да є нанесе болка, 
само и само да я върне към живота. Защото може би не щастието е 
най-важното нещо на света. А животът. Без живот щастие няма. А в 
живота винаги има надежда. 

 Сянката усещаше как нещо се надига в тялото є. Нещо, което 
не беше изпитвала отдавна. Някаква топлота. 

– Всъщност – продължи Луната, – Надежда беше съвсем обикно-
вен човек. Тя не можеше да преброи шест милиона евреи. За сметка на 



- 61 -

това познаваше безкрайността. Знаеше стойността на един човеш-
ки живот. 

– Благодаря ти – промълви Сянката, преди огънят, който беше 
запламтял в нея, да я изпари. Преди да се превърне в облак. В една от 
сенките, които Луната щеше да пази.
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ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

Казвам се Елизабет Александрова, уча в Националната финансово-сто-
панска гимназия – София, 11 клас. И въпреки че нося ,,кралско’’ име, аз съм 
срамежлива и трудно показвам истинското си Аз пред другите. За сметка на 
това получавам свободата, която така желая, докато пиша истории и в тях 
влагам частица от себе си.

В живота се случват неща, които нараняват хора. Всеки заслужава да 
бъде ,,пощаден’’. На това се базират и историите, които разказвам.  Разкри-
вам различни несправедливи съдби и ги карам да разцъфтят в нещо красиво. 
Героят в моя конкурсен разказ претърпява метаморфоза. Той разбира, че от-
мъщението не е пътят. То не е спасението, нито решението. Не етносът 
ни прави различни, а това,  което сме ние в действителност. Това е и моето 
послание.

 Елизабет Александрова

Национална финансово-стопанска гимназия
София
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МЕТАМОРФОЗА

Маджарово,1943 година, в разгара на депортирането на българ-
ските евреи на териториите с българско управление

– Господа, господа... – извика възрастният мъж, опитвайки да ук-
роти настаналия хаос измежду най-възрастните на градчето. – Успо-
койте се! Не можем да вземем каквото и да било решение, ако не се 
изслушваме. Не мислите ли?!

– Пфавий! – извика гологлавият Мартин. – Откога ти ни ръково-
диш? Това, че си най-възрастният измежду нас, не значи, че трябва да 
те следваме.– наблегна на последните си думи с изключителна власт-
ност. – За кого се мислиш? Нима забрави, че съвсем доскоро хората 
те мислеха за чужденец? Дойде преди 9 години тук   със старата си 
сврака Лидия, без пукнат грош. Ние те подслонихме и се погрижихме 
за теб, помогнахме ти да се установиш, а сега?! Реши, че можеш да ни 
командваш, така ли?

– Мартин... – намеси се Петър, почесвайки наболата си глава, 
както правеше всеки път, когато се ядосваше на нещо. – Мери си ези-
ка! Пфавий вече е част от нас. Доказвал го е неведнъж. Помагал е на 
всеки един от нас. А и мисля, че старчето ти те е научил на уважение 
към възрастните, или греша?

След тези думи гологлавият мъж замлъкна, нареждайки наум 
най-различни цветущи изрази. Защо ли изобщо беше дошъл?!! Та тези 
мъже никога не го слушаха. Преди, поне заради Ани, чуваха думите му, 
не ги следваха, но все пак беше нещо. Но откакто тя се спомина в деня 
на раждането на сина им, той вече сякаш съвсем загуби позиции в мал-
кото им общество. А Ани... неговата Ани... Толкова много му липсваше! 
Само ако можеше... Не, времето не може да се върне назад. 

 – Колко чухте, че са се насочили насам? – обади се друг. Сякаш 
чувайки гласа му, всички замлъкнаха. Нямаше човек, който да има сме-
лостта да се противопостави на Алдомир. С неговите метър и де-
ветдесет височина, едро и масивно тяло и изгарящи огнени очи, той 
всяваше страх в сърцата на всички – от млади до стари.

Макар и само на 30 години, той беше абсолютен антипод на Мар-
тин.  На една и съща възраст, двамата се различаваха и в нравствено, 
и във физическо отношение. Вторият беше слаб, с остри черти на 
лицето, кървясали от безсънните нощи очи и по-нисък от общинското 
магаре. Дори кокошките в обора го подминаваха с пренебрежение, без 
да го удостоят дори и с поглед, какво оставаше за селяните в това 
проклето градче.
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– Двамината  с... а...  с – започна да заеква един набит старец, 
сгушил се в ъгълчето на стаята, след като чу гръмкия глас на 30-го-
дишния. – Ъм... с Иван бехме там, разбираш ли, и чухме двама ябанджии 
да си говорят... и... таковата... ами...

– Спри да пелтечиш като девственица, за Бога, Сава! – ядоса 
се Алдомир и сякаш с мощния си глас разтресе прозорците на цялото 
помещение. Ушите на стареца започнаха да бучат.

– Ъм... такова...
– А-а, не! – изръмжа ядосано мъжът. – Къде е Иван? Иванеее... – 

извика и не чака дълго, преди да чуе тънкото и все още пискливо, зара-
ди младостта, гласче.

– Тук съм!
Всички се заоглеждаха. Не виждаха малкото момченце, а и не 

знаеха какво ще прави то тук. На всички незрели им беше забранено 
да присъстват на събиранията на съвета. Всички погледнаха слисано, 
като установиха откъде идва това тънко гласче – от процепа между 
двете разхлабили се дъски. Явно, този калпазанин отново се е скрил в 
мазето.

– Какво правиш тук? – попита сърдито бащата на младежа.
– Ами... реших да се поразходя малко... и ... аз такова... не знам как 

съм се озовал тук! – изписка уплашено детето. – Може да съм заспал 
и да съм се разхождал насън. – Изричайки тези думи, от някъде се чу 
леко кикотене, сравнимо с цвърчене на мишка, което заглъхна почти 
толкова внезапно, колкото беше започнало.

– Какво? – извиси глас още някой. – Кой е с теб, за Бога, момче?
– Ами... аз... такова... двамата с Пешо се... – но така и не успя да 

измисли сносно оправдание, защото беше прекъснат от разярения глас 
на Мартин.

– Петре, ти също ли си там?
– Здрасти, тате!
– Здраво си загазил! По-добре тичай, защото като те хвана, и 

двайсет удара с колан ще са ти малко.
– Но, тате...– опита се да възрази момчето, но без успех. Знае-

ше, че е по-добре да замълчи.
– Прибирай се веднага вкъщи и ще се разправяме, като се прибе-

ра. Разбра ли ме? – извиси глас бащата. Като не получи отговор, извика 
отново – Разбра ли ме?

– Да... тате – каза последно момчето и след мъничко се чу затва-
рянето на тежката дървена врата на подземното помещение.

– Иване! Не си мисли, че ти си се отървал! – изръмжа Алдомир. 
С бащинска заповедност му зарече да разкаже всичко и веднага да се 
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прибира вкъщи. Подвило опашчицата си, хлапето заразказва:
– Двамата с дядо Сава бяхме в гората и той ме учеше как да 

паля огън с подръчни материали, когато чухме някой да говори. Двама с 
някакви странни униформи си говореха за това как след като са минали 
през Хасково, ще се прехвърлят на малките градчета. Мисля, че обсъж-
даха петима мъже... или може би бяха десет. Не съм сигурен! – заключи 
хлапето. Последва гробна тишина, която беше нарушена от баща му.

– Пет или десет? И защо не ми каза по-рано? Как не ви видяха? 
Боже, добре, че не са ви видели! – В очите на този грамадан се вижда-
ха искри на ярост, но ако някой се вгледаше, можеше да види прите-
снението, страха, че някой може да нарани детенцето му. Неговото 
съкровище, лежащо с пропити от кърви гърди... тази картина го съкру-
шаваше.

– Бяхме достатъчно далеч да не ни видят. А и с дядо Сава успях-
ме да се скрием зад стъблото на стария дъб при реката.

– Добре. А сега тичай към вкъщи и само да си посмял да се откло-
ниш! Ясно! Кажи на Нана, че ще се прибера скоро.

Добре, че беше Нана. Какво ли щеше да прави без нея? Нямаха 
роднинска връзка, но въпреки това тя му помагаше още откакто беше 
младо момче. Беше до него дори след смъртта на Мария. Тя беше ис-
тинско съкровище.

– Какво ще правим? Без значение колко са, ако започнат да ро-
вят, ще ги намерят.

– Не разбирам защо изобщо ги търсят – обади се Пфавий. – Та 
те са нормални хора, няма значение, че са евреи, те са живи същества!

– Никой не те пита! – заяде се Мартин. Омразата му към този 
етнос беше сравнима с омразата му към скакалците. А тя беше огро-
мна!

– Ако няма да казваш нищо полезно, Мартине, по-добре млъкни, за 
да не ти помогна аз! – изръмжа отново Алдомир.

– Не бива да позволяваме да им навредят. Трябва да ги пазим, да 
ги скрием! – намеси се Петър, за да охлади страстите.

– Има едно място... една пещера.. .в скалите. Трудно се стига 
до там, но има достатъчно място за трите семейства. Децата ще 
издържат пътя. Ще ги скрием още утре там, не бива да оставяме на 
тези зверове да ни изненадат – довърши Сава и видя одобрителните 
кимания на всички.

– Всички ли са съгласни? –  попита Алдомир. Знаеше кои са и кои 
не. Той беше умен мъж, но за момента му стигаше просто да ги държи 
под око. – Нека всички тогава да си починем.

Всички с ленива крачка се отправиха към изхода на малката църк-
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вичка, която използваха за всичките си събрания. Недоизказаните думи 
се скриха в нощта. 

***
Седмица  по-късно 
– Чухте ли? Минали са вече през   Сьоют, какво име му дадоха 

сега... – възрастният мъж си почеса плешивото кубе.
– Бориславци – обади се  младият мъж до него.
– А, да! – възкликна. – На онзи Борис, нали? Свестен тип беше.
–Имаш ли представа какво се е случило там? – обади се Пфавий, 

очевидно заинтригуван.
– Открили са двама... ъм...
– Какво? – подкани го.
– Убили са един мъж и една жена, защото са ги укривали в мазето 

си.
– Боже мой! – възкликна. – Бог да пази душите им!
– Амин! – намеси се трети.
Разговорът им замря, всеки един от тях потънал в мисли. Какво 

ли ще се случи с тях, ако някой разбере, че знаят къде са трите семей-
ства? Не... няма как да се досетят, няма как да ги открият. Повтаря-
ше си го всеки един от тях, но страхът просто не ги напускаше, беше 
се загнездил в сърцата им и ги беше хванал за вратовете. Ами ако 
избият всички в отмъщение?

Минаха още няколко мъчителни дни. Всеки отделен гражданин на 
малкото градче чуваше как проверяващите се приближават все по-бли-
зо. Разнасяха се слухове за пострадалите закрилници на еврейските 
семейства. Това допълнително нагнетяваше обстановката. Обичайно 
милите и спокойни селяни ставаха все по-изнервени и по-изнервени, и 
това доведе до не един спор. Алдомир беше единственият, който мо-
жеше да успокои хората, което разкъсваше младия мъж. А нацистите 
се приближаваха все повече и повече, без да пропускат и едно селце 
по пътя си. Бяха като хрътки, надушили плячката си. И постепенно 
примката се затягаше около вратовете на бедните жители, докато 
накрая:

– Пристигнаха! Бога ми! Пристигнаха! – крещеше с цяло гърло 
Марта. За нейните приблизително 130 килограма беше изключително 
пъргава. Успяваше да заобиколи всеки по-голям камък и тук– там някой 
осмелил се да застане на пътя й човек.

– За Бога, спри се, Марта! Ще те чуят дори и в Ортакьой! – 
изкомандва Пфавий. Тя го погледна сърдито, но въпреки това усмири 
високия си глас.

Не чакаха дълго и пред тях се разкри картината на малка черна 
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кола, която едва се движеше по разбития на градчето път, издавайки 
заплашителни звуци от ударите   на метала с камъчетата. Когато 
спря под сянката на смърча, от колата слязоха петима мъже. Трима от 
тях бяха облечени с нацистки униформи. Другите двама бяха облечени 
в сиво-кафяви дрехи и изглеждаха направо смешно до спътниците си. 
Немците бяха по-едри от другите двама и със студени лица, които 
всяваха страх в насъбралите се хора. Приближиха се бавно, но запла-
шително.

– Името ми е Иван Милушев – представи се един от тях. След 
това се обърна към останалите от малката им групичка и ги посочи. 
– Това са Александър Петров и приятелите ни Бернхолд Хартман, Шер-
майн Шефлер и Щефан Албрехт.

Тримата мъже кимнаха със снизхождение и си размениха няколко 
думи на език, който беше непознат за тълпата. Изсмяха се веднъж и 
погледнаха Александър и Иван, които им отвърнаха с кимване. След 
покана, отправена от Пфавий и Петър, гостите се отправиха към 
гостилницата на Марта, която само клатеше глава през целия път 
към мястото, а впоследствие и през целия обяд. „Как не ги е срам?!” 
– питаше се жената. През цялото време си мънкаше под носа. „Що за 
безочливи хора?” – повтаряше си тя. 

Гражданите се опитаха да подхванат разговор с двамата бълга-
ри, но това се оказа изключително трудна задача заради грубостта на 
Александър. Иван за сметка на това се оказа много приятно и възпита-
но момче, което отговори на въпросите им. Увери ги, че трагичните 
инциденти в другите проверени райони са били нищо повече от злопо-
лука. Той ги успокояваше с такава увереност, че слушателите нямаха 
друг шанс освен да повярват. Алдомир се присъедини към гостите и 
своите съграждани и мълчаливо сподели обяда си с тях, наблюдавай-
ки всяко едно действие на новодошлите. Забеляза, че всеки път щом 
немците си отвореха устите, двамата им придружители настръхва-
ха. Той бързо разбра, че и двамата разбират езика им и очевидно не 
им се нравеше това, което казваха. Той виждаше как се споглеждаха 
и пламъчетата, които заиграваха в очите им. Това му хареса, въпреки 
привидната демонстрирана от тях покорност.

След като всички се наядоха, на чужденците им бе предложено 
място, където да пренощуват. Това не се нравеше нито на немците с 
тяхното високомерие, нито на селяните, но Алдомир настоя. И ето ги 
на, всички селяни в гостилницата на Марта седяха и се жалваха. Всеки 
един от тях споделяше желанието си да направи какво ли не с некане-
ните гости, но всеки път щом нещо изтропаше, всички се скриваха 
под масите като катерици в хралупата си.
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Пфавий не можеше да стои повече вътре при останалите.  Тази 
проява на тесногръдие го побъркваше. Мисълта, че човек може да по-
желае, пък камо ли да причини зло на друг, му носеше такава неприятна 
болка, че той просто предпочете да се оттегли, преди да се е побо-
лял. Разходи се малко. Накрая се озова пред къщичката, в която бяха 
настанени чуждоземците. Тъкмо да се отдалечи малко, когато в мра-
ка нещо привлече вниманието му. Приближи се и видя грубия и мрачен 
мъж... как му беше името... Александър, да. Приближи се шумно, така  че 
да не изплаши нищо неподозиращия.

– Какво правиш навън, момче? – попита той с дружелюбен глас. 
– Идва буря. По-добре ще да е да се скриеш. – Сякаш за потвърждение 
на думите му задуха силен вятър. Младият мъж погледна изненадано. 
Бяха се насъбрали облаци, да, но нищо не подсказваше, че ще има буря. 
Най-много лек дъждец. Старият мъж насреща му се ухили с широка ус-
мивка. Дълго време беше живял сам в гората и се бе научил да чете 
времето.

– Откъде знаете? – попита младият.
– Всеки си има история, нали така? – отвърна. 
Александър беше учуден от този възрастен мъж. Подхванаха спо-

коен разговор, обсъждайки различни маловажни неща.
– Трябва да знаеш, че тези хора не бива да се подценяват. Това, 

което ви каза приятелят ми, не беше вярно, не бяха инциденти – каза 
сякаш от нищото. Пфавий обаче не беше изненадан. Беше се нагледал 
и наслушал на всякакви истории и случки. Умееше да разчита хората 
почти толкова лесно, колкото и времето.

– Защо ми го казваш, момко?
– Н-н-не знам... – засрича.
Не знаеше защо този човек го караше да се чувства спокоен. 

След инцидента нямаше човек, който да не го кара да очаква най-ло-
шото. Но този човек... лицето му напомняше на баща му. Бръчиците, 
които са накацали по челото и междувеждието му, топлите кафяви 
очи и спокойният глас го връщаха във времето, когато беше малък и 
семейството му беше още живо. – Аз просто смятам, че трябва да 
сте наясно с това, което би могло да ви очаква, ако криете един от 
онези зверове.

– Зверове ли? – повдигна изпитателно вежди събеседникът. -   
Какво имаш предвид, дете?

– Онези същества... евреите! – последната дума сякаш беше из-
стреляна като проклятие от устата на момъка.

– Защо говориш така? Какво те кара да мислиш така за тях? 
– Знаеше, че историята на момчето е дълга и не можеше да направи 
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нищо друго, освен да се надява, че той сам ще разкаже.
– Няма значение какво се е случило – каза твърдо. В очите му 

проблесна гняв, който не остана скрит за вече прошарения слушател.
– Нищо добро не излиза от гнева! – опита се да го успокои Пфа-

вий. – Нима историята на света не го доказва?
– Гняв не може да опише чувството, което изпитвам, като се 

замисля за този ужасен народ. Аз го ненавиждам, мразя го и сега, и 
завинаги, и ще ги накарам да си платят – изръмжа младежът и стисна 
яростно юмруци. Кокълчетата на ръцете му побеляха. Старецът вди-
гна ръката си без да се замисли и я постави върху тези на другаря му. 
Това действие сепна младия, от доста време никой не се беше държал 
дружелюбно с него.

– Защо го правиш? – попита Александър. – Защо се държиш мило 
с мен? Та аз съм заплаха за вас.

– Виж, момчето ми – обърна се към него Пфавий, като погледна 
невежия срещу себе си с нежност. – Не знам какво се е случило с теб, 
не знам какво си преживял. Но знам какво аз съм преживял. Знам колко 
пъти съм се чувствал така, сякаш мразя целия свят, но искаш ли да ти 
кажа какво осъзнах? – изрече и зачака отговор. Младото момче сведе 
поглед и кимна. – Осъзнах, че не бива да мразиш хората задето са ти 
сторили зло, а себе си за това, че си позволил това зло да те сломи. 
Оставил си ги да те сринат, а никой не бива да има тази чест.

Последните думи се бяха превърнали в шепот, когато видя на-
ранения поглед на младежа до него. В очите му вече не искреше зло-
ба, омраза, гняв, а проблясваха сълзи. Възрастният мъж осъзна колко 
всъщност младо беше това момче. Та той нямаше дори и двадесет. 
Сърцето му се сви.

– Говорите като учен човек. Нима не сте от селото?
– Прав си. Не съм.
– А тогава откъде идваш?
– От Тива, Гърция. Баща ми беше невероятен учен, а майка ми 

много умна жена.
– Но тогава как се озова тук?
– През 1917 година... бях на 29 години, имах съпруга и две деца. 

Семейството ми... -  направи пауза, за да си поеме дъх. Въпреки всички-
те тези години му беше тежко. Александър се изненада колко се със-
тари  човекът насреща. – Бяха убити. Родителите ми, съпругата ми, 
децата... Загинаха от ръцете на турците. Много хора загинаха тази 
година, но аз не бях късметлия като тях. Проклинах тях, защото отне-
ха семейството ми, проклинах Бога, задето не взе и мен, проклинах и 
себе си, че не можах да ги спася.
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– Много съжалявам! Но защо дойде тук?
– Баща ми беше невероятен човек, добър, образован българин. 

Той се погрижи да получа добро образование и ме научи да говоря бъл-
гарски. Отраснах с красиви истории за България и мечтаех да дойда 
тук. След като ми ги отнеха, след дългото страдание реших, че няма 
какво друго да губя. Бях загубил имот, пари, всичко. Затова тръгнах 
пеша насам. Отне ми много време. Гладувах, крадях, изливах гнева си на 
турците, които срещах. Не вярвах, че ще стигна до тук жив, но явно 
Бог има други планове за мен.

– И какво стана после? 
– Като пристигнах тук, никъде не ме искаха, а и самият аз не 

желаех да съм близо до хора. Намерих изоставена къщичка в гората. 
Там прекарах следващите 20 години от  живота си. Ограничавах сре-
щите с хора до минимум, ловувах, крадях от близките селца. Открих 
църква, която имаше скромна библиотека. Тя се оказа напълно доста-
тъчна, за да ме накара да размисля. Започнах да общувам повече с хо-
рата наоколо, търгувах с тях и осъзнах, че трябва да се върна. Затова 
се отправих на изток и се озовах тук. Зимата дойде. Бях премръзнал, 
гладен и сам. В къщичката успявах да си запаля огън, имаше малка пещ, 
събирах си дърва и с подръчни материали ги палех. Бях свикнал на студ 
и лишения, но въпреки това лютата зима ме стовари. Намерили са ме 
премръзнал в гората. Довели са ме тук. Алдомир, на двадесет и пет 
години, ме спаси и със съпругата му ме приютиха. Погрижиха се за мен. 
На тях дължа всичко.

Александър стоя безмълвен дълго време. Не можеше да осмисли 
цялата тази информация. Не можеше да си представи да живее дваде-
сет години, отделен от света. Не можеше да повярва на смиреност-
та на този човек.

– Не желаеш ли да си отмъстиш на тези, които са ти причинили 
това? – успя да прошепне той.

– Момче, природата смирява. Осъзнаваш колко незначителен си, 
в сравнение дори и с малката пойна птичка. Аз не желая мъст, мечтая 
да превъзмогнем злобата, гнева и да се отворим за другите. Забрави-
ли сме отдавна да чуваме природата и нейните уроци.

– Аз...
– Вече е късно, а и всеки момент ще завали. По-добре да се при-

берем да си починем. Поспи... пък отговорите ще дойдат сами, когато 
се отвориш за тях.

Така се разделиха. Двамата потънали в собствените си мисли. 
Две ранени души, които ближеха раните си от миналото и се бореха 
с кървящите си сърца. Две изстрадали създания, които се бореха със 
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собствените си демони.
***

На сутринта минаха през всяка една къща поотделно. Провериха 
мазета и гардероби. Претърсиха всяко едно късче от имуществото 
на селяните, но не откриха нищо и никой, който реално да изпълни ми-
сията им. Това накара проверяващите да се усъмнят и за техен къс-
мет им се отдаде шанс да поостанат малко по-дълго. Валеше пороен 
дъжд, завалял още от миналата вечер. Пороят бе рукнал още щом Алек-
сандър и Пфавий се бяха разделили. Започваха да се образуват малки 
локвички, които с времето се превърнаха в истински вирчета. Небето 
сякаш си беше наумило да ги удави, тъй като продължи така и следва-
щите няколко дни. Вятърът ставаше все по-силен, а облачната пелена, 
покрила небето, без да допуска ни лъч светлина, ставаше все по-гъста 
и по-гъста.

За местните присъствието на гостите беше странно и дори 
нежелано. Повечето си време прекарваха в гостилницата на Марта, 
но когато някой от непознатите се приближеше, всички замлъкваха. 
Единствено с Иван правеха изключение. Когато той влезеше при тях, 
всички оживено му се радваха и отново накацваха около него, за да 
го разпитват и да си говорят с него, което не му беше проблем. Той 
беше много приказлив и повечето хора не можеха да смогнат на тем-
пото му. Прескачаше от тема в тема, както въшка от глава на глава. 
А всичките засегнати въпроси бяха толкова интересни за селяните, 
че никой не смееше да го прекъсне.

Докато другите местни жители се черпеха в гостилницата, 
Пфавий и Александър се виждаха в малката черквичка, която в повече-
то време беше пуста. Там те можеха спокойно да обсъждат всякакви 
въпроси. Младото момче разкри на събеседника си, че баща му, макар и 
алкохолизиран, е бил най-скъпият му роднина, единственото му семей-
ство, и как го загубил от ръката на човек от същата тази нация, коя-
то преследва. Там, в тишината на свещените стени и под опеката на 
всичките светци, той плака така, сякаш отново е момченце, ударило 
коляно. Възрастният мъж го гледаше с горчив поглед, галейки глава-
та му. Помогнаха си взаимно и заедно успяваха, дори и за момент, да 
уталожат болката. Нещо, което другите хора не можеха да им дадат. 
След известно време, скачайки от тема в тема, Пфавий съвсем вни-
мателно подхвана разговор за евреите. Знаеше, че няма да му е лесно 
да убеди приятеля си, но трябваше да опита. И ето че след малко вече 
спореха ожесточено.

–  Момче, това, че един ти е сторил зло, не значи, че всички са 
такива!
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– Напротив! Всичките са едно долно племе, което заслужава съд-
бата си! – извика младежът.

– Чуй ме сега! Те са хора, нали така? – попита разпалено старе-
цът. В очите му грееше пламък, запален от хубавия спор.

– Не, не са! – каза уверено по-младият.
– Нима? Сигурен ли си?
– Напълно!
– Нима когато ги порежеш, те не кървят? Нима когато ги нара-

ниш, те не страдат? Хм... нима когато им отнемеш семейството, те 
не искат да си отмъстят? Нима и те не изпитват чувствата, които 
и ние изпитваме?

– Аз....ъ...
– Не... те също страдат, кървят, желаят мъст, прощават, оби-

чат... какво ни различава от тях? Какво ги различава от теб и мен? 
Дишат въздуха, който и ние, ядат храна, както и ние. С какво се раз-
личават?

– Аз... Те мислят по-друг начин...
– Нима всеки не мисли по различен начин от другия? Нима аз и ти 

не сме различни? Нима хората не са хора, защото всеки е уникален по 
своему? Момче, погледни не с очите на омразата, а с очите на любо-
вта. Вярвам, че отговорите ще изплуват сами...

– Но... аз... не мога да ти повярвам – изрече с наведена глава. Очи-
те му отново се напълниха със сълзи. Не можеше да пренебрегне цяла-
та неприязън, която изпитваше към това съсловие почти цял живот 
само за няколко часа. В главата му беше хаос. Всичките тези години 
канализираше отровата на болката и скръбта в желание за отмъще-
ние на всички от този род, а сега някой му казва, че греши. Та той не 
би ли трябвало да знае най-добре кое е правилно, или напротив?

Старият мъж разбра, че няма да го убеди само с думи. Изправи 
се и му подаде ръка.

– Ела с мен, момче!
Тръгнаха заедно, бавно и внимателно, по скали и шубраци, по тре-

ви и камънаци, пренебрегвайки развилнялата се буря. Не си продумаха 
нито дума. По пътя Пфавий бе минал да вземе малко храна и одеяла, 
което учуди младият мъж.

И така, пътят мина в мълчание. Двамата, потънали в собстве-
ните си мисли, крачеха с наведени глави, но с надежда в сърцата. На-
края стигнаха до голям обрасъл вход на пещера. Първоначално Алексан-
дър си помисли, че е тъмно като в рог, но вглеждайки се, съзря малка 
светлинка, танцуваща по стените на пещерата. Той изненадано се за-
слуша, изолирайки шума на дъжда. Чу как всички животни са притихнали 
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по малките си обиталища, чу как дърветата се противопоставяха на 
вятъра и чу как хора, които най-вероятно са премръзнали, изтощени и 
гладни – пеят и танцуват като за последно.

Пфавий подбутна младия да влезе. Заедно прекрачиха прага на 
пещерата и се приближиха към този лъч надежда. Звукът от лютнята 
се усилваше и след като направиха малък завой, пред тях се разкри 
картината на двама мъже, хванали се под ръка и танцуващи. До тях 
бяха застанали и се кършеха две девойки и три момченца, въртящи 
се в кръг. До огъня беше седнал може би най-възрастният от всички, 
който свиреше на инструмента. Две майки се бяха настанили до него 
и гледаха щастливо любимите си, а над сърцата им спяха три бебета. 
Едната жена, която изглеждаше по-възрастна от другите, държеше и 
в двете си ръце по едно малко вързопче. Александър се учуди как ръце-
те й издържаха тежестта.

– Добър вечер! – обади се Пфавий.
Приятелят му първоначално реши, че хората ще спрат да танцу-

ват и ще ги погледнат сърдито, че им развалят вечерта, а всъщност 
не стана така. Мъжете с широки усмивки и с танцова стъпка тръг-
наха към тях. Освободиха товара от ръцете на стария и ги хванаха 
под ръка, повличайки ги към „сцената”. Заедно, усмихнати, танцуваха, 
докато дъхът им секна и сетне се настаниха пред огъня.

– Дойдохме, за да ви донесем храна и малко одеяла. – обади се 
най-накрая Пфавий.

– Много ти благодарим, чичо, – каза едно от момченцата с без-
зъбата си усмивка.

– За вас винаги!
Всички се усмихваха. Подхванаха спокоен разговор. Цялата кар-

тина беше толкова красива, уютна и чиста, но и някак си нередна.
– Но защо сте тук, в пещерата? – попита Александър.
– Нямаме друг избор  – каза нежно жената с двете дечица на 

ръце.
– Тук сме, защото едни лоши хора ни търсят, нали така, мамо? 

– извика едно от момчетата, поглеждайки към другата жена. Тя го гле-
даше с топлина и обич, но и с мъка. Беше й толкова тежко, че не може 
да осигури на семейството си нещо повече.

– Значи вие се криете от...
– Точно така, момче, – намеси се спътникът му. Изненаданият 

поглед на младежа не беше изненада за Пфавий. В очите на другаря си 
можеше да види как се двоуми, но започва да проблясва пламъчето на 
разбирането.

– Но... аз...
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– Ти... – каза тъжно старецът, разбирайки всяка една изказана 
дума.

Той им разкри историята си, без да може да ги погледне в очите. 
Когато приключи и вдигна глава, видя в очите и на децата, и на жените 
сълзи, а мъжете го гледаха с тъга, но и с разбиране.

– Не се притеснявай, момко! – успокои го едната майка. -  Разби-
раме те. Знаем какво прави омразата с душата на човек. Вземи напри-
мер Аарон – каза и посочи мъжа с лютнята. – Той стана вдовец, след 
като съпругата му беше убита. Дълго време скърбеше и само той зна-
еше какво направи, но накрая избра да остане до двете си дъщерички 
– малката Батя – и посочи едното вързопче в ръцете на по-възрастна-
та, после насочи пръста си към една от девойките – и Ясмин.

Александър беше останал безмълвен. Пред очите си виждаше как 
един мъж продължаваше да се грижи за децата си, въпреки загубата на 
съпругата си; как една жена гледаше чуждо дете като свое и как всич-
ки тези хора бяха като едно голямо семейство. Можеше да види колко 
много се обичаха само по погледа и по начина, по който се държаха 
един с друг. Той не издържа. Очите му отново се премрежиха. Изправи 
и без да се замисля излезе тичешком навън. Бурята го подхвана, но той 
устремено бягаше надолу по склона. Падаше, ставаше и дори не осъзна-
ваше, че и в пещерата,  и сега, имаше човек, който го следва.

Повтаряше си: „ Аз съм един от тях!” , „Аз съм един от тях”, но 
сякаш това вече не беше вярно. Не го чувстваше нито с душа, нито 
със сърце.

***
Александър не успя да спи цяла нощ. Колкото и да се опитваше да 

затвори очи и да примами  спокойствието на сладкия  сън, така и не 
успя. Бързеят на мислите му вече беше избухнал и нямаше да се укроти 
скоро. Той просто го прие. Цяла нощ се взираше в тавана на стаята си 
и мислеше, плачеше и после просто гледаше. На сутринта беше изто-
щен и с кървясали очи. Сякаш животът го беше напуснал. Движеше се 
лениво и уморено, а в очите му нямаше капка живец, която да подсказ-
ва на хората около него, че говорят с живо същество.

Младият мъж се отправи към гостилницата на Марта. Когато 
влезе и се настани на масичката в ъгъла на помещението, той беше 
толкова погълнат от мисли, че дори не забеляза тълпата от хора, 
скупчена на една единствена маса, нито пък когато при тях дойде и 
гневният Алдомир. Усети, че нещо не е наред едва когато срещна за-
червените очи на една от жените в насъбралите се хора. Изправи се 
и отиде при тях.

– Какво става? – попита учтиво. Досега никой не му беше обър-
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нал внимание. – Всичко наред ли е?
– Дали всичко е наред? – попита саркастично един от мъжете, 

чието име по спомен на непознатия беше Петър. Той се изправи и уда-
ри слисаното момче с юмрук в лицето. – Как не те е срам, лицемер 
такъв!

– Но... защо... какво... – започна да пелтечи. Тъкмо когато Петър 
щеше да замахне отново, вратата на гостилницата се отвори и в нея 
влетя Пфавий. Целият беше зачервен и очите му светеха от ужас. 

– Какво стана? – започнаха да засипват горкия човечец с въпро-
си, без да му дадат да си поеме дъх.

– Успокойте се! – опита се да ги накара да замълчат старецът, 
вдигайки умоляващо ръце. – За момента всичко е наред – изрече задъ-
хано. – Скрих ги в църквата, добре са. Но бързо трябва да решим къде 
да отидат, защото няма да са в безопасност там.

– Има ли пострадали?
– Само Аарон не е успя да се измъкне. Предупредих ги навреме, но 

докато се движехме надолу по склона, той се подхлъзна и си рани крака. 
Не можеше да се движи и се наложи да го оставим.

– Какво е станало с него? Клетият Аарон, милите му дъщери! – 
завайка се една от жените.

– Не знам – отговори кратко.
– Вижте, ще оплакваме Аарон, когато му дойде времето! – наме-

си се Алдомир. – Сега трябва да помислим за останалите.
– А какво ще правим с този нещастник? – попита Петър, сочей-

ки Александър. В очите му се четяха гняв и отвращение.
– Не той ни предаде – отвърна равно Пфавий.
– Но как... нали ти ни разказа...
– Така е. Първо и аз реших, че е той, но докато слизахме по баи-

рите, имахме късмета да видим как Мартин водеше нагоре проверя-
ващите.

– Но как? Та нали затова не му казахме къде ще ги скрием? – по-
пита изненадано Алдомир.

– Явно ни е проследил!           
– Значи, той не е... – обади се Петър, посочвайки пак чужденеца. 

Отново го гледаше, но този път с осъзнаване и с извинение в очите. 
Александър му кимна, за да го увери, че разбира.

– Какво ще правим? – обади се някой.
– Не е нужно да ни помагаш – обърна се към новия си другар Пфа-

вий.
– Но аз искам! – каза твърдо. – Искам да съм част от вас!
Така всички впрегнаха умовете си, за да мислят къде да скрият 
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приятелите си. Не им отне дълго, за да се сетят за една скрита къ-
щичка в гората.

***
Мина една напрегната седмица, в която проверяващите ги сле-

дяха постоянно, но селяните успяваха да носят на семействата храна 
и вода, използвайки децата, които можеха да се измъкнат и от погле-
да на орел. Когато всичко свърши и четирима от проверяващите си 
тръгнаха, сякаш местните видимо станаха по-спокойни и щастливи. 
Александър отначало беше решил да остане при тях, но после чу за 
дейността на Димитър Пешев и си науми да се включи и да му помогне. 
Той бе успял да преодолее болката и гнева и искаше да се реваншира, 
като помага на тези, които беше гонил така яростно досега.

На Мартин така и не му беше простено и не след дълго той и 
синът му се преместиха далеч от градчето. Хората тъгуваха повече 
за момченцето, отколкото за баща му.

Местните заживяха отново спокойно...  доколкото бе възможно 
в тези времена.
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Мила Пешева-Стайкова е наследник на един от българските пра-
ведници на света- Димитър Пешев
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ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

Казвам се Златара Чакърова, на 18 години,  уча в НУМСИ «Проф. Панчо 
Владигеров»– Бургас.  За втора поредна година участвам в конкурса на „Алеф“. 
Това, което ме привлече този път, е един диалог, който се започва с цел да об-
разова и с идеята да посее дори най-минималното зрънце човечност във всеки 
от нас. Намирам смисъл в това да разказвам истории, защото те остават 
във времето, а героите и темите, които засягам, са вечни. 

В процеса на развитие на моята история и на проучването, което на-
правих към историята на един човек и неговия живот, към историята на един 
народ и изобщо всички факти, изводи и причини, които са свързани с Холокоста, 
аз всъщност научих много неща и за себе си. Те  са универсална истина не 
само за този исторически момент, а и за живота като цяло. Именно идеята 
за доброто, което няма значение кога, къде как и спрямо кого е сторено, до-
брото, което се намира у всеки един от нас, е смисълът на нашето човешко 
съществуване.

Златара Чакърова
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

Бургас
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО

All roads lead to something
you were predestined to do.

„A Man called Ove“
Та, седим двамата с Магето на оня хълм, излегнали сме се сред 

гъстите стръкове неокосена трева. По-скоро само аз лежа, щото той, 
ако се просне като мен, после ще му е трудно да стане – я става, я 
кръст, я кост – все нещо ще се обади. Ама търпят го те, ще кажеш, че 
им е като остаряло куче – намирисва, едва се движи, върши си работа-
та мързеливо и мудно, докато ти кибичиш пред едно дърво петнайсет 
минути. Знаеш обаче, че не е от мързел, живинката е стара, душата 
є може още да се мята в различни посоки, ала тялото линее като из-
носена риза. 

Затова седиш и чакаш да си свърши работата.
Чакат го и Магето верните му мускулчета и жили, смиляват се 

над него. Всеки ден да го изкачи тоя баир, после и да слезе. Твърди, че 
така правел всеки ден. Знам ли, май не ме лъже. Пети ден съм в тая 
местност, всяка сутрин го засичам да върви нагоре по пътеката– с 
два портокала, шише вода и шапка– да не му пече на очите.

Днес е без шапка. И дрехите му едни такива, по-различни са, це-
лият е в бяло. 

– Да не си на сватба? Или на някое официално събиране, много си 
се издокарал. Лошо няма, ама в тая трева целият ще позеленееш. 

Той само ми се усмихва и мълчи. 
Белим портокали и ядем. Тия неговите не знам откъде ги взима, 

но са толкова сочни, че спреш ли за секунда да ги смучеш, устата ти 
веднага пресъхва и иска още.

– Младене, знаеш ли, много хубаво си прекарвам с теб. Блажено 
е това време. Абе, все едно не е време. Е, ама не точно. Щото като 
слезем обратно в цивилизацията, всичко ще си е същото, нищо няма 
да сме изпуснали.

– Така е, така е, хубаво е тука.
Пак се умисля. Има го този навик. Разказва като чист оратор. 

Когато говори. Повече мълчи.
Погледът му замижава някъде в далечината, сякаш търси нещо. 

Като че ли го намира, защото лицето му внезапно се отпуска и грейва, 
независимо от слънчевите лъчи, проблясващи в очите му. А тия очи – 
цяла история. Едни такива дълбоки, бистри, колко ли свят са видели. 
Отстрани са изрисувани с дълбоки бръчки, километри дълги, горивото 
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ще ти свърши, докато им стигнеш края. Суха загрубяла кожа, посивяла 
четина. Абе старост си е, от далече ще я познаеш. Точно тая ста-
рост обаче ти вдъхва доверие, топлина и почит.

– За какво мислиш?
– Измервам си пътя.
– Измерваш си пътя ? За къде го мериш, на състезание ли ще 

ходиш?
– Равносметка е,годишен отчет, както искаш му кажи. 
– И какво? Щастлив ли си?
– Щастлив съм .Можеше и още, от хубавото и от лошото. Човек 

винаги иска и знае,че може още. А това понякога е пагубно. Щастлив 
съм.

– И за нищо не съжаляваш?
– Напротив. Съжалявам . Но няма смисъл да го мисля.
– Защото така пътят ти ще се скъси – кимам и откъсвам 

стръкче трева.
– Да.
Да.
– Добре де, а тоя път дето го измерваш, не ти ли доскучава? 

Така де, животът в пътуване е спасение от рутината. Безкрайност. 
Но после и пътуването става рутина. И какво правиш тогава?

– Спираш, оглеждаш се, гледаш кой минава покрай тебе.
– Е, така не си ли губиш времето?
– Нищо не губиш. Неподвижността е спасение от препускащото 

време. Другите се движат, другото се случва, ти само си почиваш. И 
гледаш. 

– И после?
– После ти омръзва.
– И тръгваш отново.
Сега Младен кима. Белим още портокали. Младен пак се заглежда 

в точката си, аз си намирам моя. Имам усещането, че двамата си ми-
слим за едно и също.

– Разкажи ми още за този твой път.
– Дълъг е. Откъде да го започна?
– Откъдето се започва. От началото. 
– Хм – лапа едно парче и пак се усмихва – Коньовица.
И почва да разказва. И говори, и говори. И ги меси едни топли 

истории от дядовата пекарна. За първата му и най-ценна шапка, за 
първото возене в каруца.

Подкарах я и аз тази каруца. И всичките ги посетихме – Иван, 
другарят по чин. Петърчо с кривите очила. Нови били, модерни,всички 
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да му завиждали, ама замъглили се нещо и още при първия камък пре-
дали стопанина си. И ето ти го – Петърчо с кривите очила. Ето ги и 
близначките Шели и Нели – да се чудиш коя коя е, бягат с шарените 
си полички, а личицата им лепнат от плодовите близалки. Минаваме и 
през съседа Ешкенази, махаме му през прозореца. Той винаги е наказан 
да не излиза, защото винаги заспива в училище. Защото винаги стои до 
късно и пише. Фантастични разкази. И неговите сигурно си мислят,че 
го наказват. Да стои далеч от света.

А Ешкенази всъщност не излиза от него.
Къщата на Елия Селиктар винаги свети. А вратата винаги е от-

ворена. За чай и бонбони масапан. Той седи на верандата, играе шах 
срещу себе си, така предизвикателството било най-голямо, и лапа 
бонбони.

Нямаме време да спрем. Пожелаваме му едно „Kome kon gana!” и 
продължаваме нататък.

И после изведнъж каруцата забързва.
Тъмно е. Не знам къде сме. Мирише на хляб, във въздуха се носят 

малки бели облачета. Брашно. Много е тихо. В единия ъгъл на стаята 
има маса. Седнали са шестима. Режат хартийки, лепят, удрят печати. 
Безшумно.Както се удря печат, когато не трябва да се чуе. Шепнат 
рядко и толкова тихо, че се сливат със звуците от скърцащите про-
зорци. 

– Младене, къде сме ? 
– Шшшт, не говори.
Заглеждам се в мъжете. Познавам го веднага. Младият Младен. 

Работи най-забързано от всички, с леки и механични движения, с размах 
и нито капка съмнение. Обаче е някак замислен. Не по неговия замеч-
тан и очарователен начин. Замислен сякаш е нащрек. Често поглежда 
към вратата. Тялото му е стегнато, готово всеки момент да стане. 
За какво? Да бяга? Да се бие?

На вратата се почуква. Три пъти, съвсем тихо, но отчетливо. 
Младен става от масата и отваря вратата . Неговите хора.Поздра-
вява ги бързо. Няма време за повече. 

Останалите петима също се изправят. Най-слабичкият от тях 
вади една торба и изсипва хартийките от масата в нея. После му я 
подава.

– Тези се получиха по-добре от предишните. Не са изсъхнали изця-
ло, да внимавате. И следващия път носете по-малки снимки. Колко още 
ще ви трябват?

– Засега са само трима, но може и да станат повече. Носят се 
слухове, разпитват ме. Оня ден баба ти Ружа дойде да ми се моли – 
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сама е, с три внучета. Едното е още пеленаче. Ако можело нещо да се 
направи.

– Може. Но ще ни трябват още хора. И по-нарядко да се ходи. 
Вече ме гледат подозрително. Три пъти си сменям картата за пет ме-
сеца. Питат ме разни въпроси. Обяснявам им, дали минава номерът, не 
знам, ама скоро и аз няма да имам отговори.И ако се изсипят наведнъж 
още такива като мен? Не, не, трябва да сме предпазливи. 

– Ще направим още. Скоро. Прибирай се сега, че вечерният час 
наближава – прекъсва ги Младен, потупвайки окуражително новия. Тол-
кова. Усмивка и леко потупване. 

Няма време за повече.
Върнали сме се на улицата. Отново пред къщата на Селиктар. 

Която този път не свети.
Пред вратата са застанали три тъмни фигури. Шепнат нещо, 

разменят си цигари. Едва се различават в тъмното. Разпознавам ги по 
отблясъците. Лунната светлина сякаш потъва в жълтото на нашив-
ките им. Каква ирония – да блещукаш толкова силно, когато от теб се 
изисква да изчезнеш.

После всичко става много бързо. От нищото се появява полицай, 
крещи. Див, брутален рев. Безчувствен. Заплашва, обижда. Вади писто-
лет. Ще ги арестува. 

А съседните къщи само слушат. Никой не смее дори да надникне. 
През дупчица или прозорец. Да види какво се случва. Страх ги е, че са 
следващи. 

И ето Магето не закъснява. Защитник без страх. 
И пребива полицая.
И му взима пистолета.
И нечовека си заминава.
И улицата си отдъхва.
– И не се поколеба? 
– Не.
– И не изпита страх? Страх какво на теб можеше да се случи?
– Понякога човек предпочита да се страхува за другите, защото 

го е страх да се уплаши за себе си . Така убиваш това чувство. То е 
лично. И няма място в битката със съдбата.

Тая съдба, която продължава да изпитва Младен. И не успява да 
го победи. 

Гони го. Играта им тече винаги по тъмно. За да няма други сви-
детели. За да е сам. 

И той винаги се изплъзва.
Винаги успява да ги скрие. 
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В някое мазе.
Над пекарната.
В пещта.
И съдбата все си мисли, че го настига. Но той е вече километри 

по-напред . Защото в тоя поглед негов има мисъл, стремление към 
свобода и справедливост. Не за него, а за ония звездоносци. С прекър-
шени крила. Които той ще съживи . И ще пусне в небето. Там, където 
е най-високо. Където никой не може да ги стигне.

Но съдбата го стига. Помита го точно там, където пътищата 
се сливат и всичко става едно. Една сплав от чувства и емоции. Едно 
желание да бъдеш жив, не за себе си. А заради нея. 

Заради Буча.
„Моето момиче”, както я нарича той. И това хич не му звучи лига-

во. И като мъж не търси да изглежда силен. Да не изглежда мекушав, а 
напротив – сух и здрав, и твърд като скала. 

Не, пред нея всичко това е чиста форма на измама. 
– Потъвах в очите й. Едни големи такива, гледат те, сякаш само 

теб виждат. Сякаш няма друго на света. И ти започваш да вярваш, че 
е така. Разбираш ме, нали?

Кимам. Защото много добре разбирам.
Младен във военна униформа. До него е застанала една голяма 

сянка. Черна. А образът є го няма.
Къде е Буча? Защо не е до него. 
Прехвърчат някакви моменти. 
Едни лица. Пак по тъмни нощи, пак по скришните места.
Къде е Буча?
Името є вече го няма. Лицето є се губи. Залепнало е върху нечий 

чужд живот. Върху една хартийка, с нечие чуждо име.
Какво се обърка този път? Защо точно този път?
Кой си ти? Защитен в сянката си .
Но няма смисъл. Младен сега е зад решетки. Сега ще трябва 

да се спре. Когато най-малко му се иска. Да се спре и да започне да 
оглежда. Какво се случва, кой минава покрай него. И най-тежкото– ще 
трябва само да стои. И нищо да не прави. Дълго след като му омръзне. 
И няма да може да тръгне веднага. Отново на път. Ще трябва да чака.

Нищо. И Буча го чака. Не казва: ”Ще го чакам още малко. Още ден, 
два, месец.” Тя просто чака. 

Защото тези две души съдбата само спъва. Но не успява да раз-
дели. 

Защото тези две души, наглед с много други, продължават да пъ-
туват. Винаги. И там, където мислим, че приключват, там започват 
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отначало.
И Младен е победител. 
В игра, която не е искал да започва.
Късен следобед е. Цял ден сме седели на хълма. Водата е изпита, 

портокалите са изядени, слънцето все още напича. 
Младен отдавна свърши да говори. Сега си мълчим. Всеки в него-

вата си точка. 
Обръщам се и го поглеждам. Целият в бяло. Тревата не го изцапа. 
Поглежда ме. Стоим така. Няма нужда от повече.
Отдолу се чува шумолене. Някой се качва по баира. 
Буча. Остаряла, но същата, каквато е в главата ми. Ставам да є 

направя място. Да седне до него.
На Магето само кимам. Достатъчно е .
Буча върви бавно и внимателно. Предпазливо, но сигурно. Знае 

къде отива. Предлагам да є помогна. „Мога и сама, благодаря, човече.” 
Добре. Отивам си. 
Преди да тръгна надолу, се обръщам за последно. Буча седи сама 

на моето място. Теб те няма. 
В първия момент се стряскам. После разбирам. 
…
Маге, опитвам се да ти измеря пътя. Но как? В каква величина? 

Метри, километри? Ако наредя всички хартийки? Ще стигне ли? Ако 
постеля всеки трепет, всяка мисъл, всяко дело, всяка спасена душа? 
Не, няма да стигне. Знам, че ти не си герой. Героите са отрано пре-
допределени. Знае се кои са: в началото на книгата, в първия кадър на 
филма, в първата изсвирена нота . И те нямат друг избор освен да бъ-
дат герои. Ти имаш. Твоят път е изтъкан от избори. И сам си тръгнал 
натам. Натам. В твоята посока.

Сега разбирам. Всички сме едни и същи. Фрактали. Част от един 
много по-голям. Ние го създаваме, ние го променяме. Когато променя-
ме себе си, и той се променя. А той се променя, защото ние трябва 
да се променим. Да се движим, да спираме и пак да тръгваме. Нагоре и 
надолу, към добро и към лошо. Нали така? За да потънем с него. И да се 
качим високо. Защото сме съставени от себе си. И от другите. Което 
е едно и също. 

Гледам ги още малко, искам така да ги запомня. Преди да си оти-
да. 

Тръгвам.
Оставям ги . 
Тя, с тишината на липсата му.
Той, с тишината на присъствието й.
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И точно тогава стръкчетата трева се раздвижват, противно 
на липсата на вятър. Като малки войничета, като верни приятели. И 
се полюшват леко около тях, в някакъв чудноват, но осезаем ритъм. 
Сякаш пеят песен. А думите са чужди, тайнствени и непонятни. И 
безкрайни.

Като завоите на един нов път.
Като този, който тръгва по него.
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ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

Казвам се Мария Павлова, на 16 години съм, уча в Средно училище „Отец 
Паисий“ – град Кърджали. Участвах в конкурса поради интереса си към исто-
рията, литературата и значимите човешки постъпки, белязани от силата на 
Доброто. 

Интересувам се от история, но скоро научих, че най– великото хуманно 
събитие се чества именно на моята рождена дата – 10 март, Деня на спасява-
нето на българските евреи и почит към паметта на жертвите на Холокоста. 
Това ме впечатли и мотивира да участвам в конкурса. Горда съм, че успях да 
сътворя свой разказ, припомнящ ужасната трагедия, която са преживели ев-
реите, но и техните спасители. 

,,Аз съм един от тях –  българските праведници на света“ –  това не е 
само тема на конкурса; това е призив и апел към всеки човек. Да бъдеш правед-
ник на света означава да загърбиш собствените си цели и желания, за да помог-
неш на другите, без значение от произход, раса и култура. Именно затова съм 
на мнение, че взаимната толерантност и любов биха могли да спасят света.

Мария Павлова

Средно училище „Отец Паисий“
Кърджали
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ПЪТЯТ НА ДОБРОТО

10 март 2004 година – изплаках, поех дълбоко въздух, заявих смело 
своята жажда за живот и готовност за борба. Заредих се с енергия и 
с вяра в доброто. Дишах, растях, развивах се, копнеех, но все още се 
лутам между доброто и злото. Ден след ден, година след  година…

И така до днес – в непрекъснато търсене на доброто, което 
всички се опитваха да ме убедят, че е фалш, химера и че не същест-
вува. Растях с приказките, в които то винаги побеждаваше, но в ре-
алния живот беше различно. Там доминираше злото. Плачех, страдах, 
измъчвах се от суровата и несправедлива действителност, но не се 
отказах от мечтата си – с цената на всичко да открия доброто. По-
гледнах напред в бъдещето. То беше там – мъничко, плахо и неуверено, 
мъждукащо слабо, молещо за помощ:

– Помогни ми да си върна силата и вярата в хората, моля те! – 
каза то.

–  Но как? Какво да направя? – отговорих аз.
–  Върни се назад в миналото и ме открий, възкреси ме за нов 

живот!
–  Защо аз? Аз съм толкова слаба и неуверена. – попитах го.
–  Защото ти си родена на една специална дата, белязана в чо-

вешката история с най– голямото добро. Ти носиш частица от него в 
себе си. – отвърна то.

Замислих се… Какво се е случило на моята рождена дата и как-
во я прави толкова специална. Лесно беше да проуча в интернет, но 
послушах доброто и се върнах назад във времето, за да го открия и 
възкреся за живот. 

Потеглих ден след ден, месец след месец, година след година… И 
така до юли 2007 година – освобождаването на българските медици в 
Либия с помощта на Франция и Европейския съюз. Хора, отдадени на 
своята професия, копнеещи да направят добро, като спасят живот, са 
били „възнаградени” с насилствено отнемане на свободата и обречени 
на тормоз и смърт. Но Доброто пак се беше появило там някъде дале-
че и близо, мислейки какво да стори и в кого да се всели, за да помогне 
на тези медици.

–  Намерих те! – извиках аз. Това си ти – Доброто!
–  Да, но съм още малко, безпомощно и слабо. Продължавай да ме 

търсиш – ти можеш! – отговори то.
Продължих своя път вече по– уверена и смела, защото успях да 

изпълня една малка част от моята голяма мисия. Пътят към доброто 
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е изпълнен с много изпитания; той не е покрит с рози, а напротив –  
обграден е с тръни, но именно това го прави уникален по своята същ-
ност. Този път е дълъг. Вървейки по него, аз стигнах до една също ва-
жна за човешката история година – 1989  –  падането на Берлинската 
стена и обединението на цяла нация. 40– годишна раздяла и преграда 
между хората, всяваща ужас, мрак и позор. Това е лицето на злото, кое-
то Хитлер остави в наследство не само на своя народ, но и на целия 
свят. И въпреки всичко Доброто отново намери сили и начин да изплува 
от мрака, в който години наред беше потънало, за да отбележи начало-
то на едно светло бъдеще.

– Браво, ти успя! Отново ме откри! Вече съм по– силно и увере-
но, но не достатъчно. В човешката история има и други важни съби-
тия, но едно от тях се откроява и ще ме направи най– силно. Намери 
го и ме изведи от този мрачен свят на злото! – прошепна ми Доброто.

Продължих своя път още по– амбицирана, за да намеря тази из-
губена, потънала някъде в миналото частица от моето Аз. Бавно, но 
славно, година след година достигнах до началото на 60– те години на 
XX век. Хората сме Божии творения. Всеки от нас е уникален по своята 
същност и всеки има своето място в този свят. Бели и черни, малки и 
големи, бедни и богати, но еднакво достойни за почит и уважение. Това 
място в света намира и майка Тереза. Тази, която помага на най– бе-
дните, основавайки училища, сиропиталища, хосписи, благотворител-
ни центрове по цял свят. Пътят, извървян от Калкута през Венеция, 
достига своя връх до Рим. Не напразно е наречена майка. Чрез своите 
дела тя се превръща във водач на борбата за превъзмогване на бед-
ността и страданията, които представляват заплаха за мира. Освен 
приносът є към бедните, тя поставя основите и на образованието в 
някои, лишени от тази ценност краища на света. С думите: „Кръвта 
ми е албанска, гражданството ми индийско, вярата ми – на католиче-
ска монахиня. От гледна точка на моето призвание, аз принадлежа на 
света, а от тази на сърцето ми – аз принадлежа изцяло на сърцето на 
Исус”,  майка Тереза ни оставя в наследство своите идеали и доброде-
тели.

–  Това ли е значимото събитие, за което ми говореше ти?  –  
попитах аз Доброто.

–  Не. Важно и значимо е това, което откри. То ме дари със сила, 
с мощ и вяра в жената, която чрез делата си ме откри отново. Все 
още не си открила това, за което си призвана.  – отвърна Доброто.

–  Но къде е то? Колко още трябва да го търся и ще успея ли въ-
обще да изпълня своята мисия? – обърнах се учудено към него.

– Разбира се. Ти успяваш стъпка по стъпка и се приближаваш мал-
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ко по малко до завършека на своята мисия. Продължавай, близо си! – 
окуражи ме Доброто.

Малко разочарована, продължих по своя дълъг път назад в годи-
ните. Не се нуждаех от много време, защото следващото събитие 
беше отново през 60– те години на XX век. То отново беше свързано 
с различията между хората, с тяхната външност и цвят на кожата. 
Същността на това събитие беше пренебрегването правата на чер-
нокожите.  Мартин Лутер Кинг се превръща в спасителя на тези хора, 
като призовава към световен мир и зачитане на всички раси, религии 
и държави. Неговата реч се превръща в символ на борбата на черно-
кожите в САЩ. Замисляйки се над делото на Мартин Лутер Кинг, над 
неговите протести, благодарение на които хората с различен цвят 
на кожата получават свобода и спокойствие, аз си помислих, че вече 
открих значимото събитие, за което бях призвана. Но уви – Доброто 
отново се появи и ми каза: 

–  Браво! Достигна до още едно изключително значимо събитие, 
но то не е най– важното, за което аз те избрах. Не се отчайвай! Ти си 
на крачка от него и ще успееш, защото си изключително амбициозна 
и упорита.

Не знаех какво да кажа. Бях вече отчаяна и изморена от дългия 
път, който извървях, но бях убедена, че Доброто разчита на мен и че 
възкресяването му за нов живот зависи изцяло и само от мен. Имен-
но затова продължих напред. Стигнах до едно странно място. Беше 
пусто, мрачно, страшно. Оказа се, че съм в Полша – в нацисткия кон-
центрационен лагер Аушвиц, известен още като Освиенцим. Чувах ви-
кове, крясъци; усещах, че страдат хора. Не знаех какво да направя и на 
кое събитие присъствам. Аз бях невидима. Никой не ме виждаше, но 
бях пряк свидетел на всичко случващо се. Замислих се къде е в този 
момент Доброто? Беше ми ясно, че присъствам на една мрачна кар-
тина от човешката история, нарисувана от Злото. Хората страдаха, 
измъчвани от суровия несправедлив свят и всяка малка капчица надеж-
да за спасение се губеше с всеки изминал ден. Те знаеха, че ги очаква 
смърт. Малки и големи, млади и стари – всички бяха обречени на гибел. 
Гледайки тази зловеща картина, аз много се изплаших. Отчаях се още 
повече в мига, в който видях как изгарят хората живи, как насилстве-
но ги разделят от близките им, как пищят малки деца. Не знаех как да 
помогна. Нямаше начин. Дори не бях от плът и кръв, а и да бях – какво 
можех да сторя. Аз съм само една малка частица от целия огромен 
свят. Не бях в състояние да мисля разумно, но разбрах, че това е едно 
от най– ужасните събития в човешката история. Досега в моето пъ-
туване назад във времето откривах все добри събития и за първи път 
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попаднах на толкова зловещо. Затворих очи, готова да се откажа от 
своята мисия. В този момент повиках Доброто. Знаех, че то е един-
ственото, което би могло да ми помогне.

– Къде си, ела, помогни ми! Имам нужда от теб, моля те! – казах 
аз и в този момент се появи то – плахо, тъжно, малко и по– безпомощ-
но от всякога. За първи път го видях толкова отчаяно и тогава осъз-
нах, че аз трябва да направя нещо. 

– Тук съм. –   каза Доброто. Това е събитието, на което аз се из-
губих, а периодът е между 1941 и 1945 година – мъченията на евреите 
и смъртта на 6 милиона от тях.

Чувайки тези думи, аз си спомних за това събитие и вече знаех 
кое друго търся –добрината, довела до спасяването на тези евреи.

– Благодаря ти, Добро, защото ти ме насочи какво трябва да 
търся и на какво присъствам сега! – казах аз.

– Побързай, нямаме много време! Побързай, докато не се изгубя 
напълно, защото не само евреите се мъчат сега, а и аз. – отговори 
Доброто.

– Добре, продължавам.
Бягах колкото е възможно по– бързо, за да избягам по– скоро от 

този ад. Беше ми по– трудно от всякога. Пътят, по който вървях, 
беше ужасно тъмен. Изведнъж, след като вече бях изгубила всякаква 
надежда, се появи лъч светлина. Дали това беше Доброто? Не знаех 
това, но продължих да следвам този лъч. И ето показаха се планини, 
реки, равнини. Това беше моята родина България. Чувствах се някак 
си защитена, защото знаех, че българите сме добри хора по душа и 
че всеки би ми помогнал. Така лъчът светлина ме отведе до град Пло-
вдив. Тук имаше много влакове и хора, готови да се качат на тях. Те 
не искаха да напускат България. Личеше, че са измъчван народ, който 
се чувства защитен в тази страна. Това бяха евреи. Техните близки 
видях в Аушвиц. Знаех, че са те. Доброто ме беше насочило да търся 
«отличителния еврейски знак»–   т.нар. „Давидова значка”, която пред-
ставлява жълта шестоъгълна звезда, здраво пришита на левия ревер и 
голяма колкото длан с черен надпис „евреин”. Ужасих се. Нима има евреи 
в България и ние –  добросърдечният народ ще ги изпратим с влакове-
те, знаейки, че отиват на гибел?

И точно в този момент се появи Кирил – митрополит Пловдив-
ски. Той дойде като лъч надежда за измъчените хора. Погледнах го. Очи-
те му бяха като звезди. Усетих, че в този човек има нещо специално. 
Разпитах хората и те ме осведомиха, че именно Кирил е изпратил те-
леграма до цар Борис III. С думите си: „Ваше Величество, в име Божие, 
усърдно моля за милост към евреите!”, той се застъпва за евреите и 
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им предоставя своя дом за убежище. Митрополит Кирил твърдо завя-
ва, че ако натоварят евреите във влаковете за депортиране в лаге-
рите на смъртта, той самият ще легне пред тях. Замислих се кой би 
направил такава саможертва днес? Нима има толкова милостив човек 
в днешно време? 

– Не, няма и едва ли някога вече ще има! – проговори Доброто.
– Ето те и теб! – зарадвах се аз, като го видях. Моля те, разкажи 

ми за този мил човек! Бих искала да се запозная по– подробно с неговия 
живот и дело. 

– Добре, ще ти разкажа и след това ти ще ми кажеш името на 
събитието, за което толкова много ти говорих. Осъзнаваш ли, че ти 
вече го откри? – отвърна Доброто.

– Съгласна съм. Ще мисля, докато те слушам – отговорих пла-
менно аз.

– И така, Мария – ти изпълни своята мисия и затова заслужаваш 
да получиш повече информация за великата личност, която откри. Този 
човек се казва Кирил – митрополит Пловдивски. Роден е на 3 януари 
1901 година в град София. Той е висш български православен духовник. 
Родителите му са от влашки произход, а той е роден под името Кон-
стантин Марков Константинов. Започва образованието си в Софий-
ската семинария, а след това завършва Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. През 1936 година е ръкоположен за епископ, а през 
1938 година – за главен секретар на Светия синод. На 15 май 1938 годи-
на е провъзгласен за Пловдивски митрополит. Заради надигащите се 
от страна на правителството антисемитски настроения митропо-
лит Кирил пише брошура, осъждаща остро антисемитизма. Изразява 
своето лично неодобрение към правителството, което подкрепя ра-
систката политика на Хитлер. Още при обсъжданията на законопроек-
та на Закона за защита на нацията митрополитът не остава безучас-
тен и се изказва: „Въпросът за отношението към евреите е ясен. Ние 
сме християни и като архиерей на св. Българска православна църква не 
можем да не стоим на почвата на св. Евангелие и Христовото учение 
за Равноценността на всички човеци на Господа, без оглед на произход, 
раса и култура.”

Кирил остава в историята със съпротивата си срещу депорти-
рането на евреите. Той освобождава задържаните в двора на казарма 
612 евреи. Взема ги под своя закрила и именно затова е достоен за 
почит и уважение. По– късно Кирил става патриарх, а през 2001 година 
заслужено получава званието „Праведник на народите”, присъдено от 
комисията към държавния институт „Яд Вашем” в Израел. Делото му 
остава свято, велико, незабравимо, уникално.
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– Благодаря ти, Добро, че ми разказа толкова много за този не-
вероятен човек! Така аз успях да открия частицата от мен – доброто 
в лицето на митрополит Кирил и отбелязването Деня на спасението 
на българските евреи и почитта на жертвите на Холокоста. Това е 
наистина най– великото хуманно събитие, което се е случвало в чо-
вешката история и аз съм горда, че съм родена на тази дата – 10– ти 
март. Горда съм, че нося тази частица добро в себе си и с радост ще 
я пазя винаги и вечно. – казах аз.

– Аз също ти благодаря много, Мария. Да, това е събитието, за 
което ти говорех и благодарение на преоткриването му от теб аз 
се чувствам по– силно от всякога. Мисля, че сега вече ще успея да си 
върна вярата у хората, защото знам, че всеки човек би се възхитил на 
това събитие и би повярвал в мен. Ти ме възкреси за нов живот и по 
този начин ти победи Злото, сбъдвайки своята мечта. Никога не за-
бравяй делото на Кирил – митрополит Пловдивски! Нека то те съпът-
ства през целия ти живот и бъде пример за подражание за българския 
народ. Кирил е този, който поставя началото на доброто в България. 
Това ме подтикна да се вселя в него и да му помогна в заветното му 
дело. Нека това дело бъде вечно и да се помни от всеки човек, незави-
симо дали е българин, или евреин, беден или богат, малък или голям! – 
отговори Доброто радостно, че вече си е възвърнало вярата у хората.

И ето ме вече в навечерието на моя 16– ти рожден ден – вече 
зряла, пораснала, мъдра, преминала през трудния път в търсене на до-
брото. Аз намерих изгубената частица от себе си и осъзнах, че то – 
Доброто е живо и че винаги ще съществува до свършека на света, а 
след това. Тази частица ме подтиква да се прекланям още повече пред 
човешката история и добрите, запомнящи се събития, белязани от си-
лата на доброто чрез уникалните човешки постъпки. Бих продължила 
достойно своя житейски път, знаейки че и аз съм „подарила” нещо на 
света. Замисляйки се над моята рождена дата, аз припомних на всички, 
че на този ден преди 77 години е отложена депортацията на българ-
ските евреи, което довежда до спасяването на 50 000 души. Сега вече 
знам защо съм се родила, дишам, живея и осъзнах, че няма нищо случай-
но. Затова спасяването на българските евреи е пример за днешното 
общество и гордост, че този ден би бил невъзможен без делото на 
българския народ. И нека помним това, което са ни завещали нашите 
предци в лицето на едно събитие и един човек, останали завинаги в 
съзнанието на всяка личност.

Вече знам какво искам за 16– тия си рожден ден. Не желая мате-
риални подаръци – притежавам всичко нужно за един достоен живот. 
Имам само една мечта – да предам частицата, която открих, на бъде-
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щото поколение, което бих желала да бъде „закърмено“ със спомена за 
българските евреи и за един от „праведниците на света”, допринесъл 
не само за тяхното спасение, но и за съхранението на една цяла нация 
– Кирил – митрополит Пловдивски.
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СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Аз съм Борис Стоянов, на 18 години, ученик в  Английската езикова гим-
назия „Гео Милев“ в Бургас. 

От ранна възраст се занимавам с изкуство. Основно заниманията и по-
стиженията ми са в областта на изобразителното изкуство и винаги съм 
смятал, че моето бъдеще е там. Интересът ми към литературния конкурс 
бе предизвикан от преподавателката ми по история Милена Андрешева. Това 
е първото ми участие в такъв конкурс. Фактът, че бях номиниран е доказа-
телство, че човек може да се развива в много посоки. Историята за Втората 
световна война обсеби вниманието ми вероятно заради начина, по който ни 
въведе в нея г-жа Андрешева. Изборът ми да говоря от името на д-р Павел 
Герджиков бе породен от факта, че неговата история е изпълнена с примери 
за себеотрицание и саможертва в името на доброто и свободата. Неговата 
житейска съдба ми показа, че ние трябва да  се стремим да бъдем добри и да не 
губим надежда, особено когато времената са най-тежки.

Борис Стоянов
АЕГ „Гео Милев“

Бургас
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ВЛАКЪТ И НЕГОВИЯТ ПЪТ

„ Ако спасиш един човешки живот, все едно си спасил целия свят 
“

/надпис върху медала на Яд Вашем, присъждан на праведниците 
на народите на света”/

Март на 1943-та. Събуждам се. Мирише на пролет. Оставям на 
слънчевите лъчи да пропълзят през малкото прозорче на стаята ми и 
да се спуснат по мен с надеждата, че днес ще е хубав ден. Труден, но 
хубав… 

Трудностите всъщност не са нещо непознато за мен. Пътят, 
който извървях, за да стигна до длъжността Главен лекар на вътреш-
ното отделение на военната болница в Банкя, беше осеян с перипетии 
и рискове. И сега е така. Никога обаче не се предадох, казвах си, че 
имам сили за още една крачка. Продължавам да не губя кураж, било то, 
когато се представям за немски офицер, или пък когато издавам фал-
шиви документи на мои приятели, чийто живот е обречен заради ев-
рейския им произход. Това, че изпълнявам своя човешки дълг ми вдъхва 
смелост и знам, че мога да понеса последствията, ако бъда разкрит.

Старата госпожа Белева е моя пациентка. Тя е майка на Алексан-
дър Белев –ръководител на Комисарството по еврейските въпроси.  
Преди два дни от нея разбрах, че се готви депортация на македон-
ските и тракийските евреи в Аушвиц и Треблинка. Побиха ме тръпки. 
Съвестта ми крещеше: „Направи нещо!“

Знаех, че ще трябва да поема риск. Нали като лекар съм се клел 
да спасявам живота!  В обстановката на войната хората не трябва 
да забравят човешкото и да се поддават на фанатизма, но  действи-
телността е друга…

Денят ще е труден...
Трескаво се обличам, бързам, закъснявам за работа. Но вместо 

да продължа с обичайните си задължения, се качвам заедно с медицин-
ската ми сестра в болничната камионетка на Червения кръст и се от-
правям към една от железопътните линии, на място, за което научих 
от един мой пациент - немски офицер. Напрежението виси във въздуха, 
докато пътуваме натам. Адреналин, примесен с чувство на страх от 
провал, засяда като буца в гърдите ми, когато на хоризонта изникват 
конските вагони пълни с еврейски семейства. „Самоконтрол, самокон-
трол…“ си повтарям аз, отваряйки бавно вратата на камионетката. 
Ледена пот се стича по гърба ми. Заедно с моята съучастничка в 
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скромната ми мисия за правда се упътваме към войниците, които па-
зят пред вратите на вагоните. С висок леден глас и тон, нетърпящ 
възражение, на немски език им обяснявам, че съм тук, за да раздам 
лекарства и да прегледам пътниците за тиф. Качвам се във влака и 
усещам как ме завладява чувство на тъга и обреченост, примесено с 
гняв. Реално се сблъсках с „Окончателното решение“, за което знаех от 
свои състуденти и колеги в Германия.  В този момент си казах, че има 
надежда, че човек може да бъде победен, но не и унищожен. 

Надеждата стъпи във влака в момента, в който и аз стъпих в 
него. Опитвам да прикрия бурята от емоции, като си придавам строг 
вид. Вагоните са вонящи и препълнени, а хората са наблъскани като 
животни. Майки с деца и бебета, възрастни хора, различни хора, от 
които извира страх, а в очите им се чете огромен ужас… Възрастни-
те стискат силно децата и гледат ту през прозореца, ту в земята. 
Единствените очи, които срещат моите, са тези на невинните  де-
чица. Намеренията ми рязко контрастират с външния ми вид, но знам 
че трябва да ги прикрия, за да не предизвикам съмнения. С всяка моя 
стъпка усещам как плахите погледи се отместват от мен.

Спирам пред един вагон и отварям скърцащата врата. На пода 
са насядали три майки, една от които в ръцете си стиска две деца - 
къдрокосо момиченце на около 3 години с маслинени очи и измъчен вид, 
и 7-годишно момче с очи, сякаш досущ като на по-малката му сестрич-
ка, в които се наместваха уплаха и любопитство. Другите две жени 
държат кърмачета, повити в изцапани дрехи и парцали. Започвам пре-
гледа от старците, може би за да избегна угризенията от предсто-
ящата раздяла на майките с децата им.  После преглеждам жените, 
като не им казвам нищо. Идва редът на децата и аз с безизразно лице 
обяснявам на офицера зад мен, че ще се наложи да прибера двете деца 
„за контрол“. Той се съгласява с мен. Опитвам се да обясня същото и 
на майката, като го правя по възможно най-грубия начин, за да успея да 
остана в роля. Но веднъж осъзнала съдбата на децата си, от очите 
й започват да се ронят сълзи, тя започна да се съпротивлява и да ги 
стиска силно, а аз - да ги дърпам от нея. През цялото време чувам тъж-
ния плач на рожбите й, копнеещи повече от всякога за майчината пре-
гръдка. Със сила ги отскубвам от жената и веднага излизам от вагона 
с тях, като ги поверявам на сестрата. Офицерът зад мен се справя с 
гнева на еврейката, загубила вече най-ценното си, но неосъзнаваща, че 
всъщност аз й го спасявам.

Проверката на влака продължава. Проверявам няколко вагона, 
препълнени с безнадеждност, и стигам до друг, в който виждам майка 
с три деца. Решавам, че ще бъде по-добре да взема тях, защото знам, 
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че в бъдеще те ще могат да бъдат опора един за друг. Момиченцето е 
на 6, а нейните братчета, близнаци, са на 8 години. И трите деца са с 
тъмнокестеняви коси и големи светли очи, сякаш сложени не на място 
върху мургавите им лица. Преглеждам първо майката, а след това и 
трите деца. Обяснявам й, че ще трябва да бъдат взети „за контрол“, 
но реакцията й ме учудва. Тя прозира истинските ми намерения и от 
очите й се търкулват нежно две тихи сълзи. Не знам дали бяха от 
радост, или от тъга, или пък и от двете… Децата започват да буйст-
ват, но майката ги успокоява, че всичко ще бъде наред, като през това 
време гледа сякаш през мен с надежда за спасение. Аз ги извеждам от 
вагона  и заедно със сестрата се упътваме с петте спасени към ка-
мионетката. Благодаря на офицерите и им обяснявам, че децата ще 
бъдат върнати със следващия влак и че вече не са тяхна отговорност. 
Те кимат в знак на съгласие. След няколко минути колелата на влака 
започват да се въртят бавно, локомотивът започва да пуши демонич-
ната си черна пура в мартенския предиобед. Къде е слънцето ? 

По пътя обратно към камионетката си мисля за човешките 
съдби и тяхното многообразие. Как, въпреки всичките ни усилия, в 
ежедневната ни борба за щастие идва един момент на среща с ре-
алността и пред нас се изправя дилема - да се примирим и да поемем 
по сигурния път или по стръмния, пълен с опасности? И в този миг 
разсъжденията ми са прекъснати от пискливия вик на медицинската 
сестра и пъргавия тропот от стъпките на едно от момченцата. Въ-
преки недохраненото му телце, детето побягна към движещия се влак 
с все сила, надавайки пронизителен писък.  Изчаквам малко и тръгвам 
към момчето : 

Няма да ти се случи нищо лошо. Честна Герджиковска! 
То гледа в земята, но все пак предпочита да тръгне към ками-

онетката пред това да го оставя на железопътната линия.
Събирам децата и се опитвам да им обясня, че това, което съм 

извършил, е било много трудно за мен, но съм го направил в името на 
техния живот. 

Денят наистина се оказа труден и... хубав. Пролет е. Слънцето 
грееше. Всъщност то не се е скривало. Тогава си дадох сметка за 
предните ми размисли - пътят всъщност е един и същ: ние само изби-
раме как да гледаме на него… Мислите в главата ми не спираха да се 
блъскат… 

Войната свърши. Децата я преживяха и оцеляха, аз също.                                                                         
Времето не изтри спомените и често се връщам към онези страшни 
години. Мисля си, че за мен Холокоста е трагично и съзидателно изпи-
тание. Нещо като Потопа, след който Човек получава втори шанс да 
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създава отново, преди да се хвърли в поредната битка. Аз не знам дали 
днес сме стигнали върха на своето развитие, но знам, че при следва-
щото голямо изпитание и падане, ако има нов Чаплин, който да изиграе 
„Великият диктатор“, ако има смели сърца, Човекът ще намери изход и 
ще продължи да изкачва планината от кал, кръв и мечти.
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СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Казвам се Красимира Георгиева, уча в Професионалната гимназия по ту-
ризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Моето училище участва за поредна 
година в националния литературен младежки конкурс „Който спаси един човеш-
ки живот, спасява цяла вселена”. Познавам момичетата, участвали преди мен, 
които бяха номинирани и наградени. Казах си: Какво пък, нека опитам и аз. Няма 
да загубя, само ще спечеля. Събрах смелост, четох, писах, трих, после пак че-
тох, пак писах... И творбата ми беше забелязана. 

Най-обичам онова чувство, когато току-що си открил нещо ново и те 
връхлита вдъхновение, мотивираш се и ставаш нетърпелив. И това е и при-
чината да чета много. Моят разказ е за Ана Сърчаджиева, чиято история ме 
грабна и вдъхнови. Избрах я и защото много харесвам нейният син – актьорът 
Йосиф Сърчаджиев. Заглавието на моя разказ заимствах от популярната песен 
на Богдана Карадочева – „Дано”. Това е моят призив – дано до всяко едно съще-
ство застанат и други добри същества, и да ставаме повече. Това е нужно и 
днес!

Красимира Георгиева

Професионалната гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон“

Велико Търново
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ДАНО

Автобусът спира. Продължавам да чета. Продължавам да слу-
шам музика, днес ми е ред да слушам българска музика. Автобусът не 
продължава. Седящата до мен лелка ме сръгва в ребрата. Махам слу-
шалките и чувам: „Ще чакаме доста“ – казва шофьорът.

Нататък не чувам, слагам слушалките отново. Чета и слушам 
музика. Лелката до мен отново се упражнява върху ребрата ми.

– Няма ли да слезеш, до тоалетната поне?
– Благодаря, няма.
Искам да чета, искам да слушам музика, но на жената й се говори. 

Уважавам правото й, нищо, че моето право остана някъде между редо-
вете и на припева „Дано, дано, дано....“. Че е Богдана Карадочева е ясно, 
ама кой е авторът на текста, композиторът – ще „ровна“.

Лелката ми се усмихва мило и продължава разговора, усетила по-
бедата над слушалките ми.

– Какво четеш? И браво на теб. Щото, то, Вие, младите, не че-
тете много. Моята внучка не чете. Подарявам й книги, но тя не ги от-
варяяяя.  Аз сложих белязки, за да проверя дали чете. НЕ ЧЕТЕ! Доказах й 
го. Две бяха белязките ми. Едната на 17-та страница, беше ваЛчер;) за 
книжарница. Втората, на осемдесет и трета – десет лева. И двете 
си стояха  на страниците. Не ми се мисли за Вас, моята е ясна.

– И как избрахте страниците? И как ги запомнихте? Може би, 
защото само една книга сте й подарявали? – Хем ми е нервно, щото 
искам да чета, хем, искам и жената да се усмихне, че й обръщам внима-
ние и искам да говорим.

– Оооо, не е една книгата. За предните все ми казваше, че ги е 
чела. И реших да проверя, като сложа белязки. Тя е на 17 години, аз съм 
на 83. Ясно ти е защо съм ги избрала. За да не ги забравя, дете.

– Но тя може да чете книгите онлайн. Не я обвинявайте. Ние, 
младите, също четем.

– Добре, няма да споря. Това он-оф и после – лайн. Не ми харесват 
и двете думи, особено краят им. Какво четеш, разкажи ми. – Тонът от 
примиренчески преминава в леко нападателен. Предавам се, ще разказ-
вам.

– Ще участвам в конкурс. Посветен е на българи, обявени за пра-
ведници на народите на света. И сега чета за тях.

– Не съм чувала нищо за тия българи. Колко са те? Кои са? Що са 
праведници? Християни...

Прекъсвам я.
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– Това са българи, помогнали и спасили евреи през Втората све-
товна война.

– Ооо, това го знам. Цар Борис III, митрополит Стефан, мит-
рополит Кирил от Пловдив и един депутат... Димитър Пешев, сетих 
се. Ето, като казвам, че ние знаем повече, вярно е. Аз ще ти разкажа. 
Помня всичкооо. Нищо, че съм била на четири годинки. Ама, чакай, кои 
са праведници? Колко са? То, спасили сме много евреи, но и над 10 000 
бяха закарани в лагерите, не помня точния брой. Ама колко да са тия 
праведници? Българи има ли?

– Двайсет са българите. Общо са над 25 000 от 49 държави.
– И сега ти какво ще правиш? Ще пишеш за тези 20 смели бълга-

ри? Или за един? Или?..
Не може да не е била учителка тая жена. Въпрос след въпрос – 

като гърмелите на заря, ама новогодишна, излизат. Поемам въздух и 
обяснявам.

– Ще пиша само за един от тях, така искат организаторите.
– И ти за кой ще пишеш?
– За Анна Сърчаджиева.
– Тая да не е майката на Йоско Сърчаджиев, демек бабата на 

Алекс Сърчаджиева и Ана Сърчаджиева? Ооо, остави, не пиши за нея. 
То много се изписа за бащата и дъщерята, за Пепа Николова, за Чочо 
Попйорданов, избери си друг. Я ми ги прочети, аз ще ти кажа кой да 
избереш. С тази жена, не че я знам какво е направила, ама няма да успе-
еш. Ако беше много кадърна, щеше да възпита сина си. Добре, че поне 
се е метнал на баща си, взел му е таланта. Че и Алекс е много добра, 
ама нейният талант е от две страни подсигурен – и майка й беше 
прекрасна в ролите си. Ама, на, в живота, не случиха.

Този път поемам шумно въздух. Поглеждам през прозореца, все 
същото е навън – кално, мрачно, лигаво време. Не сме мръднали от час. 
Пак поемам въздух и казвам мноооого бавно.

– Уважаема госпожо, имам два въпроса към Вас. Първият – може-
те ли да слушате или само говорите? Вторият – освен собствените 
си деца, за колко други, чужди, сте се грижили? Ей тъй, една вафла да 
им купите.

Жената махна очилата си. Досега ме гледаше над тях. Погледна 
ме, сякаш от сън беше станала. Очите й бяха сиво – сини, имаше жъл-
ти точици в тях. Затвори очи, преглътна и каза:

– Да, мога много да слушам. Пък и време имаме, шофьорът така 
каза. Извини ме, дете. А на втория ти въпрос  ще отговоря, преди да 
се разделим. Разказвай ми, чети ми, слушам те.

Нямах сили да говоря. Защо нападнах жената? Защо й говорих 
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така? Вярно, подразни ме, че направи набързо оценка на три живо-
та, без да знае нищо за тях, нищо друго, освен писаното в жълтите 
вестници. Не бях права. Постъпих глупаво.

Тя ми погали ръката. Бръкнах в раницата и й подадох листите.
– Това е черновата.
Жената смени очилата и зачете.
Из дневниците на Йосиф Сърчаджиев
Официалната част приключи. Нечовешки истории за човеци. Не-

човешки истории са причинили човеци. В Израел съм на представяне на 
документален филм за спасяването на българските евреи. Всеки гледа 
надолу. В очите на много има сълзи. И аз съм така.

Някой ме бутна по рамото. Вдигнах очи. Мъж и жена. Бързо пре-
въртане на лентата – познавам ги отнякъде, сигурен съм, но откъде? 
Казват си имената. Тя казва „Рина съм“, а той „Рахамин Карио“. После 
ушите ми запищяват и нищо не чувам. Лентата се върти.

И ето – мама и татко са пред мен. Мама говори тихо, както 
винаги. Татко допълва разпалено, ръкомахайки – както винаги.

– Ние живеехме в Скопие, преди да се родиш. Къщата беше на 
три етажа – на първия етаж беше германското комендантство. Ние 
бяхме на третия, имахме отделен вход, имахме прислужница. Баба ти 
Бонка живееше с нас, за да ми помага, пък и трудни времена бяха в 
България. Опасни. Дядо ти, на когото си кръстен, Йосиф Фаденхехт, 
е станал министър на правосъдието, когато съм била на 4 годинки. 
Евреи са баба и дядо по бащина линия. Тополовград, Пазарджик, Пловдив 
и накрая татко учи в София, после в Лайпциг. Но се оженва за баба ти 
Бонка, която е ученическата му любов. А баба и дядо по майчина линия 
бяха от известния калоферски род Хаджигендови.

– Еееей, женска ти работа, пак се отплесна. Йоско, аз бях режи-
сьор на Скопския театър. Нали съм учил театрознание във Франция, 
бързо си намирах работа. Пък и нали си я обичах, и артистите ме оби-
чаха, и пиесите ни обичаха.

– Нямахме много приятели в Скопие – продължава мама. – С Анна 
и Стефан, Попстефанови се имахме. Тя беше най-добрата актриса на 
баща ти, а Стефчо беше областен полицейски управител на полиция-
та. Млади бяхме, луди бяхме. Намирахме и усмивки в трудното време.

– Йоско, майка ти иска да ти разкаже за март 1943. Тогава всич-
ки в Скопие говореха, че на 11 март всички евреи трябва да отидат 
на гарата. И отидоха. И не се върнаха....Но, да ти доразкаже, че и аз 
като майка ти се отплесвам много. Една вечер, много късно беше, 
почти заспивахме, когато Стефчо и Ани дойдоха. Ани плачеше, Стеф-
чо гледаше много сериозно. Говореха, прекъсваха се, заклеваха ни да 
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мълчим. Разбрахме, че трябва да приберем едно еврейско семейство с 
две деца за няколко дни, докато им организират бягството за Албания, 
а оттам за САЩ. Йоскоо, откъде излезе баба ти Бонка не разбрах, но 
рече и отсече: – Да идват. Къща голяма. Хляб има. Ще се справим.

– Тя, баба ти, си беше такава – строга, но много милостива. 
Мони и Рашел Карио дойдоха на другата нощ. А през това време баба 
ти се развихри – освободи прислужницата, нагласи стаята им, даже 
дюшек сложи на вратата, за да не се чува нищо навън. Баба ти паза-
руваше, готвеше, всичко правеше. Ние с баща ти, Ани и Стефчо дей-
ствахме по документите.

– Четири дни бяха нужни на Стефчо да намери карта на гранич-
ните постове по границата с Албания. На картата бяха отбелязани и 
германските, и българските. Късно през нощта, трябва да е било на 18 
или 19 март, не помня точно, Мони и Рашел тръгнаха с една кола за Ал-
бания. Ани, Стефчо и адютантът му са карали след тях, за по-сигурно.

– Това го разбрахме чак на другата вечер. После Мони и Рашел 
отидоха да живеят в Щатите.

Баща ми се окашля с наведена глава и каза:
– Стефчо го уби Народният съд.
Вдигнах очи. Усмивки и насълзени очи бяха срещу мен.
– Безкрайна благодарност на майка Ви, господин Сърчаджиев, 

каза жената. Животът си дължим на нея.
– Безкрайна благодарност и на баща Ви, и на баба Бонка. Не ми се 

мисли какво би станало, ако германските офицери бяха разбрали какво 
правят твоите родители – прошепна мъжът.

– Рина и Рахамин, аз не ви познавам. Мама и татко ми разказаха 
за вас, малко преди татко да отиде в Рая. Такива бяха времената в 
България тогава. По-късно мама ми разказа всичко. И аз благодаря на 
Господ, че имам такива родители. Мама имаше голямо сърце. В него 
бяхте и вие. Сега всички те са звезди. Звезди на свободата. Звезди на 
мира. Мама и татко. Лентата се завъртя. Шумът в залата стихна. 
Говорех или мълчах, не помня. Помня очите им.

….
Автобусът се разтресе и тръгна. Лелката остави листите на 

масичката на предната седалка. Затвори очи и заспа.
– Почивка 15 минути – съобщи шофьорът и ме събуди.
Лелката до мен си прибираше нещата в чантата. Как да я попи-

там за написаното? Срам ме беше, така грубо й викнах. А исках да я 
питам.

Слязохме от автобуса. Измърморих „Лек път“ и отидох да си взе-
ма багажа.
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– Поспри, дете. Дължа ти отговор на втория въпрос. Да, пома-
гала съм на чуждо дете. На много чужди деца. Учителка съм. И си из-
пращай написаното. Ноооо си оправи правописните грешки, както и 
прочети как се пише пряка реч, както и... Ооох, не мога, дразнят ме 
тия неща или съм се вдаскалила, пък и годините са доста.

Прегърна ме и тихичко запя в ухото ми: „Ако до всяко добро съще-
ство застане поне още едно...“
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ТРЕТА НАГРАДА СТУДЕНТИ

Аз съм Светлана Великова, на 19 години, студентка във ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. 

Пея от 3-годишна възраст и продължавам да се занимавам с пеене. 
Участвала съм в много певчески конкурси, предимно за народни песни, печелила 
съм много награди. 

Освен да пея, обожавам да пиша. Когато създавам моя собствена твор-
ба, се чувствам различно. Знам, че по този начин мои мисли и чувства ще 
достигнат до читателя, ще го докоснат и той ще ме опознае. Защото във 
всеки герой на моите разкази, в природната картина, в емоционалното прос-
транство има частица от мен. Мои разкази и стихотворения са участвали в 
много конкурси и са се класирали на престижни места.

За конкурса на „Алеф” получих информация от бившата ми учителка Дон-
ка Илиева, която ме насърчи: „Опитай се да напишеш нещо по тази тема и 
участвай. Така ще се запознаеш с нови хора, ще научиш повече за миналото 
и за различните човешки съдби, ще се обогатиш духовно“. Направих го. Про-
четох повече за Младен Иванов и си казах, че той ще бъде моят главен герой. 
С огромно вдъхновение взех лист и химикалка и започнах да пиша. Като че ли 
можех да видя Младен, да го докосна, да го следвам навсякъде като сянка… Така 
сътворих своя разказ. 

Вярвам, че словото е „оръжието“, което може да ни обедини. Просветен 
народ, народ, който си служи със словото, а не с други средства… такъв народ 
има бъдеще. 

Светлана Великова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Велико Търново
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СЪНЯТ НА МЛАДЕН

1943
Момче, що си тука? Що си съгрешил? 
Бях човек, чичо! Тука съм, щото не убих човека в себе си! Тука съм, 

щото не склоних глава и продължих да помагам на този, който имаше 
нужда. Нашето време, чичо, не познава човешкото. Превърнали сме 
се във вълци, дебнещи плячката, която е беззащитна и кротка. Що да 
стори? Срещу нея е изправена глутница. Защо не се изправят срещу 
някой по-силен, а погубват по-слабия, по-беззащитния. Не съм съгласен 
с туй, чичо, затуй съм тука. Вчера ме осъдиха на две години. Добре, че 
беше дядо ми, иначе кой знае каква присъда щяха да ми дадат. Дядо е 
адвокат и лесно не се отказва. Ама и моите „прегрешения“ не са малко. 
Хубаво, че знаят само за част от тях. А ти, чичо, що си тука?

И аз, момче, като тебе. Сърце имам. Душа нося. Как да гледам, 
че погубват мои братя и сестри. Не можах. Колко евреи съм скрил и на 
колко съм помогнал. Едни криех в буретата в мазето, други на тавана, 
трети под тезгяха в бакалията. На едни давах самун хляб, на други мал-
ко лук от село. Хора сме. Е, хванаха ме и ето ме тука. Нацистите, дето 
ме доведоха, ме нарекоха предател. Какъв предател съм аз?

Предател, чичо, е този, който е мислел като теб и те е подкре-
пял, но после решава да ти обърне гръб и да те очерни. Като те слу-
шам, ти не си предател, щото никога не си бил като тези хора.

Право думаш, момче, умно мислиш. Ама досега името си не каза.
Младен, чичо. Казвам се Младен.
…
Младен беше в килията от тази сутрин. Вчера след съда го до-

караха направо тука. Като видя сивите стени на килията, покрити с 
влага и мухъл, Младен веднага ги свърза със своя живот. И тези стени 
някога са имали цвят, преди да станат сиви. Били са може би жълти, 
червени, зелени. Така е и с живота. Допреди войната той беше изпъс-
трен със стотиците нюанси на всички цветове. Слънцето грееше 
по-ярко, усмивките предизвикваха руменина по лицето, дъгата се поя-
вяваше след всеки дъжд, земя и небе като че ли се сливаха някъде там, 
отвъд хоризонта. А сега... сивота... в комбинация с черна мъка. 

Загледан в сивата стена, Младен си спомни за детството. 
Спомни си времето, когато живееше в еврейския квартал Коньовица. 
Ех, какви безгрижни години бяха. Всеки ден Младен излизаше да играе 
навън с приятелите си. Играеха на криеница, гонеха се, тичаха свобод-
но по прашните улици. Обичаха да ядат зелени джанки. Вечер Младен се 
прибираше гладен като вълк, но винаги с някой приятел. Майка му беше 
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свикнала с това и винаги на масата имаше още една чиния за госта, 
който всеки път беше различен. 

Момче, отнесе се на някъде. Кажи, що ти дойде на ума?
Замислих се за детството, чичо, за нашия квартал, за безгриж-

ните дни. Роден съм през 1923 година. Баща ми беше конен полицай, а 
майка ми – тя беше най-милата, най-благата жена. Спомням си лято-
то. Това е любимият ми сезон. Съмва се рано, а слънцето със своите 
лъчи облива цялото ти същество, като че ли вдъхва живот на всичко 
наоколо. Всяка сутрин ставах, мама ми даваше едно парче хляб, поръ-
сено със сол и аз тичах по калдъръмената уличка, докато стигна до 
нашето тайно място. Аз и приятелите ми си имахме тайно място – 
една топола точно в края на квартала. Тя знаеше всички наши тайни, 
бе наша пазителка през дъждовните дни, защото всички малчугани се 
свивахме по клоните й, а нейна задача бе да ни пази от дъжда. Имах 
много приятели, повечето евреи. Научих езика им и станах част от 
тях. Не се деляхме. А сега... изгубих следите им.

Заради тази проклета война! -възкликна непознатият. Тя погуби 
много приятелства, любов и мечти. 

Ех, чичо! Знаеш ли на колко хора съм помогнал... една сутрин оти-
вах към фурната, за да запаля пещта. Бях чирак във фурната на дядо. 
Тогава насреща ми се появиха двама евреи, гонени от полицията. Вка-
рах ги във фурната. Имах толкова малко време да помисля къде да ги 
скрия, така че полицията да не ги намери. Скрих ги в килера, но знаех, 
че това ще е първото място където ще претърсят.  Накрая ми хрумна 
да ги скрия в пещта. И точно когато вече влязоха в пещта, полицията 
дойде. Пребродиха навсякъде, но никой не се сети да провери в пещта. 

Умен си ти, младеж! Браво! 
Човек съм, чичо! Стана ми жал! Скрих ги! А колко пъти пък уж съм 

губил документите си. С другарите се събирахме, сменяхме снимките 
на документите, за да могат нашите приятели евреи да се движат 
спокойно, а ние съобщавахме в полицията, че сме изгубили документи-
те си.

Дотук говориш само за приятелите и за делата си човешки. А 
нищо не казваш за любима. Имаш ли любима? 

Имам, чичо. Еврейка е. Осъдиха ме за фалшифицирането на ней-
ните документи. 

Ех, момче! Добре, после ще доразкажеш. Ела сега да хапнем!
Не, чичо! Не съм гладен, ти отиди. 
Младен най-накрая остана сам. Бяха минали едва няколко часа от-

както бе в затвора. Но тя вече му липсваше... Буча... това име той 
свързваше с любов – Младен познаваше това чувство толкова добре. 
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Спомни си мига, когато я видя за пръв път. Духаше топъл вятър, ко-
сите й се разстилаха като мека коприна върху раменете й. Но това, 
дето го порази, бяха очите й. Очите й… Младен веднага ги забеляза. 
Те излъчваха някаква светлина, която до този момент не бе виждал в 
ничии други очи. Младен видя себе си в тези очи и се влюби от пръв 
поглед. 

Младен отново се замисли за живота – търсеше отговор на въ-
проса, който си задаваше всеки ден: защо трябва да съществуват ом-
разата, предателството, злодеянията? Сега той осъзна, че те са на 
земята откакто свят светува. Винаги е имало ангел и дявол, добро и 
зло, любов и омраза. Както е и в приказките. Там винаги съществува 
злодей, лош герой, който накрая е победен чрез силата на любовта. 
Така бе и в настоящето. Той беше принцът, Буча – принцесата, а вой-
ната – най-големият им враг, злодеят, но не в приказката, а в реалнос-
тта. 

И изведнъж, за един кратък миг, съмнение обзе Младен. Ами ако 
този път победи злото? Какво ще стане? Той е в затвора, Буча е навън 
сред всички тези хищници, които дебнат плячката отвсякъде. Та нали 
съществуват и приказки с лош край? 

Спомни си какво му каза майка му, когато беше малък и се стра-
хуваше от чудовища и вещици:

Чедо, те са там, защото, любовта става още по-силна, още 
по-сладка, като преодолява трудностите им. Истинската любов вина-
ги преминава през куп препятствия, за да победи и да се възцари мир. 
Запомни! Никоя приказка няма лош край, просто приказките, в които 
уж злодеят побеждава, не са дописани и твоя е задачата да създадеш 
красивия и истински финал...

Младен отново се върна в реалността. Каква ирония, помисли си 
той. Мисли за любов,  докато лежи в „царството“ на омразата. Защо 
хората сме такива? Защо всеки мрази другия и се дели от него? С как-
во аз съм по-различен от този или от другия? Защо всички не са чисти 
и добросъвестни като Буча. 

Не ми се мисли повече – каза си Младен и реши, че трябва да 
поспи.

Денят беше дълъг и тежък. Той затвори очи и веднага заспа. 
...
Красива и пъстра градина.... носи се невероятният аромат на 

цъфналите зюмбюли и лалета. Пролетта е настъпила. Всички дървета 
наоколо са цъфнали, птичките пеят, носейки вестта за възраждане-
то на природата, за новото начало. Въздухът трепти от слънчевите 
лъчи, които стоплят земята, а също и душата на човек. 
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Младен седеше на дървен стол на верандата на непозната къща. 
Толкова красива гледка – зелено поле, много цветя, чист въздух, пчелич-
ки и пеперуди прехвърчат наоколо. 

Но Младен долавяше и някакъв различен аромат – препечени фи-
лийки... О, той ги обожаваше. Изведнъж Младен чу гласа на Буча: 

Хайде, закуската ви чака. 
Той стана от стола и побърза да влезе в къщата, която все още 

му се струваше непозната. И той, следвайки вкусното ухание, бързо 
стигна до кухнята. 

Там го чакаше Буча. Още щом я видя Младен забрави за филий-
ките и за неповторимия аромат, който се носеше из цялата къща. 
Той бе съсредоточил поглед върху нея. Младен не се интересуваше от 
това къде са и защо. Стигаше му само, че Буча е до него. А тя бе 
толкова красива. Дългите й коси бяха вплетени в две плитки. Цветът 
на роклята й подчертаваше очите й. Бе изцапала бузата си с малко 
сладко, сигурно докато приготвяше сутрешната закуска. Младен се 
приближи до Буча и с нежно движение изтри сладкото от бузата й. В 
отговор тя се усмихна, изчерви се и сякаш слънцето започна да грее 
още по-силно. Или поне така се стори на Младен… Нейната усмивка 
му вдъхваше живот. Буча се бе превърнала в негов стимул, в негово 
вдъхновение. 

Скоро Младен погледна към масата, на която имаше четири чи-
нии. 

- Гости ли чакаме, скъпа? – попита той.
- Не! - отговори Буча. – Само четиримата сме. 
Още преди да успее да зададе въпроса си – кои са другите двама, 

Младен долови детски гласове.
- Регина, аз победих! Ха-ха!
- Не, ти измами. Не е честно! Мамо, кажи му нещо!
- Сине, не дразни сестра си! – каза Буча на малкото момченце. 
Младен се вцепени.
Сине!!? – прошепна тихо Младен. 
Буча продължаваше да говори:
- Регина, ти седни до мен, а Венцислав ще седне до баща си. Всич-

ки се наредиха на масата. Най-накрая Младен осъзна, че това е него-
вото семейство. Буча търчеше наоколо и, като добра домакиня, бе 
приготвила толкова много неща за хапване. 

Венцислав ядеше препечените филийки без да отделя поглед от 
тях, а Регина бе изцапала цялото си лице със сладко. Младен погали 
своята дъщеря, усмихна се и с топъл бащински глас каза:

- Приличаш на майка си – красива като ангел, но такава магия  
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има в погледа ти...
- Татко, днес ще отидем на пикник, нали? Ти ми обеща – говореше 

Венцислав, отхапвайки от поредната филийка. 
- Щом съм обещал, ще отидем, сине – отвърна Младен.
- Момчета, няма да е днес, защото тази вечер ще имаме гости 

– заяви Буча.
-  Кой ще идва? – попита с любопитство Регина. 
- Едни наши приятели, на които баща ти помогна навремето да 

се спасят. Помниш ли евреите, които скри в помещението за месене 
на хляб във фурната на дядо ти? – Буча погледна Младен. – Те ще идват, 
все пак не сме се виждали от години. 

- Помня ги, разбира се  – отвърна Младен, който вече наистина 
се чувстваше у дома си. 

Покрай цялото това чудене за случващото се наоколо Младен не 
успя да си хапне дори една препечена филийка и видя, че ако не побърза, 
Венцислав ще ги изяде всичките. 

Затова Младен взе една филийка и тъкмо да отхапе...
...
„Младеж, младеж...”
Младен чуваше някакъв глас, но не знаеше откъде идва. 
„Момче, ставай вече” – говореше гласът.
Младен отвори очи и видя отново онзи човек, с когото говори 

снощи и чието име дори не знаеше. 
- Какво става?  - попита все още сънен Младен.
- Закуска има. Затова те събудих. Снощи не хапна нищо. Поне 

сега ела.
- Закуска ли? Каква закуска?
- Препечени филийки...
Младен се огледа наоколо. Насреща му бе сивата стена. Нямаше 

и следа от зелената поляна, цъфналите дървета, къщата, от Буча, Ре-
гина и Венцислав. Той отново бе в затвора.

Сънувал съм – промърмори си Младен, - а всичко изглеждаше тол-
кова истинско. Сега Буча я няма. Няма ги и децата. Деца...

Дано един ден, след тази проклета война, този сън да се превър-
не в реалност. Дано аз и Буча да заживеем в тази прекрасна, далечна 
земя, с плодородни дървета и въздух, който изпълва гърдите ти. Дано 
Регина и Венци се превърнат в реалност. Дано...

И Младен стана, за да закуси с жадуваната препечена филийка, 
сложила началото на един нов живот след войната – живот, в който 
всички хора са равни; живот, в който царуват любовта и спокойстви-
ето.
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НОМИНИРАН

Казвам се Александра Владикин и съм на 15 години. Родена съм и живея 
в град София. Уча в 9 клас на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“. Преди това учих 
в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, където започнах да изучавам иврит. Влюбих се в 
еврейската история и култура и заедно с иврита те са част от моите хобита, 
заедно с изучаването на още три езика и спортуването. 

Обичам да пиша и опитвам различни жанрове – стихотворения, разкази, 
есета и пътеписи. Реших да участвам в конкурса, след като учителката ми по 
иврит ми разказа за него. Вече бях чела статии и разкази за спасяването на 
българските евреи и реших, че ще е чудесно да участвам в нещо, обединяващо 
двете ми най-любими занимания– писането и историята на този древен народ. 
Преглеждайки списъка на българските Праведници на света, попаднах на име-
то Димо Казасов, което ми бе познато от книгата му „Улици, хора, събития. 
София преди половин век“. Бях впечатлена от нея, затова реших да пресъздам 
неговата история.

Александра Владикин
164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“

София
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ТОЛЕРАНТНОСТТА – НЕРАЗРУШИМ 
НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ

/Димо Казасов/

... От дълго време не бях излизал на разходка в София. Сега, ходей-
ки по уличките на този древен град, си давам сметка колко много съ-
бития съм преживял в него. Решавам да седна на една пейка в красивия 
Парк на Свободата – някога Борисова градина. Седя, гледам разхожда-
щите се хора, наслаждавам се на слънцето, спокойствието и тишина-
та. Гледам разлистилите се дървета, слушам песента на птичките и 
постепенно потъвам в спомени, които дълголетник като мен има в 
изобилие. Усещам как всичко край мен избледнява и, самовглъбявайки 
се, се връщам десетилетия назад, още в началото на моя земен път...

Роден съм в Трявна на 17-ия ден на месец септември през 1886 
година. Баща ми се казваше Тотю Казасов, а майка ми – Цанка Мерджа-
нова. Известно ми е, че моите баби и дядовци са били в непрестанна 
вражда, тъй като едните са били русофили, а другите са поддържали 
австро-унгарците. Поради тази причина баба ми по майчина линия заб-
ранила на моята майка да живее с баща ми и я накарала да се разведе. 
Малко по-късно баща ми успял да ме вземе и съм отгледан от неговите 
родители. Дядо ми не харесвал името ми Димитър и започнал да ми 
вика Димо.

Учих в Трявна и Тутракан, а накрая постъпих и в Русенската гим-
назия, където един ден дойде доктор Петър Дънов. Като видя моите 
червени коси и осеяно с лунички лице, веднага заключи, че съм евреин. 
След тази случка много хора започнаха да ми викат Моше Казасов и 
така, наред с Димитър и Димо, се сдобих с трето име. 

Да си призная правичката, не бях никак добър ученик, но въпреки 
многото поправителни изпити, които държах, завърших през 1902 г. 
След това за известно време се посветих на учителската професия, 
но това не беше моето призвание. Пишех много добре и с лекота, имах 
дар слово да убеждавам събеседниците си. Обичах словесните битки 
със съмишленици и ме привличаха трибуните. Участвах с интерес и 
много жар в обществения живот. Хората повярваха в мен и през 1910 
г. ме избраха за секретар на Учителския съюз, после станах и главен 
редактор на неговия орган в. „Съзнание“. Така започна водовъртежът 
ми в политиката.

Впуснах се ентусиазирано, със силна вяра, че мога да променя 
нещата, които не ми харесват, без да имам ни най-малка представа 
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за всички подли игри, предателства и интриги в политическия живот. 
Станах член на Българската работническа социалдемократическа 
партия (БРСДП) и основах списание „Бъдеще“, като бях негов редак-
тор до 1920 г. Бях зaпленен от речите и поведението на Янко Забунов 
и когато завърших право в Софийския университет участието ми в 
политиката се задълбочи. Вярвах че, свободата, справедливостта и 
равнопоставеността са в основата на здравото общество и силна-
та държава. През 1919 г. станах член на ръководството на БРСДП и 
имах честта да ме изберат за народен представител в XVIII Народно 
събрание. 

Не се задържах дълго в парламента, защото станах член на стач-
ния комитет на голямата транспортна стачка. Влагах много усилия 
да усъвършенствам реториката си, тъй като ми бе крайно необходи-
ма в онези времена. Трябваше да бъда изкусен оратор, за да мога да 
компенсирам липсващата ми физика – бях висок само 1.62 м. Имах мно-
гобройни срещи, на които трябваше да умея да говоря разпалено, да 
защитавам с аргументи тезата си и същевременно да мога да усещам 
и лавирам между тънките политически сметки. Видях как лесно хора-
та могат да бъдат разколебани и разцепени в техните справедливи 
социални искания. 

Изминаха няколко години, през които политическият живот в 
България течеше мудно и без особени скандали, но тогава Александър 
Стамболийски стана министър-председател. Поради „специфичните“ 
му методи и чисто републикански разбирания политическата обста-
новка се нажежи до червено. За недоволството допринесе и заболява-
нето му от синдрома „Ивайло“, създаването на оранжевата гвардия и 
заявлението му, че ще „управлява 40 години“. Сравнително млад, вкусил 
от опияняващата власт, той сякаш се самозабрави, заемайки този ва-
жен политически пост. Създаваха се и се разпадаха съюзи, и дори в 
моята партия течаха остри дискусии и грозни конфликти. Не знаех как 
трябваше да постъпя, но виждах, че този младеж със засукани муста-
ци ще донесе само проблеми на държавата ни, ако не бъде спрян...

Усетих как носталгията ме жегна при всички тези спомени. 
Лоши или добри, все пак те са неизменна част от мен, която ми напом-
ня за времето, когато нямах проклетите болки в колената и когато 
косите ми не бяха бели като сняг. Извадих носната си кърпа и изтрих 
една сълза, която неволно се бе търкулнала по бузата ми. 

Присетих се за един лазурен и топъл априлски ден през 1923 г. 
Булевард „Цар Освободител“ беше потънал в безгрижието и флирта на 
младостта. Връщах се от ежедневната си разходка, до „писателско-
то кафене“, когато пред обления от пламъците на залязващото слънце 
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руски параклис ме срещна моят стар приятел Александър Цанков. С 
усмивка на лице ме спря и разменихме няколко думи:

– Бихме ли могли утре вечер да се срещнем някъде? – ме попита 
на сбогуване той.

– Разбира се! Ще бъде удоволствие за мен – на драго сърце от-
връщам аз.

– В такъв случай, утре вечер в 9 часа ще Ви чакам у дома.
Разменихме вежливи усмивки и всеки пое по своя път. Аз – към 

вкъщи, а той най-вероятно към Народното събрание. Този човек бе на-
дарен с изключителен интелект и остър ум и това проличаваше при 
намирането на нестандартни и интересни решения в най-различни си-
туации. 

На следващия ден времето беше необичайно топло за сезона. 
Лазурното небе и прекрасното слънце мамеха човек да излезе навън 
и да се разходи. Следобед се приготвих за вечерята и излязох малко 
по-рано, с намерението да намина да видя моя стар приятел Аарон, с 
когото учехме в един клас в Тутракан. Той беше евреин, успешно уста-
новил се в София заедно с жена си Сара и сина им Йосиф. Те живееха в 
една двуетажна, семпло украсена къща с малко дворче, пълно със цве-
тя, горе-долу срещу църквата „Света Неделя“, където тогава се нами-
раше кварталът на богоизбрания народ.

Аарон имаше малък дюкян, където продаваше и поправяше раз-
лични ръчно изработени бижута. Радваше се на голям успех сред со-
фийската бохема и работеше неуморно. Не се изненадах, като го видях 
да поправя съсредоточено чифт български традиционни пафти. При-
ближих се към него и поздравих на иврит – бях понаучил няколко думи 
от него:

– Шалом, Аарон. Виждам, че отново се трудите с пот на чело, 
както обикновено.

Той ме погледна, усмихна се и изтри с кърпа мръсните си ръце и 
луничавото си лице. Предложи ми да се присъединя към тях за вечеря 
малко по-късно, но аз му отвърнах, че колкото и да ми е неприятно, ще 
се наложи да откажа, тъй като вече бях обещал на Александър Цанков 
да се срещнем същата вечер. С удоволствие приех да изпия чаша от 
предложената ми от Аарон домашна лимонада от ягоди и си взех от 
чудния муртабан, които жена му Сара донесе в градината. Поговорих-
ме си още малко. Узнах, че Йосиф ще тръгне на училище през есента, 
пожелах му здраве и успех, след което се сбогувахме и си тръгнах с 
обещанието скоро да намина за по-дълго.

Повървях по ул. „Витошка“ още известно време и накрая стигнах 
до номер 57, където беше прекрасният дом на Александър. Той ме по-
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срещна топло, вечеряхме и след което седнахме в неговия кабинет с 
чаша коняк в ръка, да обсъдим политическата ситуация, създадена от 
току-що проведените избори, които бяха съпътствани с много наси-
лие и фалшификации. Той ми представи своята идея да организираме 
преврат и да свалим от управление Александър Стамболийски. Беше 
обмислил много добре къде и как да се направи пучът, и най-важното 
– знаеше кои хора трябва да привлече и на кого можеше да се довери. 

Така делнично започна участието ми в деветоюнския преврат 
през 1923 г. При подготовката му имах незабравима и тягостна среща 
с Цар Борис. С Цанков поискахме аудиенция при царя и го посетихме в 
резиденция „Враня“, където дълго обяснявахме защо премиерът тряб-
ва да бъде отстранен. Разхождайки се из живописните алеи на парка с 
Негово Величество, дискутирахме нашите идеи, но по каменното му 
изражение не можех да разбера дали печелим благоразположението му, 
или не. В крайна сметка, благодарение на реториката ми, която бях 
усвоил през годините, и логичното мислене на Цанков, постигнахме же-
лания успех. Царят ни даде своето съгласие, което ни бе нужно, за да 
пристъпим към същината на плана ни. Всички участници, подготвили 
преврата, чакаха с нетърпение този момент, тъй като Стамболийски 
бе почнал да упражнява еднолична власт, а оранжевият терор беше 
дотегнал на всички.

В нощта на преврата бях в щаб-квартирата, която сега е във 
Военната академия до Италианското училище. Там Цанков ми предло-
жи да взема Министерството на народната просвета, но аз отказах, 
тъй като смятах, че ще съм по-полезен като за министър на железни-
ците, пощите и телеграфите заради натрупания опит и дружба с мно-
го хора от времето на голямата транспортна стачка. Въпреки новия 
ми пост, аз усещах, че сърцето ми копнее повече за журналистиката и 
литературата, отколкото за политиката, и затова издадох през 1925 
г. „В тъмнините на заговора“ (Из дневника на един журналист), където 
се опитах да представя преврата и събитията „отвътре“. Поради въз-
гледите, изложени в тази студия и други различия, се наложи да напусна 
БРСДП и поех по нов път в политическия си живот.

През 1927 г. станах един от създателите на идейния кръг „Зве-
но“ и редактор на печатния му орган списание „Звено“. В него исках 
да привлека активни хора от всички партии, които да пропагандират 
неговите идеи – „най-добре е без партии“ – така казвах. По-късно този 
идеен кръг прерасна в политически кръг „Звено“. В него членуваха хора 
с различни политически възгледи, но нямаше комунисти. Всички бяхме 
настроени много негативно към цар Борис и силно раздробените поли-
тически партии. Години по-късно в „Звено“ настъпи разделение между 
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присъединилите се към Националното движение на Цанков и на оста-
налите поддръжници на Кимон Георгиев. Въпреки че домът ми е срещу 
този на Георгиев и виждах засиленото присъствие на офицери и воен-
ни, за готвения нов преврат разбрах доста късно, и то случайно. 

Връщах се към къщи от среща с Елин Пелин в кафе „България“ и 
срещнах полицейския комендант – полковник Халчев. Спря ме и започна 
неангажиращ разговор. На моя въпрос дали се е случило нещо интерес-
но, той отговори:

– Чакаме всеки момент новия преврат. Нима не знаете ?
Искрено се изненадах от тази новина, но вече нямаше време за 

каквито и да е действия. Така на 19 май 1934 г. Кимон Георгиев получи 
официална аудиенция при цар Борис, който подписа поредица от укази 
и назначи ново правителство начело с него. Аз бях изпратен като пъл-
номощен министър в Белград. Там успях да се запозная с голяма част 
от сръбската интелигенция и политическа върхушка и в резултат на 
двугодишната ми дейност в Белград през 1937 г. бе подписан „Пакт за 
Вечно приятелство“. Въпреки силното си начало още през следващата 
година правителството на Кимон Георгиев беше свалено с помощта 
на монарха. На власт дойде процарското, провоенно и ориентирано 
към Германия правителство на генерал-лейтенант Пенчо Златев. За-
почна почти тиранично управление. Всички вестници и списания бяха 
под контрол, имаше много и различни репресии срещу инакомислещи-
те. В София се създаде Комитет за защита на затворниците и бях 
единодушно избран за негов председател. В средата на тези воено-
любиви правителства и афинитета на царя към Германия не бе чудно, 
че кафявата чума главоломно започна да се разпространява и в Бълга-
рия. Въпреки неприемането є от народа, отричането є от интелиген-
цията, неодобрението є от Негово Величество, тя намираше среда 
сред офицерството и някои луди – млади. През 1936 година Цар Борис 
посети Хитлер в Берлин и беше единственият държавен глава, пока-
нен на откриването на XI-те летни олимпийски игри. След неговото 
завръщане от Германия през 1940 г. в Народното събрание бе внесен 
така нареченият „Закон за защита на нацията“, който беше копие на 
Нюрнбергския закон за преследване на евреите. Според новия абсурден 
закон всички евреи се лишаваха от граждански права, окачаха им се 
жълти давидови звезди, забраняваше им се преди 6 и след 18 часа да 
излизат от домовете си, всички ученици и студенти от еврейски про-
изход бяха изключени от училище и университета, на евреите беше 
забранено да упражняват професиите си. 

Станах свидетел на изключително грозна случка – мой приятел 
евреин, който притежаваше сладкарница в Ючбунар, бе обвинен, че 
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иска да се ожени за българска девойка. Слухът, макар и лъжлив, се бе 
разпространил бързо и след няколко дена младежи с антисемитски виж-
дания го пресрещнаха пред дома му и след бурен скандал го пребиха 
пред погледите на минувачите. Останах потресен, че никой не се при-
тече на помощ, а бедният ми другар почина няколко дена след това от 
раните си. Тази случка се запечата трайно в паметта ми и ми даде 
увереност и воля да се боря срещу Закона за защита на нацията. След 
много разпалени разговори в кафенетата на София – как е възможно 
да се случи това и полицията да не се намеси, след моя сказка по този 
въпрос реагира и Съюзът на българските писатели. Знаех, че моята 
сила е в думите и така мога да накарам много хора да помислят, да 
се обединят и да се противопоставят на кафявата чума. Крайно въз-
мутен от създалата се обстановка, аз написах открито писмо до г-н 
Богдан Филов, тогавашния министър-председател, напечатах го и го 
размножих. После го изпратих до Негово Величество, до Народното 
събрание, а хиляда броя разпратих из цялата страна. В него в шест 
точки конкретно обвинявах г-н Филов – като министър – председател, 
като учен, като председател на Пенклуба, като общественик и т.н. Ос-
ъждах го, че с негово разпореждане са обвинени в подкупничество два-
ма от най-видните писатели, Тодор Влайков и Елин Пелин, само защото 
са направили доблестна защита на българските евреи. Бях заплашен с 
репресии и дори за малко бях в затвора. Малко по-рано в София излезе 
книгата „Българската общественост за расизма и антисемитизма“. В 
нея 57 български общественици, учени, писатели артисти, художници 
ясно и открито се обявиха против предприетия от германските на-
ционалсоциалисти поход срещу евреите. 

В началото на 40-те години Народното събрание възложи на пра-
вителството да вземе мерки за уреждане на „еврейския въпрос“, а Ца-
рят подписа указ, с който учреди Комисарство по еврейския въпрос. 
Тогавашният пловдивски митрополит Кирил застана с целия си авто-
ритет и енергия срещу тази политика. Тази съпротива сред цялото 
общество застави пълномощния министър на Германия – Бекерле да 
съобщи в Берлин, че „ обикновеният българин, израсъл отчасти заед-
но с гърци, арменци, турци и цигани, не може да разбере смисъла на 
борбата срещу евреите“. Ужасих се, когато през зимата на 1943 го-
дина се подписа българо – германското Споразумение Белев-Данекер 
за депортиране на около 20 000 евреи от новите и старите предели 
на Царство България. Започна се с депортацията на евреите от Бе-
ломорието и Македония, извлечени от домовете си, без пари, дрехи, 
ценности и извозени през Дупница и Кюстендил, и от там в Лом. Не 
можех да разбера каква е тази омраза към хора, които дори не позна-
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ваш. Тогавашният председател на Народното събрание – Димитър 
Пешев, написа писмо до правителството и до Царя с молба да спрат 
тази нечовешка жестокост. Когато разбрах за това писмо, веднага 
се подписах заедно с още 42 народни представители. Исках да направя 
всичко по силите си, за да спася тези невинни хора. Писмото бе вне-
сено в Народното събрание на 17 март – никога не ще забравя тази 
дата, защото за мое най-голямо щастие тогава постигнахме целта 
си. Писмото даде оправдание на Царя и правителството да се измъкне 
от поетите пред хитлеристите задължения. 

Връщайки се към политическия живот в България, ръководство-
то на БРП(к) публикува програма на Отечествен фронт (ОФ). Тя пред-
виждаше много и наложителни промени в управлението, но според мен 
най-значимата точка от всички беше отмяната на антисемитски-
те закони. Силно привлечен, получих членство в ОФ като независим 
общественик. Заедно с мен в влязоха и мои колеги от политическия 
кръг „Звено“. На 9 септември 1944 г. ОФ с решаващата подкрепа на 
съветските войски извърши преврат и дойде първото отечестве-
нофронтовско правителство, в което бях назначен за министър на 
пропагандата, а по-късно и за министър на информацията и изкуства-
та. Първата ни работа бе да отменим веднага противоестествения 
Закон за защита на нацията. Избран бях и за независим народен пред-
ставител в XXVI НС и много се гордея с това, че бях избран като един-
ствен независим депутат. 

За мое разочарование, скоро започнаха годините на комунисти-
ческата тирания – българска и съветска. Политиката като собствено 
мнение беше забранена. Загина цветът на интелигенцията, Църквата 
беше обявена за опиум на народите, а журналистиката се занимаваше 
само с възхвала на успехите на Народната република. За мен беше ис-
тинско мъчение да живея в такава среда. Някои мои творби бяха заб-
ранени, най-вече „Видяно и преживяно“, и затова започнах да описвам 
градовете, спомените си от тях и природата на България. Най– ми 
легна на сърцето пътеводителят „Улици, хора, събития. София преди 
половин век“. 

За разлика от потискащата обществена обстановка, която ме 
обгръщаше, през лятото на 1966 година разбрах светлата новина, че 
на 31 май Световният мемориален център на Холокоста Яд Вашем 
в Йерусалим ми е присъдил титлата „Праведник на света”. Това при-
знание беше като балсам за душата ми и разбрах, че избирайки да се 
боря за нашите събратя евреи, съм направил стойностен и правилен 
житейски избор. След тази новина режимът разхлаби отношението 
си към мен и можех да пътувам зад граница – нещо нечувано за кому-
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нистическото управление. Година по-късно, през 1967 г., получих още 
едно мило признание за скромния ми принос в борбата за спасение на 
българските евреи. 

Бях на посещение в Америка. В един малък град на река Хъдсън 
се разхождах по крайбрежната алея и се наслаждавах на спокойния ден 
и ведрите хора. Загледах се в трима души, които седяха близо до во-
дата – две жени и един мъж. Мъжът хранеше насъбралите се гълъби с 
трошици хляб. Изведнъж надигна глава. Погледите ни се срещнаха. Той 
веднага скочи и се затича към мен с радостни викове:

– Г-н Казасов , Вие тук? Как? По какъв случай?
Вгледах се изненадан в лицето му, защото не го познавах. Опитах 

се да си спомня дали не сме се виждали някъде, но не – той си остава-
ше все така непознат за мен.

– Вие не ме познавате, но ние, евреите, всички Ви познаваме. Аз 
съм директор на копринена фабрика „Алмус“. Там на пейката са съпруга-
та и балдъзата. Нека ви запозная.

Седнах при тях и разменихме няколко думи. Сърцето ми се из-
пълни с топлина, защото осъзнах, че съм успял да направя едно добро 
дело, което е осигурило на голяма част от еврейския народ желаните 
спокойствие и сигурност.

Докато се усетя, се бях разтреперил цял при емоциите от този 
скъп за мен спомен и се върнах към действителността. Едвам успях да 
сдържа напиращите си сълзи, поех си дълбоко дъх, за да се успокоя, и се 
огледах наоколо. Хората спокойно се разхождаха из парка, на пейката 
до мен някакъв човек четеше вестник. Животът си течеше и за мое 
щастие – аз не съм го проживял напразно.

София
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Божидара Бойчева е носител на втора награда в категория „Уче-
ници“ на Седмия национален младежки литературен конкурс „Кой-
то спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“
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НОМИНИРАН

Аз съм Алиша Задикян от Бургас, уча в 10 клас на ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков”. 

Изкуството е неотлъчно свързано с моя живот. Можем да го открием 
навсякъде около нас в многобройните му форми и то да ни откъсне от моно-
тонното ежедневие. Но аз търся отговор и на въпроса що за изящна рефлексия 
на човешкото развитие представлява то.

С участието си в литературния конкурс исках да добавя частичен, но 
ясен щрих върху една от най-зловещите ниши на историята. Не всяко изку-
ство е красиво. Някои творби са страховити, но проблясъците в техния мрак 
разкриват истинската стойност на светла и ценностна мисъл зад първона-
чалната картина.

Чрез изкуството аз се опитвам да отворя очите на хората за истин-
ските неща в живота – красотата на думите и човешката болка, цветовете 
на небето и сенките по земята. Реших да участвам в конкурса, за да избистря 
представите за ужасите и чудесата по време на война, да покажа как върху 
суровата почва на терора могат да поникват нежни цветове на доброта. Но-
минацията ми показва, че съм успяла. 

Алиша Задикян
ППМГ „Акад. Никола Обрешков”

Бургас.
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ОТ ПЕКАРНАТА В ЮЧБУНАР ДО ЯД ВАШЕМ

София, 1916. Бил съм прекалено малък, за да помня, но съм слушал 
достатъчно от бабините разкази, за да го пресъздам. 

В един ясен слънчев ден нежният звън на камбанка посреща млада 
жена, веднага щом тя бутва дървената вратичка на познатата фурна 
и прекрачва нейния праг. Носи единствено плетен кош със спящо бебе 
– пътят не се е отразил толкова изтощително на майката, колкото 
на детето. Зад тезгяха застава друга, по-възрастна жена, с усмивка, 
по-топла от току-що изпечения хляб в подноса є.

– Добре дошла, дъще! – поздравява първа баба, чийто любвеоби-
лен поглед веднага заляга над нейното сгушено внуче.

– Добре заварила, майче, – получава тя в отговор, заедно с плаха, 
но искрена усмивка и мека прегръдка.

***
Съдбата не поведе детството ми особено далеч от пекарната, 

сгушена в сърцето на еврейския квартал Ючбунар, и сякаш за добро. 
Любимата ми баба можеше да погледне всеки момент през прозор-
четата на скромната фурна и да се порадва на футболната игра на 
внучето си и неговите приятели. Друг ден можеше да ни изпрати с 
една от своите топли усмивки сутринта, когато се отправяхме на 
поредното си дружно бродене из столичните улици, а вечер да слуша 
безкрайните истории за детските ни приключения.

Но ето че и такива времена неимоверно отминават. Вече поот-
раснал, се установих успешно като търговец. С помощ от приятели 
от детството и семействата им получавах стоки на кредит – кре-
дит, който издължавах винаги коректно и навреме. Продължих да жи-
вея в бабината къща, но нямах възможност да поддържам пекарната 
работеща, все пак имах и други грижи. Нищо в този живот не можеше 
да подскаже за това, което ми вещаеше съдбата, при това толкова 
скоро.

***
24 май, 1943. Бях в същата къща, точно над бабината пекарна. 

Доколкото си спомням, преглеждах някаква документация, вероятно 
заради която погледът ми толкова лесно се отлепи и си позволи да 
прехвръкне за миг отвъд мрачно бялата рамка на прозореца – точно 
да видя сенките на наближаващата тълпа хора, видимо разтревоже-
ни, в привечерната мъгла. Вече намирайки се някъде надолу по стъл-
бите, можех да чуя ясно далечни викове и крясъци, разнообразен шум 
от суматохата, чиито значимост и жестокост щях да разбера едва 
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впоследствие. Но точно в този момент, насред разиграващия се не-
човешки ад в реалността, в душата ми бушуваше особено човешко 
чувство, което се разпръскваше в контраст на царуващия страх. Ед-
на-единствена мисъл ме преизпълни – щях да направя всичко в кръга 
на възможностите си да помогна по какъвто и да е начин, не можех 
просто да стоя отстрани със скръстени ръце.

Не усетих кога стигнах до вратата с проблясващ ключ в лявата 
си ръка. Натиснах бравата и отстъпих инстинктивно крачка назад – 
застанах лице в лице с може би двадесетина души, някои мои приятели, 
съседи, други само познати, а с трети тепърва трябваше да се запоз-
ная. Над всички обаче тегнеше като че ли абсолютно същото неспра-
ведливо бреме, абсолютно същите терор и разкаяние. Първо опита да 
заговори момиче – Дина, дъщеря на мой приятел:

– Бичко, моля те, помогни ни...
– Entra debajo del mostrador! – прекъсна я моята предпазливост, 

водена от това, което съзрях в далечината. Бяха полицейски фенери, 
примигващи призрачно през смога.

Целият този взвод хора се изсипа в пекарната, след което свет-
кавично заключих вратата. Хората ме бяха разбрали – всички се изпо-
криха мигом под тезгяха, точно там, където преди се държаха дърва-
та за пекарната. През това време аз успях да изтичам горе да загася 
газовата лампа в спалнята си и да взема няколко одеяла. Върнах се 
обратно – сърце не ми даваше да оставя хората сами. Раздадох взе-
тите неща, след което се отправих към познатите прозорчета, в не-
прогледен мрак и нестихващ, но приглушен глъч от случващото се на 
улицата. Застанах близо до тях, едновременно прикрит и с видимост, 
в случай, че някой се приближи. Не след дълго времето ни обви със свое-
то покривало, пропито със стъклено спокойствие и ни принуди да се 
потопим в очакване...

Изминаха минути. После часове – половин, два, може би и повече. 
Някои заспаха. За щастие никой отвън не се опита да нахлуе във види-
мо притихналата къщурка, чийто собственик вероятно спеше непро-
будно в удобното си легло на втория етаж. „Но не – мислех си – точно 
тази вечер същият този собственик се бе сгушил в ъгълче под прозо-
реца на собствената си пекарна, защото сърце не му даде да остави 
невинни хора да станат жертви на незаслужена, насилствено наложена 
съдба.“ 

Първият лъч от утринната зора проряза въздуха и неговите пра-
шинки, и ме принуди да погледна навън – мъглата вече я нямаше.

Приближих тезгяха и надникнах. Посрещнаха ме една идея по-смек-
чени, но все още уплашени лица.
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– Вече се разсъмва – съобщих. – Мисля, че вече всичко поутихва...
Замлъкнах. Страхът в сърцата им първоначално не позволи да 

разберат какво имам предвид, но всичко се изясни, щом ги заведох до 
задния вход на пекарната и открехнах портата.

– По тези задни улички рядко стъпва човек, камо ли полицай, така 
че имам силна вяра, че ще успеете да избягате невредими. – Обясних 
спокойно и погледът ми, окъпан в надежда, се отрази в очите на окол-
ните, от които търсех разбиране. – Тези, които все още таят тре-
вога и не желаят да се показват навън, могат да останат тук, в тази 
къща – аз имам къде да отида.

Думите ми бяха посрещнати от сподавен радостен глъч. Всеки 
се здрависа с мен, изказа искрената си благодарност и ме целуна по бу-
зата. Сетне някои се заеха с пътя, а които решиха да останат, разве-
дох из скромния си дом. Размишлявах наум как сега те имаха нужда от 
него повече, отколкото аз, докато събирах най-важните си принадлеж-
ности в куфарче – бях решен още сега да се преместя в апартамента 
си на площад „Възраждане“.

– Настана време и за мен да се сбогувам – заявих изпод рамката 
на вратата на спалнята си, в която се бяха настанили 2-3 семейства.

– Няма как да ти се отблагодарим напълно, Бичко, – проговори 
първа Дина – та ти ни спаси живота...

– Благородство е да помогнеш. Пък и направих единствено всич-
ко по силите си.

Настана миг тишина, напоен с топлото чувство на човешка до-
брина, преди той да се разсее от изсипващата се тежест на реал-
ността и времето – изведнъж бързах, защото исках да разбера каква 
част от приятелите ми са добре и дали има някой в опасност. Казах 
за пореден път едно „довиждане“, сетне прелетях надолу по стълбите 
и през входната врата, но щом светлината на деня ме пресрещна, се 
успокоих. Поех спокойно по личния си път.

***
Изминаха няколко дни от онази нощ. Разбрах от познати какво 

се бе случило. Пред царския дворец бе имало демонстрация на евреи, 
разтревожени от слухове за депортация. Клетите души са били раз-
пръснати от полицията, започнали са гонения и арести. Онези, които 
дойдоха при мен, имаха късмет и се спасиха до един. Според познати, 
близо 500 души са били заловени и вероятно изпратени в трудови ла-
гери.

Сблъсъкът с подобна реалност не ме срина, а напротив – пре-
изпълних се с нови сили да продължавам да помагам на нуждаещите 
се. Всеки ден, по молба на разтревожени съпруги, носех неща, като до-
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машна храна, дрехи, писма и лекарства на прибраните от полицията. 
Раздадох много парични суми на онези, които желаеха да заминат. Мо-
жех да си го позволя, защото, за щастие, все още поддържах успешно 
работата си с търговията.

Дните продължиха да се нижат като мъниста на гривна. Но един 
от тях се оказа прекалено тежък и скъса това бижу. Точно тогава, по 
молба на една жена, чийто мъж бе арестуван за изселване, се бях озо-
вал пред училище „К. Фотинов“, където събираха евреите към Първи 
софийски полицейски участък. Хукнал натам, носех храна и лекарства 
на съпруга на нещастната женица. За втори път съдбата ме упъти до 
епицентъра на събитията – бях дошъл тъкмо когато пускаха болните 
да си ходят.

Предадох обещаните неща и в един върхов миг, който тогава ме 
обля с такова щастие, припознах в един от освободилите се мой бли-
зък приятел – това беше Пето Бенбасат. Разбързах се в негова посока.

– Да си жив и здрав, Пето! – поздравих весело, веднага щом го 
настигнах и прегърнах.

– Бичко, здравей! – отвърна той, когато го разцелувах от радост.
Унесохме се в делнични приказки и никой от нас не забеляза, че 

един стражар е свидетел на срещата ни, нито усети броените секун-
ди лошо предчувствие, което ни отдели от следната реплика:

 – Дайте документите си за проверка, господине! – нареди глас 
с провлечен немски акцент, съпътстван със смразяващ поглед в моя 
посока. На момента посегнах за нужното в куфарчето си, макар и в 
отсрещните очи вече да се четеше толкова ясно изходът на тази 
ситуация. След едно бързо преравяне из книжата, пропито с такава 
безжизнена загриженост, че изглеждаше ненужно, стражарят загово-
ри отново с противното си произношение:

– Опасявам се, че трябва да ме придружите до участъка за 
справка, при това веднага.

Притеснение видимо обтегна мислите на Пето, но нито капка 
от подобно чувство не стигна до сърцето ми – не бях направил нищо 
нередно. Сбогувах се със своя приятел и мирно последвах надзорника.

Не след дълго се озовахме в сградата на участъка. За моя непри-
ятна изненада бях поведен не към стаите за разпит, а като че ли по 
безкрайно стълбище, плувнало в почти непрогледен мрак. Тепърва осъз-
нах какво се случва – вървяхме в посока към подземните килии. Крайна-
та ни дестинация се оказа помещение, което можех да обиколя с мак-
симум пет крачки. Недалеч от мухлясала дървена масичка в центъра, 
на която се крепеше газова лампа – единствен източник на светлина, 
стояха още двама мъже, които поздравиха сподавено моя водач, преди 
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той да поеме в обратна посока. Разсеян от тръгването му, твърде 
късно усетих чудовищния захват около бицепса си – миг по-късно бях 
на пода в ъгъла на стаичката. Опомних се бързо и се изправих чевръ-
сто, само за да бъда повален отново, този път от палка по крака. 
От шока дори не чух, че се задават въпроси и неволното мълчание ми 
спечели още един жесток удар, но по врата. Последва кратък момент 
бездействие, през който се опомних, доколкото можех, и проговорих:

– Не съм извършил нищо незаконно, не съм попречил на никого… 
– Спрях за глътка въздух, от която се задавих. Сетне продължих с пре-
сипнало гърло: – Боят е неоснователен, единствено исках да помогна...

Думите ми увиснаха в застоялия въздух и настана тишина. Тя бе 
нарушена от още един въпрос – чак сега се усетих, че ми говореха на 
немски. Този език бе непонятен за мен, изпаднах в неведение, от което 
ме измъкна пореден замах с палката. Оказа се най-бруталният сблъсък 
с оръжието, на чийто път бе застанала главата ми. В първия миг не 
усетих нищо, но впоследствие едновременно ме обляха студенината 
на пода, болката в темето, мъглявият световъртеж. Имах чувство-
то, че ще изгубя съзнание.

Може би и така стана, защото когато отворих очи отново, не 
бях в същата килия. Вместо масичка в средата на тази имаше нещо 
като отворен ковчег – изненадващо влошеното зрение не ми позволи 
да различа повече. Изведнъж споменатият ковчег, за мой ужас, започна 
да се движи право към мен. „Господи, не – веднага се съвзех, – влачат 
ме към него.“ Вече на колене в центъра на стаичката можех ясно да 
видя нещо в сандъка – та той бе пълен с вода!

Допир от студена длан на врата прекара тръпки по гърба ми, 
който се изви надолу от грубия натиск. Главата ми се сблъска със смра-
зяващата повърхност на течността, заради уплаха дори не си бях поел 
въздух. Отчаяно опитвах да се изправя, но присвитите ми прасци бяха 
затиснати от тежестта на стражарите. В определен момент пръ-
сти се затегнаха около врата ми за сетен път и ме издърпаха нагоре. 
Вода се разплиска навсякъде, а аз не можех да спра да се давя. Ушите 
ми пищяха, когато един от стражарите завъртя главата ми към своя-
та. Зрението ми бе ужасно, но отчетливо различих как устните му се 
движат, без да чувам нищо. Стоях така може би десет секунди, преди 
отново да бъда потопен. Това се повтори множество пъти, като ос-
тавах без въздух за все повече и повече време.

В един определен момент се чу трясък на врата, от който и аз, 
и моите похитители замръзнахме на място. Това изтрая достатъчно 
дълго, за да се възвърне част от съзнателността ми.

– Човекът е българин и не е престъпник... – едничка реплика, коя-
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то успях да доловя, заедно с последвалия превод.
Чужденците мигом махнаха ръцете си от мен, от което се свля-

кох на бетонения под. Новодошлите се оказаха двама български поли-
цаи, които ми помогнаха да се изправя и ме поведоха навън.

– Извиняваме се, господин Димитров. Съмнявахме се във Вас, 
защото дадохте колет с болкоуспокояващи медикаменти на човек, чи-
ето име присъства в списъците за депортация. – Това беше единстве-
ното обяснение, което получих на тръгване от участъка.

След малко вървях по столичните улици към апартамента си, 
благодарен, че бях достатъчно здрав да преживея подобно мъчение, 
макар болката в темето ми да не стихваше. Мислех си и за двамата 
чужденци. Вината може би не бе тяхна, вероятно им е било наредено 
така. Неусетно и тези мисли избледняха, а аз продължих напред.

***
Изминаха няколко години оттогава. Зрението ми все още не се 

бе възстановило, но сега имах други тревоги. През месец март на 
1944 г. имаше бомбардировки над София. Складовете и магазинът ми 
бяха разрушени. Издържах се като складов работник. Продължавах да 
се опитвам да помагам, въпреки недъга си, въпреки състоянието си, 
въпреки случилото се, въпреки това как светът се отнасяше към по-
магащите. Много мои приятели евреи обмисляха да заминат за Палес-
тина, дори ме каниха да замина с тях. Изкушението ме изгаряше, но 
реалността ме приковаваше обратно в София – не можех да си позволя 
лукс като риска да разчитам на случайността. За сметка на това про-
дължих да поддържам връзка с много от тях след заминаването им. 
На един определен етап мечтаех някой ден да отида да живея с тях. 
На два пъти получих покани, но българските власти не ми позволиха да 
замина.

Но ето че чудесата се случват на тези, достатъчно търпеливи 
да дочакат. През 1962 година в пощата ми пристигна писмо от Дирек-
ция на милицията, че ми е позволено да замина в Израел по покана на 
Съюза на емигрантите от България, за да лекувам зрението си. Никога 
не се бях подготвял толкова бързо за пътуване.

На 9 май бях вече в Хайфа. На пристанището бях посрещнат от 
тълпа евреи, които ме запрегръщаха и зацелуваха. В куфарите си ня-
мах толкова дрехи, колкото сливова ракия и луканки – бях възпитан, че 
на гости не се отива с празни ръце. Тогава още не подозирах, че ще се 
установя трайно в това райско кътче. В началото заживях при мой 
приятел, а други хора започнаха да ми помагат с пари, както аз някога 
раздавах на нуждаещите се. Започнах някаква обща работа, а по едно 
време друг мой познат ми уреди отново да се занимавам с търговия, 
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както някога в родна България.
***

Днес, 16 юли, 1964, се навършва година, откакто бях признат от 
„Яд Вашем“ за Праведник на народите на света. Аз, който просто по-
желах да поема част от тежестта на незаслужената съдба на шепа 
човешки души, чиито земни пътища се пресякоха случайно с моите. 
Все още живея щастливо в Израел, надявам се да остана тук до края 
на дните си. 

Започнах да разказвам историята на живота си без конкрет-
на причина. Сега, когато съм на финала є, целта стигна сама до мен. 
Изключително разпространена, но недооценена истина: дори и капка 
добро може да се разпръсне подобно шишарки на борче, отвени от 
буреносен вятър, и съдба, които ще го положат на някакъв забравен 
хълм до селище. След няколко години именно тази шишарка може да е 
новият бор, царстващ над хълма и впил толкова надълбоко корени в 
почвата, че да не позволяват на хълма да се свлече и да затрупа сгуше-
ното в подножието селце.
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НОМИНИРАН

Казвам се Божидар Ивайлов Шехов, на 14 съм, уча в ЕГ„Пловдив“.
Занимавам се активно със спорт и имам десетки медали от различни 

състезания.
Участието си в конкурса дължа на майка си, която е учител по български 

език и литература. Нейни ученици участват в различни литературни конкурси. 
Понякога чета какво са написали те и се шегувам, че мога да се справя по-
добре. Именно майка ми ме предизвика да го докажа.

Така се оказах след участниците в конкурса „Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселена”. Избрах си роля и започнах да я играя върху листа. 
Така се роди разказ в разказа ми – историята на кюстендилската четворка, 
която с доблестната си постъпка спасява от гибел не само съгражданите си 
евреи, но и спомага за спиране на влаковете от България към лагерите на смър-
тта.

Разказах какво се е случило през 1943 година, като се опитах да го пре-
създам по интригуващ начин. Мисля, че доказах – мога да успявам и в литера-
турни състезания! 

Божидар Шехов
 ЕГ„Пловдив“

Пловдив
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СПАСЕНИЕТО

  „Стон молитвен, стон и шепот глух 
въз наклона песъчлив световен.

П. Яворов. „Евреи»

Момчето седна на пейката, извади от раницата една машинка и 
я пусна да записва.

„Беше 8 март 1943г., много рано сутринта. Влязох бързо в него-
вата стая, без да почукам на вратата. Свитката стоеше и ровеше 
изстиващата жар. Не ме и погледна, нито каза нещо. Стоеше зами-
слен и сякаш повтаряше плана за действие в главата си. Знаехме, че е 
време за тръгване, след малко щеше да съмне. Колата беше стегната 
и другите двама вече чакаха в нея. По изгрев слънце тръгнахме за Со-
фия с важна мисия.

В колата бяхме аз, адвокатът Иван, депутатът Петър, тър-
говецът Асен Суичмезов и Владимир Куртев, когото всички наричаха 
Свитката или Батата. Той беше с невероятно минало. По белезите на 
лицето му личаха и участието му във войната, и престоят му в затво-
ра. В Първата световна война на фронта заминал с най-добрия си при-
ятел – евреина Хаил. Там те били като братя, а след това също били 
неразделни. Владо винаги е бил спокоен човек. Неслучайно е обмислял 
ситуациите много добре по време на битка и така е помагал много. 
Извън бойното поле той също изглеждал спокоен, но вътрешно се из-
мъчвал от мисълта за убитите от него хора. След войната казал, че е 
до там, вече не искал да убива хора. Това били последните му думи като 
войник. В личния си живот беше доста затворен. Дойде като учител в 
Кюстендил и не общуваше много с хората. С времето разбрахме, че е 
честен и справедлив човек и че заслужава нашето уважение. Нямаше 
много приятели, но тези, които бяха близо до него, знаеха, че е другар 
завинаги.

По пътя за София имаше много трудности, не бяхме и очаква-
ли да е лесно, но най-тежкото предстоеше. Батата гледаше свирепо 
към сградата, която наближихме – Народното събрание. Преди два 
дни беше получил вест от старите земи, от Македония. Приятелят 
му Хаил, бойният му другар, спасявал неведнъж живота му на фронта, 
беше арестуван с цялото си семейство. Заедно с още хиляди евреи бе 
изпратен незнайно накъде с някакви влакове. Какви бяха тези влакове 
и накъде отиваха, Владо не знаеше. Не знаеше и защо предния ден бяха 
арестувани няколко от съседите му евреи в Кюстендил. Той знаеше 
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само, че няма да остави нещата така. Не биваше така. Затова и ни съ-
бра набързо тримата и тръгнахме да търсим помощ от „нашия човек» 
в София – подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев.

Димитър го знаехме покрай нашия народен представител – Пе-
тър Михалев. Беше му идвал няколко пъти на гости в Кюстендил и 
правеше впечатление на честен и справедлив човек.

Пешев ни посрещна пред сградата и ни въведе през главната 
врата. Застави ни да изчакаме и се качи горе да иска среща с минис-
тър-председателя Филов. Владо Батата не поиска и да седне до нас, 
за да почакаме отговора. Стоеше прав и гледаше към празните стъл-
бища. После си мислех, че е предчувствал нещо.

Димитър се появи след половин час и само изсъска:
– Не ви ще! Филов няма да ни приеме. Седят в кабинета горе 

заключени и не приемат никой... Срам ги е сякаш да ни погледнат, тия 
мръсни...

Станах и ритнах стола, на който седеше Асен, изпсувах и тръг-
нах по стълбите.

Владо ме спря и ме изкара навън. Извади две цигари и ми подаде 
едната. Не говорехме дълго, само гледахме в земята и пушехме.

По едно време той заговори:
– Иване, хората говорят, че трудно било за всички, че България 

нямала избор, че трябвало да подпишем, да ги изпратим там... Не знам 
къде ги пращат сега. Но питам аз дали някога ни е било лесно? Дали 
Хаил лесно ме носеше през гората, когато загубихме нашите и тряб-
ваше да ги търсим, докато ни обстрелват? Лесно ли беше да ме крие 
под листата, за да не ме намерят, когато бях с ранен крак? Лесно ли 
беше и после... в затвора, да ме крие да не работя много, че кашлях и 
не можех да дишам? И сега лесно ли му е, като ги натовариха като до-
битък и... айде, сбогом! И вчера, като гледам как дойдоха ония с авто-
матите и отведоха Алберт с все децата и жена му, че и бабата взеха. 
На мен ми не беше лесно, че аз за тая България съм се бил, да сме сич-
ките заедно. И на учениците така говоря – всички сте българи, заедно 
трябва да бъдете! А тоя... тоя седи горе и се крие! От нас се крие, че 
го е срам какво е подписал! Тука долу да дойде и да каже на всички къде 
ги водят тия хора и какво ще им правят!

В тоя миг отвътре излязоха Асен, Петър и Пешев. Бяха уреди-
ли среща с вътрешния министър Габровски. Тръгнахме към министер-
ството.

Посрещна ни секретарят и ни въведе в кабинета на министъра. 
Габровски ни подаде ръка с притеснена усмивка. Личеше си, че крие 
нещо.
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Пешев започна веднага с въпроса какво се случва с еврейските 
ни сънародници и какво следва от повсеместните им арести. Минис-
търът замръзна. Понечи да обясни, че са арестувани само опасни за 
държавата граждани, че нямало общо с немците и политиката им 
спрямо юдеите и че трябва да се запази спокойствие.

В този момент за пръв и единствен път видях Владо такъв, ка-
къвто са го виждали само враговете му на фронта. Стана, пресегна 
се през бюрото и опря челото си в това на Габровски. Говореше тихо, 
но ясно и много, много бавно. Това ми е останало в главата, казваше 
всичко бавно и тихо, сякаш хриптеше:

– Господин министър Габровски, аз съм дошъл тук като обикно-
вен учител от Кюстендил. Не искам да ме приемате като освободи-
тел на Банско и Сяр, не искам да ме гледате като носител на два 
ордена на Царство България, не искам да говорите с мен като с ди-
ректор на Кюстендилската мъжка гимназия. Сега пред Вас стои един 
убиец, защото не можеш да победиш в битка, без да убиеш. Пред Вас 
стои един затворник, защото отмяната на конституцията ме напра-
ви такъв, а в затвора се оцелява трудно. Пред Вас стои един бъдещ 
престъпник, решен на всичко, за да спаси своите съграждани! Пред Вас 
стои Владимир Спиридонов Куртев и той ще Ви даде само още един 
шанс да отговорите какво се случва с българските евреи и как може 
това да се спре! 

Всички мълчахме, уплашени да не последва нещо по-лошо. Владо 
седна обратно на стола, кръстоса крак и зачака. Министърът не по-
мръдваше. Сега беше моментът да ни изгони или дори да нареди да 
бъдем задържани. Не направи нито едно от двете. Извади един лист 
от бюрото и вдигна телефона. Пред нас той даде разпореждане арес-
тите да бъдат спрени. После се обади на друг номер и заповяда осво-
бождаване на задържаните граждани. Гледахме в недоумение как за две 
минути бяхме успели да изпълним немислимото.

На излизане от кабинета министърът ни изпрати седнал на 
стола и гледащ в листа пред себе си. Преди да затворим вратата, го 
чухме да казва:

– Професор Куртев, дойдохте при мен като престъпник, а си 
тръгвате като спасител!

Завърнахме се в Кюстендил посред нощите, а на другия ден към 
обед започнаха да се прибират и арестантите. Много от тях знаеха 
вече какво се бе случило с македонците. Пратили ги бяха за Виена. Знае 
се колко оцеляха след това – 12 души от близо 12 хиляди! Един на хиля-
да... като... Самуиловите войници. Това щеше да стане и с нашите тук, 
ако тогава, в тоя мартенски следобед, един престъпник не беше за-
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плашил един министър и един учител не ни беше дал урок по мъжество!
Какъв живот имаше Батата само! Каква съдба! После, като дой-

де „народната власт», пак го погнаха. Нали беше професор, имаше ор-
дени, „буржоа», дето викаха. Участник и деец на ВМРО. А знаеш ли къде 
се криеше от милицията тогава? У евреина Алберт, дето преди това 
беше освободил чрез министъра от ареста. Не е ли това съдба? Само 
дето нямаше кой него да освободи. Като го хванаха, отведоха го наня-
къде и повече никой не чу за него. Убили го без съд и присъда като враг 
на народа.

Често мисля как не можа някой и тогава да иде при министъра, 
да си опре носа у неговия и да направи ново чудо. Но то нямаше кой то-
гава, защото всички, дето имаха тоя кураж, вече бяха или арестувани, 
или убити.

След някой и друг месец отидох до къщата му да я нагледам. 
Влязох в стаята, но този път жар нямаше, нямаше го и човекът, пре-
върнал се в герой и освободител…”

Журналистът изключи диктофона и се пресегна към раницата 
си.

– Благодаря Ви, господин Момчилов. Ще публикувам историята и 
обещавам, че нашите читатели ще помнят дълго подвига на вашите 
съграждани.

Но Иван Момчилов вече не го слушаше. Той беше свършил най– 
важното – беше предал нататък.
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През 2018 г. излезе от печат първото издание с младежки творби,  
събрало най-добрите есета от първите пет издания на конкурса
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НОМИНИРАН

Аз съм на 19 години. Казвам се Борил Несторов и уча в 35 СЕУ „Добри 
Войников” – гр. София. Обичам да свиря на китара и пиано, да играя волейбол, да 
чета и пиша… За конкурса разбрах от учителката ми по български език и лите-
ратура. Отдавна ми се искаше да пиша на историческа тематика, но не можех 
да си избера период и тема. Конкурсът ми предложи това, което търсех. Така 
след задълбочено проучване, а това е много важно при исторически произведе-
ния, умуване, писане и редактиране, се появи моят разказ. 

Миналата година участвах в конкурса „Пурпурно перо“ и това беше пър-
вият ми сблъсък с писането и неуспехите с него. 

Много се радвам, че журито е оценило творбата ми – в началото не 
вярвах, че ще стигна толкова далеч. Затова споделям мотото, което ме ръко-
водеше: „Не се отказвайте, въпреки неуспехите!“

Борил Несторов
35 СЕУ „Добри Войников”

 София.
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КАПКА СВЕТЛИНА В МОРЕ ОТ МРАК

Бях седнал на една пейка в центъра на града и с треперещи ръце 
държах наследството от дядо ми. Той почина преди две години и след 
неговата смърт ми завеща един плик с надпис отгоре: „Отвори, кога 
стигнеш центъра на Кюстендил“. Бях чакал този момент от толкова 
дълго време. Отворих го внимателно и отвътре изпаднаха черно-бяла 
снимка и един лист хартия, изписан от горе до долу с почерка на дядо 
ми. На снимката бяха две момчета (най-вероятно той и брат му) и 
мъж и жена. Оставих я до мен на пейката и разгледах листа. Беше 
писмо:

Скъпо внуче,
Ако четеш това писмо, значи не съм успял да стигна до Родина-

та навреме. Все се канех да направя това пътешествие, но винаги 
бях възпрепятстван по един или друг начин. Причината, поради която 
исках да се върна, ще узнаеш, след като прочетеш историята по-долу:

Беше 1940 година и войната бушуваше извън нашите предели 
вече година. България все още поддържаше политика на неутралитет, 
но за хората тогава бе очевидно към коя зона на влияние клоняхме. Ца-
рят сложи фашистко правителство още в началото на годината. Това 
беше като удар под кръста за евреите, живеещи в Царството. Но 
истинската трагедия дойде в края на 1940-та. Ние платихме цената 
за едно парче земя. Наближаваше зимата.

Кюстендил, октомври 1940
Зимата наближаваше, а аз и моите приятели бяхме навън. Ве-

селие и безгрижие се лееше по улиците на Кюстендил. Бавно, бавно 
слънцето отстъпваше място на луната и вече бе време за вечеря, 
затова тайфата започна да се разпуска. Сбогувах се с моите приятели 
и тръгнах с все сила през сипещия се дъжд и студения щипещ вятър.

Ужасно много закъснявах и очевидно щях да си изпатя за поре-
ден път. Спрях рязко пред вратата на къщата ни и се подхлъзнах по 
павираната улица. Стреснат не от болка, а по– скоро от уплаха, се из-
правих и влязох у дома. Цялото семейство седеше на масата и бе при-
тихнало. Тихо се събух, подсуших се, измих се и се настаних на масата 
до баща ми. Очаквах обичайното мъмрене от негова страна, затова 
гледах надолу в краката си виновно. Нищо обаче не се случи. Само зло-
вещо припукваше статичният шум на ИРА-та.

Сякаш минаха векове, баща ми най-накрая взе хляба в ръце, каза 
молитвата и вечерята започна. Никой, освен мен, не докосна супата. 
Всички стояха мълчаливо, с празни погледи и мисли, блуждаещи някъде 
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извън тази маса и този семеен уют.
И тогава точно в 18.00 гласът на жената се чу – обяви започва-

нето на „Родно Радио»2 с най-скорошните новини:
„Днес Министърът на вътрешните работи Петър Габровски обя-

ви „Законъ за защита на нацията“, който представя еврейското мал-
цинство в Царство България като „заплаха за нацията...”

Лъжицата се изплъзна от ръката ми и останах с отворена уста. 
Бавно започнах да осмислям думите, които жената преди малко изре-
че. „Заплаха за нацията»? Родината ми се страхуваше от едно 12-го-
дишно дете, работник и чирак във фабрика и шивачка?

„Щяхме да бъдем престъпници в собствената си страна“ – по-
мислих си аз и минах другите с поглед, пълен с уплаха и гняв. „Те всички 
знаеха преди обявяването и никой нищо не ми каза.“

Майка ми започна да плаче безгласно, седнала срещу баща ми. 
От негова страна и от тази на брат ми нямаше никаква реакция – все 
същия празен поглед се четеше в техните очи. Вечерята изстиваше 
на масата, почти недокосната. Море от мрак бе заляло нацията.

След като законът бе публикуван и исканията на евреите бяха 
отхвърлени, фашисткото правителство прие това като победа, но 
не предвиди едно нещо – зараждащото се публично недоволство. От 
най-обикновените хора до интелигенцията на България се включиха 
с протестни писма до правителството и организираха протести 
против ЗЗН. Дори някои хора от правителството, като Димитър Пе-
шев, бяха против този закон и го приеха с нежелание, само и само да 
удовлетворят Германия.

Еврейското общество в Европа и България бе отчаяно и със 
сетни сили се пробваше да напусне германската хватка. Тук, в Царство-
то, това бе възможно, тъй като Законът все още не бе влязъл в сила. 
От Варна отплаваше нелегален кораб в посока Палестина, на който и 
нашето семейство искаше да се качи... но закъсняхме. В средата на 
декември 40-та година той потъна, заедно с нашите сънародници – бя-
хме закъснели. На 7 януари 1941 година царят ратифицира ЗЗН.

Кюстендил, февруари 1941
„Царят утвърди с „Указъ №3...“, пишеше в стар вестник „Утро“, 

който стоеше на масата, прилежно сгънат с първа страница нагоре. 
Приготвяхме се да отидем до общината. Беше време.

Цялото семейство вървяхме по павираната улица, бавно, сякаш 
някаква сила ни теглеше назад. Баща ми носеше под мишница радиото, 
което щяхме да предадем на държавата. В дома ни повече нямаше да 
звучи прекрасната музика и щяхме да бъдем откъснати от света за-
винаги. Брат ми вървеше до него с посърнало лице, а с майка ми бяхме 
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хванати за ръце, треперещи.
Когато наближихме общината, майка ми стисна силно ръката 

ми. Въпреки невинното бяло, което бе покрило стълбите и покрива, 
сградата изглеждаше някак мрачна и нереална. Когато влязохме, ни се 
стори сякаш навън не бе ден, сякаш лъчите спираха в прозорците и 
никога не продължаваха в царството на тъмнината. Намерихме ре-
гистрационния отдел и учудващо там нямаше никого. Жена с очила се 
бе надвесила над една книга по гражданско състояние и пишеше нещо 
върху нея. Вдигна поглед, забелязала нашето присъствие и попита:

– За регистриране сте, предполагам?
– Да – отговори баща ми едва чуто, с някак пресипнал глас и ос-

тави радиото на бюрото.
– Благодаря... – отвърна жената с тих гласец, а в погледа є се 

четеше нескрито съчувствие. 
Родителите ми описаха и нашето цяло състояние (всичко, което 

притежавахме, бе записано в книгата).
– Знаете за смесените бракове, нали? – попита жената.
– Да – отвърна брат ми, сдържащ едва гнева си. Той и съседско-

то момиче искаха да се оженят това лято. Въпреки невъзможността, 
те продължаваха да се обичат.

Изясниха още някои неща и накрая излязохме навън, на чист въз-
дух, с жълти звезди в джобовете на дрехите ни, чакащи да бъдат заши-
ти. Бяха ни отнели и българската фамилия и останахме само с еврей-
ското си име. Въпреки това баща ми клекна до мен, хвана ме за рамото 
и ми каза:

– Сине, бъди сигурен, че ти си българин и страната ти винаги 
ще те пази и обича, бъди сигурен! – И сълзи се поляха по загрубелите 
му бузи.

В началото на март България се присъедини на страната на Гер-
мания и повиквателните за мобилизацията на баща ми и брат ми като 
трудоваци пристигнаха почти веднага. Изпратихме ги на гарата с 
мартеница и червен конец и оттам заминаха с пара към Пирин.

Трудоваците не бяха подлагани на мизерия и им се заплащаше 
добре за свършената работа. Но последваха години на множество до-
бавки към закона, всяка следваща по– жестока от предишните. Появи 
се и КЕВ (Комисарство по еврейските закони), начело с антисемит-
ския политик Александър Белев, и вгорчи живота на всички евреи.

Неусетно се стигна до момента на нашето депортиране към 
трудовите лагери в Полша. Тази идея се заформи към края на 1942 годи-
на от страна на швабите, но царят тогава се нуждаеше от работна 
ръка, или поне така твърдеше за пред Тристранния пакт. След множе-
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ство дипломатични разговори се стигна до депортацията на евреите 
от Вардарска Македония и Беломорска Тракия като начало, тъй като 
тези територии все още не бяха част от България. По това време в 
града се носеше мълвата за това деяние на правителството. Осъзнах-
ме, че беше дошъл и нашият ред.

Кюстендил, март 1943
Беше дошъл и нашият ред. След като бяхме получили повиква-

телните, двама полицаи дойдоха вкъщи и казаха да се отправим към 
училището в центъра. Ние си бяхме оправили куфарите предварител-
но, защото преди четири дни се започна да се говори, че евреи от 
новите земи са поели към Полша. Знаехме, че и нашият ред рано или 
късно щеше да дойде.

– Само храна, вода и неща от първа необходимост можете да 
вземете – казаполицаят, след като видя какво искахме да взе-
мем със себе си. 

Изпълнен с ужас, скован, оставих повечето неща и заедно с май-
ка ми тръгнахме по улицата. Зад нас като сянка вървеше полицаят. 
Наближихме общината и оттам завихме надясно. Изведнъж видяхме 
четирима човека, които излетяха от сградата и тръгнаха към колата, 
която беше спряна на ъгъла. Качиха се, запалиха и тръгнаха в посока 
София.

Влязохме в училището и полицаят заключи вратата зад нас. Ко-
ридорите бяха пълни с хора, които бяха изплашени не по-малко от нас, 
очакващи своята присъда всеки момент. 

Тръгнахме надолу, когато видях две изпити познати лица, които 
клечаха и свиваха цигари.

– Татко! Брат ми! – казах аз и се затичах към тях. Те вдигнаха 
погледи. В очите им вместо радост се четеше неописуем ужас. Пре-
гърнах ги силно, със сълзи на очите.

– Какво правите тук? Защо? – мърмореше баща ми и плачеше. 
– По дяволите! – каза, избута ме и удари с все сила тухлената стена. 

Едри капки сълзи падаха до изпуснатата цигара на прашния под, 
на който аз и брат ми седяхме. Той се надяваше, че само тях ще изпра-
тят към Полша. Свлече се на пода и майка ми отиде до него, като го 
прегърна през главата. Нямаше надежда за нас, но поне бяхме заедно 
за края.

Слънцето и денят бавно се заместваха от луната и нощта. В 
един момент директорът отключи вратата на тъмното училище и 
започна да вика:

– Чудо, чудо ще да е това! Няма да заминавате! – и започна да ни 
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прегръща един по един от радост. 
В началото никой не реагира на новината. Тя сякаш не бе от 

този свят, нереална. Доброто надделя и истинско чудо се бе случило! 
Все пак имаше надежда.

Чак през 90-те години разбрах какво наистина се е случило. Раз-
бира се, по време на Студената война се говореше за намесата на 
Партията, но това бе просто поредната пропаганда на времето. Тези 
хора, които тогава видях да се качват в автомобила, бяха тези, които 
се застъпиха за нас в София. Тогава Димитър Пешев бе направил под-
писка заедно с още депутати против извозването ни към трудовите 
лагери в Полша. Светият Синод, както и много общественици също 
застават с позиция против депортирането на евреите.

Преживяхме войната и няколко години по-късно ни преместиха 
в новосъздадената държава Израел, където се роди баща ти. Но знай 
– истинският ти дом е България – при добрите хора, които тогава 
спасиха цялото ни семейство.”

Мокри петна започнаха да се появяват на листа. Схванал се от 
стоенето, изправих се бавно, прибрах снимката и писмото и тръгнах 
из центъра на Кюстендил. Една баба продаваше цветя, седнала на една 
пейка и четеше някакъв стар роман. Приближих се и с леко пресипнал 
глас попитах:

 – Бабо, може ли едно цвете? – тя отмести поглед от книгата, 
погледна ме и каза с усмивка на лицето:

 – Разбира се, бабиното, – и ми подаде едно. Аз є го платих, бла-
годарих є и попитах:

 – А знаеш ли къде е паметникът на Димитър Пешев?
 – Да – отвърна тя, – ей го там на, малко по-надолу… – и посочи 

с пръст.
 – Благодаря ти! – казах аз и тръгнах в посоката, която ми пока-

за. 
Малко по-надолу имаше бюст-паметник, чието изражение бе 

строго. Оставих цветето върху мраморната плоча и се взрях в камен-
ните очи. 

В този момент нямаше нужда от никакви думи, камо ли възхвали, 
защото аз бях живото доказателство на неговото дело. Аз същест-
вувах благодарение на него и на хората, които му помогнаха. Сълзи се 
търкулнаха по лицето ми. Бе слънчево и приятно, без нито един облак. 
Капка светлина падна върху мрамора.
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НОМИНИРАН

Казвам се Валери Стефанов, уча в Професионална гимназия по строител-
ство «Христо Смирненски» – Кърджали.

Това е първото ми участие в литературен конкурс. Обичам да пиша есе-
та на всякакви теми, но не съм опитвал да сътворя разказ. Безкрайно съм 
щастлив, че сте харесали и номинирали разказа ми. 

Имам много приятели от различни националности. Живея в район със 
смесено население. Интересуват ме взаимоотношенията между хората от 
различни етноси и религии.  Преди да започна да пиша своя разказ, прочетох 
много спомени и документи, разкриващи силата и волята на евреите и българ-
ските им приятели. Трогнаха ме спомените на Надежда Василева, която без да 
се поколебае, жертва свободата и живота си, за да помогне на страдащите 
във вагоните евреи. 

Гордея се, че моят народ е проявил такава човечност и твърдост в пре-
следване на правдата и спасяване на човешкия живот. Вярвам, че в днешния 
космополитен свят силата на човешкия разум ще надделее и трагичните съ-
бития от Холокоста няма да се повторят. 

Валери Стефанов
ПГС „Христо Смирненски“

Кърджали.
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24 ЧАСА ЧОВЕЩИНА

И отново е март, скоро идва пролетта... 
Каква ли ще е? В тези страшни дни на война? Та тя е вече на 

крачка от Лом. Сестра Василева внимателно провери превръзката на 
болния, който вчера беше опериран спешно. Апендицит. Навреме го 
докараха. Имал е късмет още да поживее. Тя продължи нататък към 
следващата стая с болни. “Здравей, сестро Надке!” – поздравиха я ня-
колко от тях на влизане. 

Денят беше някак странно спокоен. Мислите є витаеха някъде 
далеч. От млада беше открила своето призвание – да е самарянка. Да 
помага на болните и страдащите, да им напомня с жест и думи, че 
има кой да се грижи за тях, че не са ги изоставили нито Бог на небето, 
нито сърцата човешки ... Вярваше в силата на медицината – затова 
и стана медицинска сестра, но много повече вярваше в човещината. 
Древна сила, мощна сила – това, което превръща хорицата в Хора. А 
тя, тя се стараеше да направи по нещо добро всеки ден. Да помогне 
на нуждаещия се. Да помогне на докторите в болницата да спасят жи-
вот. Понякога є се струваше, че е орисана за тази своя съдба заради 
името си: Надежда. Може би така е било писано. 

А войната … ех, войната… Сестра Василева нямаше братя, но 
имаше приятели в града, от които се беше наслушала за страхотии-
те на войните. Земята българска много мъка видя за тия 30 години. 
Съседите в Никопол загубиха син в Балканската, в Лом приятелката 
є от детинство Анка годеник изгуби в Междусъюзническата – ей тук, 
на хвърлей разстояние от границата. И сега сякаш всичко се повта-
ряше. Само че още по-голямо, още по-черно, още по-страховито. Като 
повей от дъха на Смъртта, минала съвсем наблизо. Който веднъж го 
е усетил, никога не го забравя. Сестра Василева въздъхна леко и се 
изправи. Приключваше с работата в болницата за днес. Какъв ще е 
утрешният ден сега не искаше да мисли. Беше отделила следобеда за 
среща с приятелка, която живееше доста далеч – зад железопътната 
гара, почти на българо-сръбската граница. Всъщност мъжът є беше 
сръбският пограничен агент Вуко Ивошев. Сестра Василева внимател-
но съблече сестринската медицинска униформа, прибра я в шкафа и 
излезе от болницата. 

Приятелката є Пенка я видя през прозореца, че влиза в двора, по-
срещна я на вратата: “Влизай, како Надке!”. Седнаха в дневната стая. 
Пенка поднесе кафе в две красиви чаши, с малко домашни сладки. И 
сладко от череши – любимото на Надка. Приятелката є знаеше това. 
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– Какво става, сестро? Угрижена ми се виждаш нещо. Вкъщи 
добре ли сте? – попита я меко Надежда, вглеждайки се внимателно в 
очите й. 

– Не мога, како Надке, от три дни да вляза в кухнята да си гледам 
работата, от милост, като чувам писъците и молбите по линиите, 
пълни с вагони с евреи, които ще ги изпращат в Германия и чакат пара-
ходи… – почти проплака жената. 

– Какво говориш, Пенке? Къде са вагоните? 
– Ей тук, почти зад къщата ни са спрели. От три дни, Надке. От 

три! 
– Колко хора са? Какви са? 
– Не знам, много са. Стотици. Всякакви са – млади, стари, деца 

има. В товарни вагони за коне. В товарни вагони… – гласът є заглъхна. 
Сестра Василева се изправи, без да докосне чашата с кафе. 

Снажна, силна българка, в която имаше нещо от онзи тип жени, като 
Баба Тонка. И времето беше такова. Тежко. Време за решения що за 
човек си. 

Отиде в съседната стая, която гледаше към Дунава. Приближи 
се до прозореца и надникна със свито от лошо предчувствие сърце. 
Не беше виждала приятелката си така разстроена от нищо. Никога. 
Усещането за голяма беда сякаш я обгърна. Но това, което видя, я по-
тресе. Върна се в дневната. Мълчалива. Замаяна. Ужасена. 

– Какво стана, како Надке? Видя ли ги? 
Надежда си пое дъх. Не знаеше какво да отговори. Отрони само: 
– Видях ги. 
Помълча още малко и добави: 
– Покърти ми се душата. Отгоре от дупките на конски вагони 

човешки глави стърчат, с ръце протегнати. И тия плачещи гласове. 
На три езика – български, турски и еврейски. Чуваш ли ги, Пенке? “Няма 
ли хора милостиви тук към нас да дойдат и водица поне да ни дадат?” 
Чуваш ли ги? Виждаш ли ги? 

Приятелката є наведе глава, замълча, притихна. След малко про-
шепна: “Да!” 

Сестра Василева помълча още малко – все още смаяна, все така 
потресена, решена да поправи страшната неправда, която вижда. 
Обърна се към приятелката си и със спокоен, повелителен тон є каза: 

– Дай ми чиста кофа за вода, голяма кана и малко канче, Пенке. 
Отивам там. – И излезе от стаята. 

Запъти се към дворната чешма. След минута приятелката є 
беше до нея с поисканото. Напълниха кофата и каната с чиста студе-
на вода и Надежда тръгна към вагоните. Както повеляваше името й, 
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призванието й, както повеляваше дългът й, който носеше в душата 
си – да помага на страдащите. Не стигна далеч. Пресрещнаха я бързо 
стражарите – митничари, полицаи, кой с приклад, кой с дуло на пушки-
те си да я спрат. 

– Назад, ще стреляме! Ще те убием като куче! 
Сестра Василева се вгледа в очите на най-шумно викащия поли-

цай, който я блъсна назад с приклад в гърдите. Беше спокойна. Уверена 
в себе си. В правотата си. В дълга си. Твърдо решена да направи това, 
за което е тръгнала, и с глас, в който имаше странна сила заради 
кроткия тон, изрече:

– Ти, човече, жена и деца нямаш ли? И ти не знаеш какво утре би 
станало с тях. Не ме ли познаваш? 

– Знам коя си, на г-н Василев жената си, самарянката. Но сега не 
те познавам. Заповеди имаме. 

И пак я блъсна назад с приклада. Тя не помръдна, леко пристъпи 
напред към него. Не можеше да си спомни името му, но си спомни, че 
жена му беше идвала в болницата. Сещаше се как изглежда. Севда се 
казваше. Погледна го в очите: 

– Убий ме, но пусни на тези грешници капка вода поне да дам. Сър-
ца нямате ли, нямате ли души? Как може три дни и три нощи да вият 
като животни хора и поне капка вода да не им се дава? 

И тръгна отново към вагоните със съдовете вода в ръце. Поли-
цаите и митничарите застинаха, замълчаха. Не посмяха да разлеят во-
дата. Разбраха, че жената ще отиде да помогне, дори и да я простре-
лят. Стигна до вагоните. О, Боже, каква воня! И какво друго да очаква 
от наблъскани в товарен влак хора, които не са излизали от три дена? 

Започнаха да є подават съдове за вода. Вървеше с кофата и ка-
ната и сипваше на всеки. Някои съдове изплакваха набързо, изцапани 
в тъмнината и безизходицата с мръсотии. Зажаднелите за вода хора 
намираха сили за добра дума с благодарност. 

Сестра Василева усети, че някой върви зад нея. Дали не е онзи 
страшния, хладният повей, когато дебне Смъртта? Това ли беше 
участта на хората във вагоните? Това ли? Но стъпките бяха други. 
Десетина циганчета на по 6-7 години започнаха да пълнят кофата и 
да є я носят от вагон на вагон, докато тя сипваше в каквото може 
скъпоценната вода на измъчените хора с каната на приятелката си. 
Дойдоха още хора да помогнат. Започна да се здрачава. Надежда вди-
гна поглед към залеза. “Още малко почакай, слънце. Да дадем поне по 
глътка на всички.” Някой беше донесъл свещи и кибрит. Прииждаха още 
хора около вагоните. Слънцето сякаш забавяше своя ход. А тя – своя 
почти кръстоносен поход с каната вода в ръце. От умора. 



- 146 -

Изведнъж чу глъчка зад гърба си. Пак полицаи, този път и герман-
ци. Комисарят по еврейските въпроси и председателят на Търговско-
то дружество и на Червения кръст Слави Пънтов също бяха дошли на 
гарата с подкрепления, за да разпръснат събралите се да помогнат 
хора. Полицията ги разпръсна. 

Пънтов се нахвърли на сестра Василева: “Отивай си вкъщи. Тук 
не ти е мястото. Следващия път ще те арестуваме.” Тя се опита да 
му възрази – познаваше го, знаеше, че не е лош човек. Та може ли да си 
в Червения кръст и да си лош? Пред очите є причерня, усети, че ще 
припадне от преумора. Свести се на земята от хладната повърхност 
на канче със студена вода, от което някой є даваше да пие. Отведоха 
я в участъка, но софийският началник Стамболов я пусна. С предупреж-
дението за арест. 

Сестра Василева излезе от полицейския участък. Градът беше 
потънал в тъмнина. Уличните лампи пред входа на сградата осветява-
ха “нейната” група циганчета. Чакаха я. Този път в ръцете им имаше 
не само кофи с вода, но и с лимони, ябълки, сирене, захар, кисело мляко, 
кибрит, свещи и кой каквото друго намерил. Тръгнаха към вагоните и 
започнаха да ги раздават. Полицаите бяха нащрек, но този път без кря-
съци. Тихо и спокойно я помолиха да напусне. Имаха заповед да я арес-
туват, но не искаха. Сестра Василева ясно усети това. И се съгласи. 
Не защото се отказваше. Разбира се, че не. А защото хората във ва-
гоните имаха нужда и от лекарства. Трябваше да отиде в болницата. 
Сега, веднага, под булото на нощта. Управителят є каза, че им тряб-
ва разрешение за лекарствата от онзи същия Слави Пънтов. Имат 
достатъчно, за всички ще стигнат. Видя є се добър знак. Той е добър 
човек. Знаеше го. Сестра Василева излезе от болницата и се опита да 
си спомни къде е къщата му. Но не се налагаше. Отвън я чакаха трима 
евреи начело с кмета на общината им в Лом Мико Бехар Моше. Позна-
ваше го бегло. В Лом всички се познаваха. Попитаха я какво ще прави.

– Ще отида пак при вагоните, от вода и топла храна се нуждаят. 
Но ми трябва разрешение от г-н Пънтов. 

– Прибери се, сестро, почини си. Ще се погрижим за това. 
– Време нямаме. 
– Знаем. – В очите и на тримата имаше мъка. На всички им беше 

ясно, че влаковете отиват към смъртта. След 2 часа є донесоха ви-
зитката на Пънтов с разрешение да отиде при вагоните. 

Минаваше полунощ. На железопътната гара прииждаха хора от 
целия град. Мерна сред тях и Пенка. Започнаха да пристигат цигански 
каруци с храна. Дойде и шефът на болницата. И всички чакаха какво 
ще направи тя. Сестра Василева беше наясно, че този път без разре-
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шение на комисаря по еврейските въпроси нищо нямаше да стане. Но 
някак беше сигурна, че той ще позволи. Ще си спомни, че е човек. И че 
като всеки човек може да изпадне някой ден в такава страшна беда, 
като хората във вагоните. 

Малко след един и половина разрешението дойде. Разнесе се одо-
брителен тропот, хорска глъч. А после настъпи тишина – хората бяха 
вперили очи в нея. Сестра Василева се изправи. Вярата в сърцето й, 
че хората ще си припомнят защо са на този свят, заблещука като 
морски фар пред очите на корабокрушенци. Знаеше защо е тук. Всички 
те знаеха защо са тук. Сестра Василева се огледа. Вдигна поглед към 
тъмното небе, обсипано със звезди. 

И тръгна към вагоните ...
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НОМИНИРАН

Казвам се Василена Йонкова Йотова, ученичка съм в IX клас на НУИ „Па-
найот Пипков” – гр. Плевен

Темата за спасяването на българските евреи сме засягали в часовете 
по история, литература и в часа на класа. Не се поколебах да напиша художест-
вен разказ. Прочетох във виртуалната библиотека за Праведниците на света. 
Имах някаква представа за онова време, защото обичам историята и съм слу-
шала и чела, че много българи са помагали на евреите по време на Втората 
световна война. Това, което прочетох за Младен Иванов, ме трогна дълбоко. 
Един обикновен човек, а с такова голямо сърце! Аз никога не съм деляла хора-
та по цвят, религия, финансови възможности и т.н. Хора, тук сме на Земята 
всички, дишаме един и същи въздух, радваме се на слънцето и се къпем понякога 
под дъжда. Всички имаме еднакви потребности от храна, от вода, от въздух, 
от подкрепа, от приятелско рамо, от усмивка, от обич, от радост… Защо 
да оставяме злобата и лошотията да ни водят? Ще бъдем щастливи и силни 
само когато сме заедно, един до друг, хванати дружно за ръце. Искам да жи-
вея в мирен и спокоен свят. Няма какво да делим. Най-важно е да бъдем преди 
всичко хора. 

Василена Йотова

НУИ „Панайот Пипков”
Плевен
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ОТ КОНЬОВИЦА ДО СТЕНАТА НА ПОЧИТТА В 
„ЯД ВАШЕМ“

Посвещава се на Младен Иванов, удостоен със званието 
„Праведник на народите на света“ на 11 февруари 1991 година. Името 

му е вписано на Стената на почитта в Мемориала „Яд Вашем“.

Цял ден небето беше мрачно, сиво, сякаш току-що щеше да за-
вали. В късния след обед се появиха и първите капки дъжд. Ръмеше 
монотонно, някак скучно, не спираше. Сякаш се канеше цяла седмица 
да вали. Аз се свих на кълбо на дивана и започнах за разглеждам стаята, 
за да си намеря някакво занимание. Погледът ми попадна на една сним-
ка в рамка. Оттам ме гледаше един мъж с тъжни, но някак излъчващи 
доброта очи. Наместих се по-удобно, обгърнах чашата с чай с дланите 
си, за да усетя приятната топлина на ароматната напитка и попитах 
батко Румен:

Това е твоят дядо, нали?
Да.
Татко ми е казвал, че е получил някаква голяма награда... Май 

беше свързана с Израел.
Да, така е. Дядо ми се казва Младен Иванов и е удостоен със зва-

нието „Праведник на народите на света“.
Еха-а! Хем праведник, хем на света!

Не знам защо, но тези думи някак ме разтърсиха. Сякаш гледах 
някакъв светец. В същия миг свалих краката си от дивана, оставих 
чашата. Изведнъж се почувствах страшно нелепо – в присъствието 
на този портрет на стената да седя в такава отпуснато-мързелива 
поза.

Батко Румене, моля те, разкажи ми за него! Защо му е присъдено 
това звание?

Трудно е да се разкаже с две думи. – Последва въздишка.
Ами тогава, с повече. И без това ще ти досаждам, докато тат-

ко е на симпозиума.
Добре. Това е моят дядо. Той е признат от израелския институт 

‘‘Яд Вашем” за един от 20-те български праведници.
Праведник. А с какво е заслужил това признание? Звучи доста 

сериозно. Не е като онези класации за най-добре облечен, най-добре из-
глеждащ и т.н. (Глупаво ми прозвуча да сравнявам един праведник с на-
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шите ежедневни, някак малки мисли!)
Ха-ха… Права си, има страшно глупави и пошли класации. Но… 

днешното време... По-друго е. Малко са истинските ценности.

Батко Румен се замисли.

Хайде-е-е… – подканих го нетърпеливо.
Добре. – Хвана се за брадичката и се замисли. – Ще започна съв-

сем официално, за да разбереш, че става дума за много специален чо-
век, който за щастие е мой дядо и с когото се гордея безкрайно много. 
Младен Иванов е удостоен със званието „Праведник на народите на 
света“ на 11 февруари 1991 година. Името му е вписано на Стената на 
почитта в Мемориала „Яд Вашем“ в Израел.

Я виж ти! Той от еврейски произход ли е?
Не, той е българин. Човек с голямо сърце, безкрайно добър и със-

традателен, готов да помогне на всеки.

Аз казах предпазливо:
 Говориш за него, сякаш все още е жив.
 Това, което е направил, му отрежда място сред безсмъртните, 

въпреки че целта му е била не да стане безсмъртен, а просто да бъде 
човек, да спаси друг човек.

Започна да ми става все по-интересно, с което се засилваше и 
чувството на уважение към този невероятен човек.

Сигурно знаеш за геноцида над евреите в миналото, особено от 
Хитлер и неговите поддръжници.

Да, и по история сме учили, но в учебниците всичко е някак си 
сухо, далечно и не от името на реални хора, а някак общо. Много са ми 
разказвали и мама, и татко, но най-вече дядо.

А моят дядо е роден в еврейския квартал в София – Коньовица. 
Баща му бил конен полицай. Повечето от неговите приятели били него-
вите съседчета, с които си играел и с които израснал. Знаеш, че тази 
дружба е неподвластна на времето. Когато започнало преследването 
на евреите и в България под диктовката на тогавашното правител-
ство дядо ми доказал, че е не само техен верен приятел, но и защит-
ник. Помагал им с каквото могъл, пазел ги, грижел се за тях, намирал им 
дрехи, храна, криел ги... Било опасно и за самия него, защото жестоко 
наказвали помагачите на евреите. Знаеш ли те как го наричали? Маге-
то, от думата маген, която на иврит означава защита. Така станал 
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известен с прозвището „Защитник на евреите“.
Аз слушах с такъв интерес, сякаш никога не бях чувала нещо 

по-интересно и вълнуващо. Може би защото беше истинско и ми го раз-
казваше неговият внук – батко Румен, най-добрият приятел на татко.

Хайде, продължавай! Моля те! Разкажи ми някоя конкретна исто-
рия.

О, историите са много! Една сутрин в тъмни зори дядо ми оти-
вал да пали огъня за пещта във фурната на своя дядо. Видял по улицата 
да тичат двама евреи, гонени от полицията. Спасил ги, като ги скрил 
в незапалената пещ. Полицаите претърсили цялото помещение, но не 
се сетили да погледнат вътре в пещта. Друг път пък дядо нападнал 
полицай, за да спаси свои приятели евреи, които той се готвел да арес-
тува за неспазване буквално с няколко минути на вечерния час – те 
просто си говорели на вратата на дома им, а живеели в съседната 
къща. И друга хитрост били измислили дядо и негови приятели българи. 
Обявявали личните си карти за изгубени. Издавали им нови, а на „изгу-
бените“ сменяли снимките и ги давали на свои приятели евреи, за да не 
ги преследват. На много момчета помогнали.

– А полицаите не се ли усъмнили?
– За фалшифицирането на лични карти дядо и приятелите му си 

имали и специално направен печат. Фалшифицирането на документи и 
укриването на евреи са двете основни обвинения срещу дядо, когато 
го изправят пред съда.

– Кой съд? Кога?
– През ноември 1943 г. дядо е арестуван, защото е фалшифици-

рал документи, за да спаси любимата си. Тя е еврейка и “българското 
име“ я спасява от трудов лагер или изселване. А също така и защото 
е помагал на евреи да се спасят от трудовите лагери. Дядо е осъден 
на две години затвор. 

Така започва историята на Младен Иванов и Буча Бохор Алкалай. 
Съден е за укриването на петима евреи през ноември 1943 г., сред кои-
то Анжел Вагенщайн. Скрил ги в помещението за месене на хляб над 
фурната на дядо си. За това свидетелстват и спомените на един от 
спасените – Елия Селиктар, с когото дядо се познава от детинство. 
С тях бил и брат му – партизанин от отряда „Чавдар”. 

– Дядо много пъти е влизал в бой с фашистки младежи, идва-
щи в махалата да бият и издевателстват над дискриминираните от 
тогавашните закони евреи. Това го правел без полза и без да търси 
облаги. Намира се обаче предател и дядо е заловен от полицията и 
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съден от Военния съд. Военен, защото по това време бил в отпуск от 
армията – малко по-рано е бил мобилизиран, а частта му изпратена да 
гони партизани в Сърбия. Благодарение на добрия си адвокат, дядо е 
осъден само за фалшифицирането на документите на приятелката си, 
а не и за укриването на евреи, защото иначе е трябвало да бъде съден 
по Закона за защита на нацията и присъдата е можело да бъде много 
по-тежка. Присъдата на Военния съд е 2 години затвор, но той излежал 
само половината. След 9 септември 1944 г. бил освободен, дори го по-
канили за член на БКП. Дядо обаче отказал да стане партиен функцио-
нер с обяснението, че „не е достоен да бъде комунист”.

Батко Румене, спираш на най-интересната част. Какво е стана-
ло с Буча?

Както обикновено свършват повечето истински любовни исто-
рии – оженили се. И аз съм брънка от звеното.

… И ти си един! – Не можах да сдържа смеха си. – Брънка такава!
Ах, ти! И ми се присмиваш!
Ама аз нищо не съм казала, ти каза, че си „брънка от звеното“. 

Добре, разказвай.
Ми, няма какво повече... Работил на различни места, често хо-

дели в Израел на гости на приятели, а след като се пенсионирали, се 
преселили там да живеят. А, една интересна подробност. Когато за 
първи път стъпили на израелска земя, лично кметът на Тел Авив ги 
посрещнал на летището. Евреите умеят да са признателни и не забра-
вят своите приятели.

Батко Румене, възможно ли е да има такива хора като твоя 
дядо? Младен беше, нали?

Да, Младен Иванов.

Аз седях на дивана и се усмихвах. Но не глупаво. Гледах портрета 
и ми се струваше, че това не е просто една снимка. Като на филмова 
лента пред очите ми преминаха лица на хора, спасени от този неве-
роятен човек, техните семейства, децата им. Кметът на Тел Авив… 
Боже, това се казва уважение! Никога не бях се чувствала така. Сякаш 
сънувах. Ето, един човек с живот, достоен за уважение. В същото вре-
ме си помислих какви хора величаем днес... Мъже с розови коси и изску-
бани вежди, жени с обърнати устни, разговори за телефони. Не мога да 
опиша как се почувствах. Искаше ми се да съм живяла в онова време, 
когато хората са били истински, когато са се защитавали, когато са 
си помагали. Стана ми жал за нашето поколение – без ценности, без 
истински приятели, безцелно и безлично съществуване. Така ми се ис-
каше да познавам човека от снимката!
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– Хайде, малката! Хайде да спим. Утре ще те заведа да видиш 
квартала, в който е живял дядо.

Бях много щастлива. Чувствах се като част от историята на 
една прекрасна и невероятна личност – Младен Иванов. Легнах да спя 
и дълго в съня си се лутах из уличките на Коньовица.

***
Тъмна нощ. Мракът реже като с нож непрогледната уличка в ев-

рейския квартал. Някъде се чува лай на куче. От близкия варел за боклук 
изхвръква котка, подплашена от уличните звуци. След малко се чува 
тропот. Някой бяга по улицата и се опитва да се скрие в сенките на 
нощта. В далечината се чува и друг тропот. На подковани ботуши. От 
близкото дърво долита зловещият крясък на сова. Младен върви бързо 
по улицата и свива в първата пресечка. Неговите връстници отдавна 
спят. Той отива в близката фурна, за да запали пещта. Дядо му му е 
поверил тази отговорна задача и той я изпълнява стриктно всяка нощ. 
Пещта трябва да се загрее, за да станат хлябовете пухкави и с хубава 
зачервена коричка. Всички съседи купуват от техния хляб. Даже идват 
и от съседните квартали. Младен превърта ключа, когато чува стъп-
ките съвсем близо, току до вратата. Вижда двама млади мъже, които 
се снишават и се опитват да се скрият в тъмното. Познава единия, 
често е идвал в дома на негов приятел евреин. Чуват се груби гласове 
и тропот на подковани ботуши.

– Вас ли гонят? – пита Младен.
Да. Скрий ни!
Елате!

Тримата влизат в хлебарницата. Време няма. Тропотът навън 
наближава. На Младен му просветва една спасителна идея. Вкарва два-
мата младежи в пещта и затваря вратичката. В същия миг с трясък 
се отваря вратата и вътре нахлува нощната стража.

 Къде са? Къде са се скрили? Казвай!
 Кого търсите, господа полицаи?
 Двама евреи. Те са престъпници. Избягали са от трудовия лагер.
Тук няма никой. Аз ще приготвям тестото за хляба. След малко 

ще дойде и дядо.
Ще претърсим, ти стой до стената.

Хлебарницата се изпълва с ругатни и псувни.

 Господа, тук е хлебарница. Тук се приготвя хляба. Тук не се псува. 
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Хлябът е свещен, защото никой не е по-висок от него!
Ти да не знаеш много!

Полицаите се юрват като побеснели да претърсват за бегълци-
те. Разхвърлят празните чували от брашното, надничат в шкафовете.

 Какво е това чудо, бе? Целите побеляхме!
 Ами това е брашно… Хлебарница е. – тихо казва Младен
Да си затваряш устата! Много знаеш! – казва старшият и се 

опитва да изтупа брашното. – Да вървим, че ще побелеем още повече. 
Хлебарница било... Да ти се не види!

Побеснели и набрашнени, разярените мъже хукват из тъмните 
улички на Коньовица, придружени от кучешки лай и плясък на птичи кри-
ла, да търсят бегълците. В далечината все още се чуват техните 
ругатни и закани.

Младен се приближава до пещта и отваря вратата.
Хайде, излизайте, приятели! Отидоха си. На тях дори наум им не 

дойде, че може да сте се скрили тук. – И се разнесе развеселеният 
смях на Младен. – Ха-ха-ха… Дори да бяха погледнали вътре, нямаше да 
ви видят.

Защо? – питат недоумяващо двамата мъже.
 Погледнете се. Спокойно може да излезете навън. Докато е 

тъмно, никой няма да ви види. От саждите сте станали черни като 
нощта.

Тримата се смеят на новата визия на бегълците.

 Благодарим ти от сърце, братко! Никога няма да забравим тво-
ята добрина! Ти си нашият Магето!

Винаги, когато имате нужда, можете да разчитате на мен!

Тримата се прегръщат като истински приятели.

 Така можем да минем за коминочистачи.
– Хайде, бягайте момчета, докато зората не е зазорила. Нощта 

ще ви скрие. Пазете се!
 И ти се пази, братко! Още веднъж благодарим!

Двамата потъват в тъмнината, а Младен пали пещта.  
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Днес ще изпече най-хубавия хляб. Когато човек мисли за другите, кога-
то е готов да се  притече на помощ, нему му помагат и Бог, и 
природата, и съдбата.

Младен гледа в тъмното и доволно поклаща глава:
 Слава Богу, помогнах на момчетата! Нека Бог да ги пази! Боже, 

защо има толкова омраза в този свят? Нали всички сме хора.
… Навън се чуваше птича песен, някой беше пуснал радио, трам-

ваите скърцаха по релсите и разказваха утринните си истории.
Аз лежах в леглото, гледах учудено, докато проумея къде съм ...
 Хайде на закуска, поспаланке! Купих хлебчета от близката фурна. 

Защо така глуповато се усмихваш? – попита батко Румен.
Така! Аз си знам!..

Да, аз съм Младен (нищо, че съм момиче) – един от тях – българ-
ските праведници на света!
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НОМИНИРАН

Името ми е Даниел Йорданов Стоянов, ученик в IX „а“ клас на Средно 
училище „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш. Занимавам се със спорт, чле-
нувам в клубове по биология и химия, участвам в различни състезания и кон-
курси, свързани с тези предмети. Мечтата ми е да бъда лекар. Желая да отдам 
живота си на кауза, която да ме превърне в пълноценен гражданин и човек. 

Историята остава моята скрита страст. Тя е онази наука, която ни 
дава кръгозор, показва ни грешките на човечеството и ни учи как да не ги до-
пускаме отново. 

Изпитах желание да се включа в конкурса на център „Алеф“, защото те-
мата за антисемитизма, за злочестата съдба на еврейския народ, предста-
вляват огромен интерес за мен. Чел съм и чета научни и художествени книги, 
изследвания, разкази, спомени на оцелели… Но все още не разбирам: Защо? Не 
откривам отговор как човешко същество е способно да стори това? 

Двадесетте Праведници на света са рискували собствения си живот, 
но са изпълнили човешкия дълг. Те заслужават нашето уважение, заслужават 
спомена и знанието за тях да пребъдат. Нека този акт на най-висша човешка 
ценност бъде огласен! Нека тази тема бъде популяризирана, за да знаем, да 
помним и да се гордеем. 

Даниел Стоянов
Средно училище „Цанко Церковски“,

Полски Тръмбеш
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АЗ СЪМ ЕДИН ОТ ТЯХ

„Аз отскубнах детето от майчините ръце. Дървеното влакче 
падна на земята и се пръсна на десетки малки парчета.“ Този сън съ-
нувах години наред. Будех се облян в пот, ридаещ от мъка. Вината бе 
твърде голяма, за да я понеса. 

Моето име е Павел Герджиков. Родих се в далечната 1906 г. в 
град Шумен. В живота си имах голям късмет. Мечтаех да стана лекар, 
за да спасявам човешки животи. Но малкото момче, което бях тогава, 
не предполагаше, че този блян ще се превърне в призвание. 

Получих своето образование в София и се превърнах в един от 
най-признатите столични лекари. Имах хиляди пациенти, а сред тях 
бяха и нацистите, работещи в Комисарството по еврейските въпро-
си. 

Владеех немски език и идеално разбирах какви планове кроят за 
онези невинни същества, заклеймили и обозначили със звезда. 

Аз познавах евреи, живеех с тях, дружах с тях. Бяха хора като 
всички нас. По нищо не можеха да бъдат разпознати, на никого не бяха 
сторили зло. Не разбирах защо им се причинява това: да бъдат про-
гонени като животни, да бъдат плюти и бити, да бъдат затваряни 
в лагерите на смъртта. Бях отдал себе си за каузата да спасявам 
животи, а трябваше да ставам свидетел как тези животи биват уни-
щожавани. По-лошото е, че от мен се очакваше да остана равнодушен. 
Цялото ми същество се бунтуваше, тялото ми гореше от яд. Знаех, 
че трябва да направя нещо. Разбирах, че трябва да помогна и да спася 
поне един човешки живот, дори с риск да загубя своя. 

В началото на март 1943 г. в лекарския ми кабинет пристигнаха 
трима полицаи за преглед. Докато чакаха да приключа прегледите на 
другите пациенти, те разговаряха на висок глас, мислейки си, че никой 
не чува. Гласовете им ехтяха, а смехът им пронизваше моите уши. 

„Трябва да сме готови. На 20 март започваме. Влаковете ще 
преминат през България.“ Тези думи се запечатаха в моето съзнание. 
Предстоеше транспортирането на тракийските евреи към лагер на 
смъртта. Не можех да спя, не можех да работя. Мисълта ми беше все 
там. Как да помогна? Как да ги спася?

В уречения ден моят план беше готов. Знаех откъде ще преми-
нат влаковете на смъртта, знаех къде ще спрат и реших, че това е 
моята възможност за действие. Аз бях военен лекар. Каква по-подходя-
ща роля от това?

Заедно с медицинската ми сестра подготвихме нашето куфар-
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че и се качихме на болничната камионетка на Червения кръст. Поте-
глихме към вагоните. Трудно удържах кормилото, ръцете ми трепереха 
от страх. Бързах и се молех да пристигна там навреме. Притеснявах 
се за живота на тази невинна жена, която стана мой съучастник. Сър-
цето ми бе свито – каква ще бъде съдбата на семейството ми, ако аз 
бъда заловен. Въпреки тези терзания карах напред. Натисках педала на 
газта, устремен към спасението на нечия съдба. 

Карах из пустия път, а снежни преспи обгръщаха камионетка-
та. Небето бе намръщено и навсякъде бе посивяло. Вятърът въртеше 
снега, сблъскваше се с платнището на каросерията. Цареше тишина. 
В далечината ги видях. Влакът с дългите вагони, разпрострели се в 
полето като отровна змия. Това беше то, помислих си аз. 

Спрях до локомотива, а всички полицаи се обърнаха към мен. Зат-
ръшнах вратата и опитах да проговоря. Но гърлото ми беше пресъх-
нало. Направих няколко крачки, докато събера кураж. Вторият опит бе 
сполучлив. С цялата си сила, с цялата си мощ издадох заповед. 

„Отворете вратите на вагоните! Ще проверявам за болни.“ За-
поведта ми бе изпълнена веднага. От широко разтворените врати ме 
погледнаха десетки разплакани очи. Хората стояха прави, наблъскани 
един върху друг. Надникнах във вагона. Лъхна ме ужасна смрад. В единия 
край стоеше багажът, набързо приготвен. В другия край бяха насядали 
старците, които не можеха да се държат на крака. Мръсотия и тъм-
нина. Нямаше прозорци, нямаше въздух. Бяха транспортирани като 
животни. Не знаеха къде отиват, бяха освирепели от глад. Майките 
притискаха своите рожби към гърдите си, а те плачеха от страх. Глед-
ката ти спираше дъха. 

Най-отпред стояха пет майки, прегърнали своите деца. Пет не-
винни души, момиченца и момченца, които ме гледаха със страх. Запо-
вядах на майките да ми ги предадат за преглед. Жените още по-силно 
стиснаха своите рожби. Отказаха да се подчинят. Напълно ги разби-
рах. Те не знаеха какво кроя. За да спася детските животи, със сила 
отскубнах техните телца от майчината гръд. Майките заридаха, де-
цата се разпищяха… Издърпах ги от вагона и разбих сърцата на тези 
клети жени. Да не знаят каква ще бъде съдбата на техните рожби! 
По-големите се дърпаха силно, като зверчета, борейки се за живота 
си. А от джобчето на изпокъсаното яке на едното малко момче падна 
дървена играчка. Влакче, което се разби. Наведох се, за да събера пар-
ченцата, но изпуснах децата.Те бързо се разбягаха и едното се върна 
във вагона. Хората го прикриха със своите тела. Останалите четири 
заведох до камионетката. Прегледах ги, а полицаите излъгах, че са бо-
лни и трябва да ги взема с мен. Потеглих с децата, две момичета и 
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две момчета. Те плачеха отзад, а аз бързо карах към града. Това успях 
да направя. Спасих тези клети същества. 

Намерих дом за всяко дете. Молех се да съм сторил добро. Но 
угризенията ми бяха големи. В главата ми се въртеше мисълта колко 
по-тежка е била смъртта за майките, които не знаят какво се е слу-
чило с техните деца. Будех се с кошмари, сънувах отскубването на 
детските ръце. Страдах и се обвинявах, че не съм сторил достатъчно 
добро. 

Парченцата от влакчето, които инстинктивно събрах, носех ви-
наги със себе си. Сглобих ги, залепих го. Исках винаги да е до мен. Да 
ми напомня, че животът се върти. Че тази страшна съдба може да 
достигне мен, че трябва да сме съпричастни и да помагаме всеки ден. 



- 160 -

НОМИНИРАН

Аз съм Катерина Пандева, на 16 години съм и уча в СУ“Братя Петър и 
Иван Каназиреви“ – град Разлог 

През свободното си време обичам да чета книги и да спортувам. За пър-
ви път в подобен конкурс се включих миналата година. Заинтересува ме исто-
рията на евреите по време на Холокоста и започнах да чета за тях, за живота 
им, за съдбата им… за жестокото време, през което са подложени на мъчения, 
гонения и унищожение…

Учителката ми по история предизвика в мене още по-голям интерес към 
темата и ме подтикна да участвам в конкурса. Започнах да търся материали, 
прочетох много и различни истории. Реших да участвам и тази година. Темата 
ме заинтригува, защото всеки един от Праведниците е жертвал своя живот, 
живота на близките си без да се замисли, за да може да бъдат спасени цели 
семейства. 

Избрах да разкажа историята на Ана Дамянова, защото ме развълнува 
със своята жертвоготовност и храброст и ме накара да се почувствам горда, 
че съм потомка на народ с вековна история, запазил добродетелите си.

Катерина Пандева
СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“

Разлог
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ИСКАМ ДА РАЗКАЖА…

Годината е 1943, градът Скопие. Година като година, град като 
град. Ако човек погледне с очите на незнаещия, може да види хора, 
къщи, улици, но аз знам... И искам да разкажа. Защото видях драмата, 
видях трагедията, оплела като в паяжина човешки съдби и неволи. 

В света бушуваше страшна война. Един човек, който не носеше 
в себе си нищо човешко, беше решен на всяка цена да унищожи цял един 
народ – еврейския. 

Изнизаха се дните ми като броеница. Стоя и си мисля колко мно-
го срещи имах по пътя си. Познавам и доброто, и злото. Най-силен спо-
мен съм запазила за младото семейство Карио. Мони и Рашел и сега 
са пред очите ми, смутени и изплашени. В ръцете ми беше попаднала 
секретна грама, адресирана до съпруга ми – Стефан Попстефанов, 
който беше полицейски началник в Скопие. В грамата се заповядваше 
всички евреи да бъдат депортирани. Уплашиха се, силно ги разтърси 
като гръм от ясно небе тази вест, като разбраха, че след ден трябва 
да тръгнат към неизвестното. А всъщност пътят им беше ясен – 
потегляха ешелоните на смъртта. Гарата на Скопие, влакът към Гер-
мания и... спирка Смърт. Спирка в нищото, където умираха надеждите 
на хиляди виновни – виновни само защото са евреи. Хиляди намериха 
своята смърт, но имаше и спасени, които останаха благодарни за цял 
живот. 

В сърцето си се заклех да им помогна! Трябваше да ги укрием и 
спасим! Повечето от тях като разбраха, успяха да напуснат страна-
та. Останаха само седем семейства, сред които имаше болни. Когато 
съпругът ми се върна, като разбра за пристигналото писмо, сърцето 
му се разкъса между дълга и обичта му към мен. Рискувайки кариерата 
си, той издаде фалшиви документи на десетина евреи. Така те успяха 
да напуснат страната. 

Мислех към кого да се обърна. Нямах много близки в Скопие и ре-
ших, че само моята приятелка Анна Сърчаджиева може да ми помогне. 
В нейната къща живееха тя, съпругът й, децата є и майка й. Тясно 
беше. На първия етаж в къщата бяха разквартировани германски во-
енни. Опасно беше. Знаех всичко, но сърцето ми крещеше: „Отиди, по-
моли се, направи нещо!“ 

Без да се замисля, отидох при Анна. Разказах є всичко. Като чу 
моя разказ, тя пребледня. Гледаше ме с широко отворени очи и сякаш 
є четях мислите: „Ако немците разберат, ако ги заловят? Какво ще 
стане с нас, с децата?“. В този момент при нас влезе баба Бонка.



- 162 -

– Какво сте се така умълчали! Ане! – обърна се към дъщеря си. – 
Виж нещо да почерпиш дружката си… –подкани баба Бонка. 

– Не е време за гощавки, бабо Боне. Лошо ни е времето – рекох 
аз и им разказах за какво съм дошла.

Баба Бонка ни погледна двете и каза категорично:
– Разбира се, няма какво да мислим, как няма да помогнем на хора-

та! Дайте да помислим как да го направим!
Въздъхнах облекчено, като че ли свалих огромен товар от плещи-

те си. Знаех, че баба Бонка и Анна са по-твърди от скали. Захванеха ли 
се с нещо, го правеха.

Въведохме семейство Карио вечерта по тъмно в къщата. Отде-
лили им бяха една малка стаичка в задната част. През деня затваряхме 
вратите и прозорците, за да не се чува плачът на децата. Колко страх 
брахме! Колко безсънни бяха нощите, само ние си знаем. А баба Бонка с 
блага усмивка ни казваше:

– Спокойно, всичко ще се оправи, ще видите!
Тя ни беше подкрепа и опора. Тя беше натоварена с нелеката 

задача да пазарува и готви. Беше невероятна жена – блага, винаги ус-
михната, но с някаква твърдост в характера си, от ония хора, за които 
се казва, че са солта на земята.

Може би ще кажете: „Какво толкова, скрили са някакви хора!”. 
Беше страшно! Повярвайте! И за по-малко, само за една казана дума 
срещу властта, хора губеха живота си, погубваха цели семейства. 

Един ден баба Бонка направила обичайното ходене до бакалията, 
за да набави продукти. И бакалинът, привърженик на новата власт, 
любопитен и подозрителен човек, с ехидна усмивка є рекъл:

– Е, нещо напоследък сте увеличили семейството... Все повече и 
повече пазаруваш. Да не би да имате гости?

Баба Бонка го погледнала с добрите си очи и кротко му отвър-
нала:

– Сина ми, нали го знаеш, работи в театъра. Ката вечер води 
гости. Все негови другари. Артисти. К`во да ги правиш, весели, весе-
ли… ама вечно гладни.

Сигурна съм, че оттогава се окичих с първите бели косми по 
главата ми.

Баба Бонка излезе права, всичко се нареди. След десетина дена 
успях да намеря конен впряг. Как се молех на кираджиите само аз си 
знам! Предлагах им щедро възнаграждение, но времената бяха трудни 
и всеки се страхуваше. Един добър селянин от близко село до Скопие 
обеща да преведе семейството през границата с Албания. По-късно 
научих, че оттам заминали за Америка.
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Минаха години, животът се изниза, но пред мене все още са очи-
те на Рашел, изпълнени с благодарност. И си мисля, че ако отново се 
наложи да помогна, пак бих постъпила така. Още броя дните – един, 
два, три… дните, в които ги криехме и треперехме да не ни надушат. 
Броя дните до спасението, до изгрева. И макар че семейство Карио 
тръгнаха на запад, сигурно първо са видели изгрева на своята надежда. 
А аз още броя. Броя невинните жертви, които никой не можа да спа-
си; броя спасените, които до гроб пазят ужаса от онези мракобесни 
времена, броя… Добрините, които сторих, и тези, които не успях. Вез-
ната на съвестта ми се накланя винаги към сторени добрини. Нате-
жава, защото който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. 
Историята помни и доброто, и злото. В този свят доброто е повече. 
Благодарение на него животът продължава.
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НОМИНИРАН

Да ви се представя: аз съм едно обикновено градско момче с голям ин-
терес към книгите, театъра, класическата музика и писането. Казвам се Кон-
стантин Атанасов и уча в ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас. 

Реших да се включа в литературната надпревара на Център „Алеф”, за-
ради интересната тема и заради шанса, който ми предостави да творя. Това 
е първият път, когато участвам в подобно задание и то наистина бе огромно 
изпитание за уменията ми да си служа с езика. Реших да пиша за Патриарх 
Кирил, роден под името Константин Марков, защото ме заинтригува него-
вата силна личност, неговата човечност, както и начинът, по който той се 
застъпва за обикновените и нищо неподозиращи хора. Нося същото име като 
моя герой и бих искал да изградя у себе си качества, с които мога да се гордея. 

Константин Атанасов
ППМГ „Академик Никола Обрешков“

Бургас
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ЕПИЗОД ОТ ЖИТИЕТО НА ЕДИН СПАСИТЕЛ

Всъщност... Започвам многозначително своята част от разказа 
за моя близък приятел Константин Марков, познат за повечето с цър-
ковното му име Кирил (тогава владика на Пловдив). 

Трудно е да определя точно началото на историята, която за-
почвам да разказвам, но смятам да прескоча по-ранните събития и да 
започна от случките в Пловдив през 1943-та. 

Беше 9 март, същата година. Тогава все още бях директор на 
болница „Свети Йосиф“. Край на работния ден, изпълнен с най-различни 
посещения, необикновени от първото до последното. Като че нещо 
витаеше във въздуха... 

– Абе, доктор Груев, много се напълниха улиците с военни! – въз-
кликна един мой болен. 

И така всеки следващ правеше подобна забележка, която се заг-
незди в съзнанието ми и нито за миг не ме оставяше намира. Не вяр-
вах, или поне не исках. „Навярно някое глупаво всеобщо впечатление“ 
– помислих си. 

Моят работен ден приключи. Когато излязох и поех своя път към 
дома, усетих някакво вълнение, тегнещо над иначе будния град. Цял ден 
затворен между четирите стени на кабинета си не можех да стана 
свидетел на нещо по-различно от поредното ново заболяване на паци-
ент. 

В еврейското училище, или по-скоро в двора му, бяха събрани мно-
го еврейски семейства. Там се намираха едни мои познати, също и 
други, които не бях виждал. Наоколо им се бяха скупчили много хора от 
всякаква възраст, които явно нямаха и бегла представа за случващото 
се пред тях. 

Нещо спря погледа ми. Това беше господин Барух и неговото се-
мейство. Те бяха в двора, близо до оградата. Той имаше две деца – 
момиче и момче, които бяха 3-4-годишни. До него стоеше жена му и 
родителите му. 

– Барух, какво се случва? – попитах го аз. – Защо е всичко това? 
– Единственото, което разбрахме е, че ще ни натоварят на влак 

и ще ни откарат нанякъде. 
Нанякъде? Накъде? Разтревожих се и затова си проправих въз-

можно най-бързо път през тълпата до постовия, който ги охраняваше. 
След като му се представих, обясних, че искам да разбера какво се 
случва, но той не прояви желание да ми отвърне. 

– Няма ли да ми отговорите? – попитах видно раздразнен. 
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Отговор не последва. Продължи да си стои изправен като стру-
на и да се взира безчувствено в далечината. 

Не беше редно. Тези хора стояха в неведение, охранявани от вое-
нен, и се страхуваха без и най-бегла представа какво ще се случи с тях. 
Трябваше да се направи нещо и всеки с чувство за човечност щеше да 
го усети. Но какво можех да сторя аз – безгласна буква насред всичко 
случващо се... 

***
– Имам да ти обадя нещо – разтревожено рекох аз. 
– Какво се е случило, докторе? – попита приятелят ми – владика-

та Кирил зачудено. 
Извиних му се, че се е наложило да го притеснявам преди вечеря, 

но той ме увери, че имам достатъчно силно основание, за да го напра-
вя. 

– Пред еврейското училище става нещо, има някаква врява. Раз-
брах, че повечето еврейски семейства от Пловдив са събрани в двора 
му и никой не знае защо. Семейството на един мой познат също беше 
там. Той ми разказа, че щели да ги водят някъде с влак. 

– Влак? Това не е добре... – промърмори Кирил на себе си, като че 
е запознат със случката. – А къде е това „някъде“? 

– Попитах постовия, но той не си направи труда да се занимава 
с мен. 

– Имало е постови? 
– Да, имаше. Той стои пред училището и пази хората да не се 

измъкнат. 
– Военна му работа... – проточи той. – Трябва да направим нещо! 

– каза след известно мълчание. 
– Какво? – попитах. 
И той ми отговори разпалено. След което запрашихме с неверо-

ятна скорост към мястото на действието. 
***

Свечеряваше се. Скриването на слънцето зад хоризонта вещае-
ше само покой след изпълнения с работа ден... но не и днес. Всяка ми-
нута се усещаше ужасът, надвиснал като воал над едни бедни души... 
Като че времето беше спряло и се опитва да изстиска душата ти, 
която предусеща зло... 

Владиката се устреми през народа. Отиде до входа на двора и 
погледна постовия, който съвсем неочаквано бе омекнал. 

– Пусни ме вътре! – изкомандва го приятелят ми. 
 – Ама, Ваше Високопреосвещенство… – запелтечи човекът. – 

Има заповед... Ама не може! 
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– Не може ли? Само се опитайте да ме спрете! 
Миг по-късно, трудно уловим за обикновеното око, владиката Ки-

рил вече беше прескочил училищната ограда и се бе озовал при обик-
новените „затворници“. Постовият, останалите и аз в това число се 
бяхме смаяли. 

– Владико! – въодушевено възкликнаха евреите. 
– Не се бойте, добри хора! Където отивате вие, там съм и аз! 
Докато те се радваха на своя спасител, наоколо се накачулиха 

няколко по-старши военни. 
– Излезте от там, Ваше Високопреосвещенство! –приканваха го 

те един след друг. – Не бива да стоите там. 
Владиката дори и не забеляза тяхното присъствие. Той се рад-

ваше на дечурлигата, които го гледаха като техен покровител. Взе 
едно ведро момиченце на рамо и хвана едно момченце за ръка. Това бяха 
дечицата на Барухови. После се обърна към своите енориаши, които 
като по знак замлъкнаха. 

– Трябва да помним, че преди да сме български народ, ние сме 
християни и като такива от нас се иска да не отменяваме Христовия 
закон за обичта! Той ни задължава да се застъпваме за ближния! – След 
миг мълчание той изгледа всички, които мълчаливо поглъщаха всяка 
негова дума като свята манна. После продължи: 

– Ние сме християни и, повтарям, като такива не можем да не 
стоим на почвата на светото Евангелие и на Христовото учение за 
равноценност на всички човеци пред Господа, без оглед на вероизпове-
дание, вяра и произход! Следователно, българи, ние трябва да се застъ-
пим за евреите! Нека, който посегне на български евреин, да бъде съ-
ден от Господ, както подобава! Затова да избавим тези честни хора! 

– Но какво е щяло да се случи с тях? – някой попита Владиката. 
Кирил изгледа военните многозначително. Под напрежението на 

неговата особа, в момента изпълнена с почест и строгост, най-въз-
растният военен отговори: 

– Полша... В лагерите на смъртта. 
Всички като жилнати се оживиха помежду си. 
– Да ги спасим! – обадиха се няколко души. 
– Нямаме право да ги спасим! – обадиха се важно военните. 
Владиката извика пламенно: 
– Обещавам ви, господа, че ако не ни помогнете, аз лично ще 

легна върху влаковите линии, ако композиции, натоварени с евреи от 
българските земи тръгнат към нацистките лагери на смъртта! 

Тълпата спечели неговите симпатии и всички завикахме: 
– Освободете ги! 
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***
Всички викаха в един глас. Това беше невероятно. Толкова хора 

изпълнени с толкова обич към нещастните евреи сега искаха свобода-
та им! 

Кирил вече не се интересуваше от всякакви власти. Той беше 
като фурия, опустошаваща всичко, което є се изпречеше на пътя. За-
това реши да не губи време и да изпрати бърза телеграма до столица-
та. Ето какво гласеше тя: 

До Негово Величество цар Борис III, Двореца, София
Ваше Величество, 
В име Божие, усърдно моля за милост към евреите! 
+ Пловдивски Кирил
По-късно през деня евреите от училището бяха освободени чрез 

официална заповед от столицата. На следващия ден бяха публикувани 
думите на премиера Филов: 

„Повече от сигурно е, че на вътрешния министър бяха дадени 
наставления от най-високо място – Двореца, да преустанови изпълне-
нието на планираното депортиране на евреи от Стара България. Във 
всеки случай на 9-ти март вътрешният министър, без каквото и да 
било участие на комисаря на еврейските въпроси, заповяда освобожда-
ването на евреите.” 

***
Не много дни след това разбирам, че Владиката Кирил е бил дос-

та по-запознат със събитията покрай евреите, защото той сам ми 
довери, че му се е наложило да укрива няколко семейства в своя дом. 
Сподели го като тайна, защото не желаеше това да се разчува. 

Обаче... Повече от година и половина вече беше изминала, някъде 
след 9 септември 1944 година, когато научих за неприятно приключе-
ние с моя приятел. Бил е хвърлен в затвора като „фашистки“ и „враже-
ски“ елемент, заради укриване на „противници на държавата“ в дома си. 

Това е абсурдно! Този обикновен човек е бил набеден заради силна-
та си човечност. Той, чието призвание по душа е било да пази народа 
от всякакви зверства и неприемливи прояви над обикновените хора, е 
лишен от свобода! 

За щастие, когато бях уведомен за ситуацията, делото срещу 
приятеля ми още не било свършило... 

Много благородни и много благодарни хора, които му симпатизи-
раха и които го бяха обикнали с цялото си сърце, чиито животи беше 
спасил, защото той живееше в народа, за народа, се бяха застъпили за 
него и за делото му. И бил освободен. 

Не се беше минало време след това, когато се срещнахме. Бях се 
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изплашил, когато бях го зърнал. Той е бил принуден да изтърпи жестоко 
унижение – насила обръснали брадата му, като са се подигравали с нея. 
Това, разбира се, било най-малкото, което е трябвало да изтърпи... 

Но аз знам, че неговата духовна сила трудно е можела да бъде 
прекършена. Той покорно преживял всичко, което отрече да ми разка-
же. 

– Докторе, не знам какво да ти кажа. Тези добри и чистосърдеч-
ни, святи души ме защитиха. Рекоха ми, че ме обичат... Ами, ако не 
беше тяхната любов мен, какво щеше да ми се случи по-нататък? 

Владиката ми говореше с такава лъчезарност и светлина за до-
брото дело на хората. Обаче аз исках да му кажа, че той бе освободен 
не само заради добрите хора, но и заради самия себе си... 

/Споделено от д-р Теофил Груев, близък приятел на Кирил/
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НОМИНИРАН

Казвам се Маринела Маринова Гетова. Живее в града на седемте хъл-
ма – Пловдив. Вълнувам се от близкото ми студентско бъдеще. Но нещата, 
които ми дават импулс и живителна сила, са свързани с писането. За мен то 
не е просто хоби, то е част от мен – въздух, енергия и любов. Начин да изразя 
своите възгледи и убеждения, да творя, да рисувам с думи и да създавам ше-
дьоври с текст. 

Реших да се включа в конкурса на „Алеф” за втори път и да разкажа исто-
рията на Младен Иванов, защото за мен той е символ на човещината. Най-цен-
нит урок, който научих, е че хуманността е могъща сила и тя трябва да ни 
води през живота. Моето послание е да запазим и да съхраним любовта, да я 
предаваме, да защитаваме всички, независимо от пол, религия и раса, да се оби-
чаме и подкрепяме. Също така, да помагаме на ближния и да създадем заедно 
един по-добър свят. 

Маринела Гетова

Пловдив
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МАГЕТО

Седейки в топлото кресло, споменът – прашен, мрачен и забър-
зан, ме връщаше в далечната 1943 г. Защо там? Защо винаги на едно 
и също място? И защо с любовния трепет на онзи 20-годишен младеж? 

Сякаш споменът за войната, раните и болката се лекуват не 
само с времето, но и с любовта. 

Съдбата ми беше предопределена, но тогава не го знаех и не 
бях готов за нея, не бях готов за любовта и за моята любима с очи на 
кошута. Роден съм през 1923г. в София. Израснах в еврейския квартал и 
осъзнах, че всички значими за мен хора са евреи. Та аз още от хлапе си 
играех с тях из прашните улици на Коньовица. Научих ладино. За пове-
чето ми приятели от квартала не бях Младен Иванов, а Магето – „за-
щитникът на евреите.” Вълнуващо, нали? Или поне така звучи... 

Историите са много, а паметта ми е слаба. Споменът ме връх-
лита и не дава покой на изтерзаната ми душа. Искам да се отпусна 
в балдахиненото кресло и да забравя, че съм жив, но не мога. Това са 
историите на онези, които Законът за защита на нацията се опита да 
убие, да ги остави безмълвни, слепи и с разбити, скитащи души. 

Една сутрин през 1943г., мрачна и с вятър, който пронизва дре-
хите, и студ, който вледенява сърцето, бързах към топлата пекарна 
на дядо. По пътя съзрях две босоноги момчета с окъсани дрехи, кои-
то бягаха от полицията. Прибрах ги в пекарната на дядо и ги скрих в 
незапалената пещ, а след малко разярените полицаи влетяха вътре. 
Претърсиха всичко, но не успяха да ги открият. През цялото време, 
докато ги търсеха, бях на тръни, но не се издадох. Облекчението ми 
беше голямо, а най-огромната награда бяха усмивките по лицата им, 
които получих, след като полицията си тръгна. Никога не бих забравил 
тези невинни подплашени хлапета, бягащи от церберите на властта. 

Друга случка, от която сърцето ми кърви, стана в така наре-
чените късни часове на нощта. Двама мои близки приятели евреи, с 
които отраснахме заедно и си играехме от деца, закъсняваха с 5 мину-
ти за вечерния си час. Голямо престъпление – няма що… Полицията ги 
арестуваше, но не очакваха мен. Нахвърлих се върху властите на реда, 
като дори успях да отмъкна и пистолета на единия, та да ме запомни. 
На другия ден дойде да си го иска. Наглост, безскрупулност, безочие. 

Но моите случки и бойни юнашки трепети не спираха дотук . 
Да, аз не съм супергерой, бях човек, който искаше да живее в мир, да 
не арестуват приятелите му , защото са от различен етнос, и да 
не делят хората заради политически интереси. Ето защо спогаждах и 
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други номера на полицията с моите приятели. Случайно си изгубвахме 
документите, след това полицията ни издаваше други, а с изгубените 
помагахме на свои приятели евреи да се придвижват свободно – без 
страх, ужас, угризение и да не се чувстват зле от това, че са „различ-
ни”. Те бяха част от нас, част от мен. Те бяха моето второ семейство 
и аз правех всичко, което бих направил за най-близките си.

Не се гордея с това, но заради Закона за защита на нацията се 
превърнах в изкусен фалшификатор на лични карти. Имах дори специ-
ално направен печат. Намеренията ми не бяха лоши, просто исках да 
защитя невинните, да им дам поне малко от отнетата им свобода, да 
ги накарам да се почувстват отново истински живи, да престанат да 
се самонараняват за това, че са евреи. Чувствах, че това е мой дълг. 
Вярвах силно в правотата на своите убеждения и никой и нищо не мо-
жеше да ме спре. 

Пекарната на любимия ми дядо се беше превърнала в скривалище. 
Там скрих петима евреи, които през зимния ноемврийски месец можеха 
да загинат. Сред тях бе и Анжел Вагенщайн, но това е друга история. 
Всъщност моята дива природа беше неукротима, докато не срещнах 
Буча. Тя с тези вълшебни очи на кошута ме плени, с нейната царствена 
и смирена осанка, с тишината и тази непонятна красота, с нейните 
коси, които спускайки се, ме давеха – все едно плувам в леденото Чер-
но море. До този момент не се бях чувствал така. Никога сърцето ми 
не е биело толкова учестено, а стомахът да се е свил на кравай така 
плътно, че да не можех да си взема въздух. Винаги щом я съзирах, изгуб-
вах и картина, и звук, а земята се отваряше и ме поглъщаше цял. Бях 
безсилен пред тази магия, наречена любов. Не се интересувах от нищо 
друго, а желаех с цялото си същество да я виждам. Тя беше като пу-
стинно цвете. Те – антисемитите, щяха да ми я отнемат, да погубят 
нейната красота, да умъртвят това цвете, докато не стане въглен, а 
от въглена – черна пепел. Чувствах се безсилен, празен, немощен. Тряб-
ваше да бъда неин щит. Кълнях се и си обещавах още от мига, в който 
я видях, че трябва да я опазя. Тя, моята кошута, не беше създадена за 
този пагубен свят. И ето, че ликовете на тези, на които съм помогнал, 
ме преследваха като призраци, за да ми напомнят какво можеше да 
стане с тях, ако не им бях подал ръка, а колко други има. Бях в ад, от 
който няма измъкване, бях като мъртъв сред живите, не чувствах 
вече нищо към никого, освен към любовта на своя живот – Буча Бохор 
Алкалай. Но как я срещнах аз? Не беше ли ангел, пратен ми от Бога, за 
да опитоми буйния ми нрав? 

Споменът никога не би ми изневерил. Дори годините да минават 
бързо, а стенният часовник с кукувица да отброява и отброява, ви-
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наги ще помня датата 12. XII. 1943г. В съзнанието ми изплува не само 
нейният образ, но и всичко, което ме е заобикаляло. София отново ме 
примамва в своите пипала, а ето и мигът на истината…

Беше съвсем обикновен ден. Трябваше да чиракувам в пекарната 
на дядо и тя се появи. Сега си спомням най-вече аромата на цветя, 
червеното палто, което правеше фигурата є като на муза, а косите 
– ех, тези буйно падащи вълни. Тя влезе в пекарната плахо, точно в 
12.30 и ме попита дали бих могъл да є дам един самун. В този момент 
се вцепених, не знаех какво да кажа, освен, че трябваше да изчака 15 
мин. Сърцето ми щеше да изскочи, а тя стоеше там, точно пред мен, 
красива, мила и чакаща… Докато времето минаваше, нейната ангелска 
осанка стоеше без трепет, но очите… те говореха. Бяха едновремен-
но могъщи, но и тъжни, а тя – все тъй загадъчна. 

Изведнъж в пекарната нахлуха моите „добри приятели” – поли-
цаите. Щом я съзряха, започнаха да се държат арогантно, обиждаха 
евреите, казвайки, че с тях е свършено. Отправяха закани и я разсъбли-
чаха с поглед , но тя стоеше като мраморна статуетка, не каза нищо, 
само плахо ми се усмихна. В този момент единият от тях, на който 
бях взел пистолета, реши да я дръпне за ръката и да є каже, че няма 
работа в тази пекарна, една еврейка трябвало да можело да готви, без 
да ощетява хазната и без да прави ненужни опашки. Миг след това ми 
кипна. Нахвърлих се с ярост върху му и го съборих. Другият полицай ни 
разтърва и те си тръгнаха, заканвайки се на пекарната на дядо. 

Лежах на земята, когато Буча се приближи и ми помогна да се 
изправя. Целият бях прашен, но нейните топли очи ме накараха да се 
чувствам специален. Тя промълви едва: „Благодаря ти!“, а аз инстинк-
тивно я целунах. Спомням си, че тя се изчерви толкова, че червеният 
цвят на палтото стана блед в сравнение с лицето й. След конфузната 
ситуация Буча побягна, а аз я догоних с топлия самун в ръка. Извиних є 
се като истински джентълмен и я помолих пак да се видим. Тя се усмих-
на неволно и обеща, че ще си помисли. Това беше моят най-щастлив 
ден. Връщайки се към пекарната на дядо, за нещастие, ме чакаше не 
една, а две счупени витрини. Въпреки това аз бях на седмото небе от 
щастие. От този миг насетне не мислих за нищо друго, освен за Буча. 
Вече не бях същият. Потънах в размисли за Буча и за това как да є до-
кажа колко много я обичам. 

Същата вечер, часът бе около 21:30, докато вечеряхме, дядо ме 
смъмри, но моята реакция го изненада. Този път не се бунтувах, а тихо 
се извиних. На масата имаше оживление и глъч, а в мислите ми – мъгла 
и печал. Чудех се кога щях да видя Буча. Дали щях да я прегърна отно-
во? Изведнъж нещо ме сепна. Татко заговори за нейното семейство 
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и за това как живеели на две преки от вкъщи. Това ми трябваше да 
чуя. Станах от масата и изхвърчах като стрела навън. Взимайки ста-
рия велосипед, като светкавица потеглих, но не предвидих какво да є 
кажа. Съзрях как вечеря със семейството си и сърцето ми започна да 
бие учестено. Изведнъж тя се обърна и ме видя през прозореца. Бях 
се изчервил целия, а тя тичаше към мен като изплашена кошута и ме 
извика да вляза при тях. Беше разказала на семейството си за своя 
герой. Баща й, висок като планина, ми благодари и ме покани да седна, 
но аз отказах. Изпитах срам и неловкост. Майка є повтори поканата. 
Постоях, извиних се и казах, че трябва да тръгвам. Буча ме изпрати и 
ме целуна по бузата. От този момент аз бях най-големият късметлия 
и щастливец на земята. 

И така… Мислех само за нея, обикалях около улиците на дома й, 
за да я виждам, чиракувах в пекарната на дядо, защото тя бе не само 
скривалище, но и мястото, на което срещнах любовта си. Когато си 
бях у дома, фалшифицирах документи, за да виждам приятелите си сво-
бодни, а в съня си прегръщах и целувах Буча. Времето минаваше, слу-
чайните ни срещи с нея се сгъстяваха, докато станахме неразделни…

Споделяхме си всичко, излизахме, доколкото можем, защото цер-
берите на закона ни дебнеха. Времето ни летеше, а аз бях удавник в 
нейните коси, потъвах в очите й... Всичко вървеше невероятно до мо-
мента, в който получих писмо за казармата. Мобилизираха ме в Сръб-
ско. Това беше денят – пропаст между мен и Буча. Не знаех как да є 
кажа, как да є съобщя, че заминавам, кой щеше да я пази сега…

Не помня, а и не искам да си спомням момента, в който наме-
рих сили и кураж да є кажа. Чакахме се на нашето място – под едно 
дърво, близо до пекарната на дядо. Помня, че навън валеше. Когато я 
видях, останах безмълвен, а тя ме запита какво е станало, защо съм 
пребледнял като платно. Отвърнах, че трябва да служа в Сръбско, а 
тя заплака, сълзите є се стичаха като ледени водопади, прегърна ме, 
целуна ме и побягна като кошута, а аз тичах след нея безпомощен. Ко-
гато я настигнах, я сграбчих и я помолих да не се разделяме. Казах й, че 
тя е любовта на живота ми и нито разстоянието, нито времето ще 
променят това. Тя плачеше тихо. Обещахме си да си пишем писма, в 
които да си казваме всичко, което ни терзае. 

На другата сутрин на перона на гарата ме чакаше тя – лъчът 
светлина. Беше облечена със синя рокля и палто и се усмихваше наси-
ла. Искаше да ме направи щастлив, въпреки че я болеше. Познавах я 
твърде добре. Все пак тя бе по-добрата част от мен. Прегърна ме и 
ме целуна, питайки ме с очи кога ще се върна. Успокоих я, че ще бъда 
в казармата с най-добрия си приятел Иво и че ще се върна скоро, и се 
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качих във влака. Когато той потегли, видях от купето как Буча стои 
на перона безмълвна, препарирана, сякаш за нея времето беше спряло. 

С Иво бяхме най-добри приятели от деца и по пътя му разказах за 
Буча. Той ме запита как е възможно да изпитвам любов към еврейка, а 
аз сопнато му отвърнах, че тя е целият ми свят. Когато пристигнах-
ме в Сръбско, спорът се уталожи, а гневът ми отмина. Все пак бяхме 
най-добри приятели с него, почти братя. 

Дните в казармата минаваха монотонно. Все едно бях мъртъв. 
Единствената ми утеха бяха писмата от Буча. Но един ден неизбеж-
ното се случи… Получих писмо, в което тя пишеше, че ще депортират 
тези евреи, които нямат документи. Ще ги качат на влак, който тръг-
ва в 9.00 ч. в четвъртък и никога повече няма да се видим. По писмото 
имаше следи от сълзи. Щом го прочетох докрай и осъзнах написаното 
в него, се свлякох безжизнен на земята. Иво ме намери. Започна да раз-
питва и аз му казах мъката си. Разкрих му, че ще избягам от служба, за 
да спася Буча и го помолих да ме прикрива, а той троснато ми отвър-
на, че жертвам не само кариерата, а и живота си за една еврейка, че 
съм сляп и глупав и че тя не заслужава човек като мен. Стиснах зъби и 
зачаках нощта да падне и да ме прикрие с черното си було.

В полунощ се измъкнах тичешком. Преминах препятствията на 
един дъх. Летях, защото трябваше да защитя Буча – бях є обещал. И 
така в 6.00ч. бях в София – ни жив, ни мъртъв. Целият прашен, изпод-
ран, истински просяк. Прибрах се вкъщи като крадец, взех последния 
останал фалшифициран печат и документите и забързах, надеждата 
ме напускаше. В 8.45ч. бях на гарата. Гледката, която видях, беше по-
къртителна. Жени, които плачеха, деца, които ревяха, мъже, потъпка-
ли гордостта си, молещи се да не ги разделят от семействата им… 
и точно в този момент видях един паднал ангел със зелена одежда. 
Съзрях Буча със семейството є. Тъкмо един полицай ги разделяше, ко-
гато извиках: 

– Стойте, те имат документи!
Показах уверено фалшифицираните лични карти ( с „български” 

имена) на полицая, за да ги пусне и чудото стана... Бяха свободни! Успях 
да спася любовта на живота си, а с нея и моята изстрадала душа. 

Вкъщи ме чакаше друга новина. Полицията беше дошла да ме 
арестува по донос за фалшифициране. Пращаха ме на военен съд във 
Велико Търново заради – както по-късно разбрах – Иво, който ме беше 
предал. В този момент краката ми се подкосиха и за втори път паднах 
на земята. Сякаш безброй шрапнели се забиха в сърцето ми. 

В деня, когато ме съдеха, най-голямата опора ми беше Буча Бо-
хор Алкалай, а най-големият защитник – моят дядо, Иван – пекарят. 
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Дадоха ми 2 години, а през тях Буча ме чакаше. В деня, когато излязох 
от затвора, слънцето грееше, тя беше облечена с онова червено пал-
то – от първата ни среща. 

Тичах към нея и тя тичаше към мен. Любовта ни издържа, тя ни 
държеше живи. 

Години по-късно се оженихме, вече имаме и внуци – на тях разказ-
вам нашата история. История за любовта, която ни държи живи, и за 
смелостта, която ни държи изправени!
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Любовта и приятелството между българи и евреи в страшните 
години на Холокоста вдъхнови за творчество стотици младежи. 
Най-добрите разкази, номинирани за награди, в шестото издание 
на конкурса,бяха публикувани в сборник, излязъл от печат през 
2019 г.
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НОМИНИРАН

Аз съм Нели Цонева от Благоевград. Уча в Природо-математическа гим-
назия «Акад. С. Корольов» , 11 клас. Извън училище се занимавам с рисуване и 
музика, но имам подчертан интерес към историята и художествената лите-
ратура. Особено ме вълнуват книги, в които са описани реални исторически 
събития и възможността действителните факти да бъдат поднесени в худо-
жествена форма.

Конкурсът ме подтикна да създам творба, в която чрез преплитане на 
реалност и фикция да изразя по свой начин отношението си към спасяването 
на българските евреи. Проучих събитията и реших да създам разказ за спаси-
телите на евреите от Кюстендил. Исках да пресъздам действията от 1943 
година в наши дни и го направих под формата на спомен. Въпреки че споменът 
не е мой, мисля, че разказът се получи. Осъзнах нещо много важно – за да за-
пазим човешкото в себе си, трябва да знаем миналото си, да го помним и да 
разказваме за него на бъдещите поколения. През Втората световна война са 
се случили ужасяващи неща с евреите и ние трябва да разказваме за това. 
Трябва да разказваме и за онези хора – светци, които рискувайки живота си, са 
помогнали за спасяването на много други човешки животи. Трябва да разказ-
ваме за доброто!

Нели Цонева
ПМГ „Акад. С. Корольов“
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СПОМЕНИ

6 милиона евреи са жертви на Холокоста. През 1943г.
единствено България отказва да се подчини на Нацистка

Германия и спасява своите евреи от сигурна смърт.

Ставам и си сипвам кафе. Прекалено рано е за каквото и да било. 
Излизам на верандата и се взирам в далечината. Студено е и сутреш-
ната мъгла още не се е вдигнала. Оттук мога да видя целия Кюстен-
дил, както и когато бях малък. Малко по малко градът започва да се 
пробужда – кафенетата отварят врати, а най-ранобудните граждани 
тичат да пият кафе. Един по един всички излизат от домовете си 
и тръгват по задачи. Прекалено забързано ежедневие за такъв малък 
град. Още отдалеч чувам шума на колата на млекаря. Всяка сутрин 
точно в седем часа и половина ми донася мляко. 

 – Добро утро, Нисим, и честит празник! – казвам аз. 
 – Добро и на теб, батко Асен! Благодаря ти!
Плащам му и тръгва. Бих го поканил на кафе, но аз съм първата 

му спирка, така че има още много работа. Отивам да си приготвя 
закуска. Днес внуците ще дойдат и имам доста работа. Пускам теле-
визора, докато правя списъка с покупките:

 – Честит ден на избавлението! ... Днес на обяд ще чуем исто-
рията на Нора Рут – едно от спасените от депортация кюстендилски 
деца. 

Нора ... Татко ми е разказвал за нея. Била му е съседка. Видял я е, 
когато е отишъл да провери дали вагоните са пристигнали на гара-
та. Изключвам телевизора, защото трябва да тръгвам. Ако се върна 
навреме, ще го гледам. Времето е хубаво за март месец и решавам 
да отида пеша до центъра. Заключвам вратата и тръгвам надолу към 
града. Въздухът тук горе е по-чист и денят е по-спокоен. Когато бях 
дете, с дядо Асен обичахме да се качваме високо над града и да на-
блюдаваме хората, малки като мравки. Къщата, в която живея сега, 
навремето е била негова. Някога, прибирайки се от срещата с Пешев 
в парламента, заварил счупени прозорците на къщата си. След време 
бил принуден да я продаде, заедно с магазина си. Дядо беше търговец, а 
пък имаше и кожарска работилница, в която правеше и шапки. Шапкар-
ството беше наследил от баща си. Винаги, когато излизахме по града, 
ми купуваше сладолед и минавахме през някогашната му работилница. 
Той беше добър разказвач и ми разказваше страхотни истории за прия-
телите си от детството. Спомням си една от тези истории:
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***
Беше осми март 1943 година. Събудих се от силен шум по входна-

та врата. В просъница мернах часа. Беше прекалено рано. Щях отново 
да си легна, но шумът не спираше, а даже ставаше още по-силен. Нало-
жи се да стана, за да видя кой тропа на вратата. Наметнах си горна 
дреха и заслизах по стълбите, когато синът ми я отвори. 

 – Бай Асене, добро утро! Идвам да ти съобщя една новина – 
каза полицейският началник Димитър. 

Винаги, преди да отиде на работа, минаваше да пием кафе, само 
че днес беше подранил доста. Сигурно новината не беше добра.

 – Аз ще тръгвам, татко! – каза Григор и излезе. Беше поне-
делник и тръгна на училище, което ми напомни, че трябва да отворя 
дюкяна. Поканих госта вътре и му сипах кафе. – Е, кажи сега. Какво 
има? – запитах го веднага.

 – Слухът за депортацията вече е потвърден. До три дни ще 
съберат всички граждани от еврейски произход в двора на фабриката 
и ще ги изпратят в трудови лагери в Полша.

 – Трябва да вземем някакви мерки! От няколко дена мои прияте-
ли евреи идват да ме молят за помощ. Не можем ли да им помогнем? 
Налага се да измислим нещо! – казах развълнувано аз.

 – Сами не можем. Трябва да се говори с управниците, но не знам 
как ще стигнем до тях.

 – Ако трябва, сам ще отида! Повечето ми приятели от дет-
ството са евреи, израснал съм с тях, а сега сме дюкян до дюкян. Няма 
да позволя да заминат за Полша. – За момент спряхме разговора си и 
се замислихме какво да направим. В този момент ми хрумна: – Ти позна-
ваш адвоката Момчилов, нали? Той е приятел на Петър Михалев, който 
би могъл да ни помогне, все пак е народен представител. Трябва да го 
обсъдим с него, но как да стане?

 – Мога аз да говоря с Момчилов, все пак домът му ми е на път 
за работа. Ще му кажа новината и че искаш да се вземат мерки, а той 
ще се свърже с Михалев. Но може би е добре да се съберем някъде и да 
обсъдим идеята за преустановяване на депортацията. 

 – В Бай-Ивановото кафене към два часа. Кажи на когото мо-
жеш! Другите да направят същото! Ще те чакам направо там, а дото-
гава ще се опитам да уредя колкото мога повече хора. 

Взехме си довиждане и той тръгна. Време беше да отворя мага-
зина, затова се оправих набързо и излязох. Още с излизането си видях 
Владимир Куртев, който вече знаеше новината и искаше да окажем съ-
протива. Казах му за събранието, което ще направим, а той без никак-
во колебание се съгласи да дойде. По пътя поканих в кафенето всички 
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приятели и познати, които срещнах. Когато пристигнах пред дюкяна, 
помощникът ми ме чакаше. Докато отварях, му разказах какво се е 
случило. Обясних му, че ще го оставя сам за няколко часа следобед. С 
отварянето на магазина денят потръгна, но от главата ми не излиза-
ше лошата новина. През цялото време се чудех какво да измисля, за да 
прекратим депортацията. Малко преди да тръгна към кафето, Григор 
мина през магазина:

 – Татко, прибирам се вкъщи!
 – Бързаш ли? Мога ли да те помоля за нещо? – Григор кимна 

одобрително. – Депортацията на евреите вече е факт. Полицаят су-
тринта ми каза, че до три дена всички ще бъдат изпратени за Полша. 
Нали си с колелото, можеш ли да отидеш до гарата, за да провериш 
дали вагоните са там? После ще те чакам направо в кафенето на бай 
Иван. 

Остави си ученическата чанта и тръгна, а малко след него и аз.
Когато пристигнах в кафенето, повечето поканени бяха дошли. 

Още с влизането ми започнахме бурно да коментираме случая. Всеки 
даваше идеи, обсъждаха се най-различни възможни планове, докато в 
кафенето не нахлу Григор:

 – Всичките вагони са на гарата, но на страничен коловоз. На-
пълно готови са и само чакат да бъдат напълнени с хора. Освен това 
видях съседското момиче Нора. Цялото є семейство, заедно с други 
съседи, бяха в двора на фабриката. Явно, арестите са започнали. 

 – Тогава е решено! Утре сутринта трябва да заминем за София 
да съобщим на Димитър Пешев! – казах аз високо и всички се съгласиха. 
– Четиридесет човека ще тръгнат сутринта с влака за София.

Прибрах се на свечеряване. От втория етаж на къщата ни се 
вижда хълмът, зад който залязва слънцето. С наближаването на но-
щта небето губеше червеникавия си оттенък и ставаше все по-черно. 
Вместо звезди тази вечер се натрупаха сиви облаци и не след дълго 
заромоля тих дъжд. След вечеря бях много уморен и избързах да си лег-
на. Повъртях се известно време, но не можах да заспя. В главата ми 
изникнаха хиляди въпроси. Какво ще каже утре историята за нас?..

На сутринта, когато пристигнах на уговореното място, заварих 
само трима от вчерашната среща – Владимир Куртев, Петър Михалев 
и Иван Момчилов. В началото решихме, че другите ще закъснеят, но 
впоследствие разбрахме, че просто няма да дойдат. Това, разбира се, 
нямаше значение, защото куражът ни беше не за 40, а за 400 души. 
Запътихме се към гарата, но разбрахме, че от София е изпратена за-
повед да се внимава какво се случва в града, затова гарата беше бло-
кирана. 
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– Какво ще правим сега? Може би да вземем влак от някое село? 
– зачуди се Петър. 

В този момент видяхме няколко файтона, спрели точно пред га-
рата. Нямаше съмнение какъв ще е следващият ни ход – качихме се на 
първия и отидохме до съседното село Копиловци. Около половин час 
по-късно пристигнахме на Копиловската гара и се качихме на първия 
влак за София. През целия път обсъждахме вчерашната ситуация и ко-
ментирахме какво ще се случи на срещата с Пешев. 

Пътят, разбира се, беше дълъг и уморителен, а и не бях мигнал 
цяла нощ, затова заспах във влака. Събудих се от пронизващия звук на 
парниковия локомотив. Отворих очи и погледнах през малкото прозор-
че. Софийската гара беше празна, както и нашият влак. Слязохме и се 
запътихме към изхода. Градът преди малко се беше събудил и всички 
бързаха за работа. 

***
 – Господине, портокалите ви – чувам детски глас зад мен, но 

не обръщам внимание, докато малкото човече не застава пред мен с 
широка детска усмивка и не прогонва мислите, в които бях потънал 
така дълбоко – Забравихте си портокалите в магазина!

 Поглеждам надолу и детска радост ме обзема. Благодаря, пода-
вам на детето един портокал и продължавам по пътя си. Когато бях 
студент, магазините се пълнеха с неща от Европа само по Коледа и 
трябваше да чакаш с часове на касата. По това време живеех в София 
на булевард „Патриарх Евтимий“, а от другата страна на булеварда 
беше апартаментът на дядо Асен. Един ден получих колет с портокали 
– най-вкусните, които съм ял. Бяха на името на Асен Суйчмезов. Тогава 
бях със същата фамилия и едва по-късно разбрах, че са били за дядо ми, 
а пощальонът е объркал номерата на апартаментите ни.

 Прибирам се точно към обяд, когато пускат любимото ми пре-
даване по телевизията. След около час ще дойдат внуците ми, зато-
ва решавам да сготвя нещо вкусно. Пускам телевизора. Предаването 
беше започнало, а от екрана ме гледа Нора.

 – Тогава бях още много малка и не разбирах нищо, но споменът 
ми е много ярък. Беше една топла сутрин, когато се събудих от силни 
викове. Погледнах през прозореца и видях как полицаи изкарват съседи-
те ни навън. В този момент един влезе и у дома. Беше ме много страх, 
защото не знаех, какво се случва. Мама се качи в стаята ми и ми каза, 
че трябва да тръгваме. 

 – След това са ви завели в двора на фабриката до гарата, нали 
така? – пита водещата.

 – Да, цялото ми семейство, заедно с повечето ни съседи. Тога-
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ва не обърнах внимание, но всичките бяхме с еврейски произход. 
 – Как прие случващото се? Предполагам, не са ти казали какво 

става.
 – Спомням си, че видях леля си, която в бързината беше граб-

нала няколко портокала. Извика ме, за да ми даде, а аз я попитах, защо 
сме тук. Тя каза, че ще пътуваме с влак за Полша. Това, разбира се, ме 
впечатли много. Никога не бях пътувала с влак, особено за чужбина. 
След няколко часа видях съседа ми Григор да идва на гарата. Отидох 
до оградата, за да го поздравя и се надигнах през нея, когато един 
полицай ме сграбчи и свали долу. Вече не си спомням, какво ми каза, но 
се уплаших много и изтичах при родителите ми. Когато след време ми 
разказаха какво е щяло да се случи, се уплаших до смърт. 

 – Това беше всичко от нас за днес! Благодаря, че гледахте, и 
спокоен ден.

***
Нямах търпение да свърши. Не обичам да ме снимат и се при-

теснявам пред камера, затова бързам да си тръгна. Още с първите 
крачки, които правя навън, свежият въздух ме облива и се успокоявам. 
Вали тих дъжд и един по един чадърите на хората започват да се от-
варят. Бързам да се прибера, защото Теодор ме чака у дома. Прекося-
вам центъра и се запътвам към къщата ни на склона. Едва се показвам 
зад ъгъла, когато чувам радостните викове на Теодор: – Бабо, бабо 
Нора, знаеш ли кого видях? Чичо Асен! Беше си забравил портокалите 
в магазина. Ти вчера започна да ми разказваш за дядо му, но не довърши 
историята. Доразкажи ми я, моля! – гледа ме с ококорени очи и чака.

– Когато кюстендилската четворка пристигнала в София, вед-
нага отишли в дома на Димитър Пешев, който ги приел, а след това 
и ги поканил в парламента. Вътре седели няколко души депутати, а 
Пешев представил кюстендилската група като „Делегация от Кюстен-
дил, която е дошла да отмени депортацията на евреите“. Още с пред-
ставянето си Асен казал, че трябва да мислят какво ще каже утре 
историята за тях. Започнала дълга дискусия за справянето с проблема. 
Не след дълго цялата група се отправила към министъра на вътреш-
ните работи – Петър Габровски. След дългия разговор министърът, 
заедно с Пешев, излезли от стаята и по-късно се върнали с думите 
„Депортацията е отменена!“. Това се случило на 9 март и затова днес 
празнуваме деня на избавлението.

– Нима е станало толкова лесно? – пита детето.
– Разбира се, че не! Намесата на кюстендилската четворка спря-

ла до тук, но Пешев тепърва се включил. Седмица по-късно дал про-
тестно писмо лично на Богдан Филов, което съдържало подписите на 
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42-ма депутати. Писмото имало изключително благоприятен ефект и 
подтикнало цар Борис да вземе правилното решение. По-късно Пешев 
и кюстендилската четворка били обявени за праведници на народите 
на света.

Дъждът отдавна беше спрял, но земята е още мокра. Излизаме 
на верандата и гледаме в далечината. Небето червенее, а слънцето се 
готви да мине под хоризонта. Заглеждам се в къщите и хората, малки 
като мравки и бързащи да се приберат по домовете си. Една по една 
жълтите звезди изгряват на небето. 
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Всяка година специалното издание за конкурса -  в. „Алеф“,  съби-
ра на страниците си пълната информация от обявяването му до 
церемонията по награждаване. 
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НОМИНИРАН

Аз съм Николай Димитров Атанасов, на 16 години съм, уча в ЧПГ „Аме-
рикански колеж-Аркус” ЕООД– град Велико Търново. Голяма част от свободното 
си време прекарвам в залата, тренирайки бойни изкуства. Те успяха коренно да 
променят живота ми. 

Обичам историята, затова темата на конкурса ме заинтригува. Реших 
за първи път в живота си да се включа в състезание, за което не се изисква 
сила и ловкост. След проучването, което направих, реших да разкажа история-
та на един велик българин – д-р Павел Герджиков – човек с невероятен кураж и 
огромно сърце. Той избира да запази човешкото в себе си във времена на война 
и омраза, спазвайки своята клетва не само като лекар, а и като човек. На нас 
той завещава своя светъл пример, а от нас зависи дали ще го последваме, 
създавайки своята история по примера на един истински герой. 

Николай Атанасов
ЧПГ „Американски колеж-Аркус” 

Велико Търново
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ВЛАКЪТ НА СПАСЕНИЕТО

Студена февруарска вечер. Улиците са пусти. Сам, зимният вя-
тър броди по тях, без цел и посока. Злокобен стон се разнася из града. 
Стига и до болницата, само един прозорец е озарен от мека светлина. 
Това е кабинетът на доктор Герджиков. Медикът преглежда последния 
си пациент за деня – началник в местната полиция.

– Това ли е всичко, докторе? – попита с отегчение началникът, 
на когото му дойде до гуша от честите медицински прегледи, които 
са му наложени.

– Да, капитане, вече може да се завърнеш към изпълняването на 
своя дълг към държавата – отговори с усмивка докторът.

– Ах, Павле, да имаше повече хора, които да държат на изпълнява-
нето на дълга към родината, друго щеше да е – разочаровано отбеляза 
капитанът.

– Да разбирам, че знаеш какво е да се стремиш напълно да спа-
зиш клетвата си към родината?

Началникът кимна в знак на съгласие.
– И да си готов да изпълниш своя дълг, без значeние какво би ти 

коствало! Клел си се да служиш вярно на родината си, което е похвално. 
Аз, от своя страна, съм се клел да ценя човешкия живот и да направя 
всичко по силите си за спасяването му.

 Усмивката постепенно започна да изчезва от лицето на д-р Гер-
джиков, гласът му се понижи, придоби сериозен вид.

– Така… – неуверено се включи началникът.
– В тази връзка, като мой дългогодишен пациент и приятел, те 

моля да ми кажеш къде и кога минава влакът с евреи за София.
Военният си пое дълбоко въздух, шокиран от молбата. Разбра 

какъв бе планът на доктора. Познаваха се от много време, таяха дъл-
боко уважение един към друг. Не искаше да постави живота на своя 
другар в риск. 

– Опасявам се, че виждам какъв е планът ти. Като капитан в 
българската армия ти казвам, че не е редно да ти съдействам, не 
смятам да направя изключение, а като твой дългогодишен приятел не 
мога да допусна да изложиш живота си на риск.

– А кое е редно, капитане? – попита докторът. – Според теб 
редно ли е да се избиват милиони хора като нас, докато ние най-спокой-
но си затваряме очите, защото не ни касае пряко? Дал съм клетва да 
пазя човешкия живот и ще я спазя. Мнението ти и законите на нашата 
държава не са от значение. Наясно съм с опасностите. Ще поема този 
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риск, за да изпълня своя дълг не само като лекар, а и като човек!
Началникът остана безмълвен. След кратък момент на размисъл 

каза на Герджиков, че ще му остави папката с разписание на влакове-
те. Докторът искрено му благодари.

– Оттам нататък си сам! – заключи военният, като тресна вра-
тата след себе си. 

Храбрият доктор остана сам в кабинета си. Единственото 
нещо, което се чуваше, беше злокобната песен на вятъра, разнасяща 
се по пустите улици.

***
Незнанието бе покорило влака и неговите пътници. Какво бяха 

направили, за да се озоват в него, пътниците не знаеха и най-вероятно 
нямаше да разберат. Натоварени като стока за продан, всеки един от 
тях се стараеше да не привлича вниманието на немските офицери. 
Високи и стройни, с лъскава черна униформа и автомат под мишница, 
младите мъже въплъщаваха немския идеал за свръхчовека (Übermensch). 
Излъчваха сила и авторитет. Човек би ги сметнал за военни като всич-
ки други, без значение дали съветски, британски или български, докато 
не погледне към светлите им лица. В ясните им сини очи не се четеше 
нищо друго, освен неприязън. Като хищници, които дебнат жертви-
те си, бяха готови да накажат всяко действие на пътниците, което 
сметнат за неуместно.

– Къде ни водите?– имаше дързостта да попита един от път-
ниците.

Немецът го погледна презрително. Започна да говори с равен 
тон, запали цигара и посегна към кобура, от който извади своя Лугер 
и без да се колебае, простреля клетия човек. След този акт на омраза 
строго изкрещя заповед към пътниците. Уви, само неколцина от тях 
знаеха немски и успяха да го разберат.

– По заповед на Водача на хилядолетния райх Адолф Хитлер, ние, 
еврейската сган, ще бъдем закарани на кратък, но запомнящ се пре-
стой в Полша като мярка за изпълнението на ,,Крайното решение‘‘. 
Каза, че ако не искаме да последваме примера на нашия приятел, да 
мълчим, докато не пристигнем. – Това преведе на своите другари един 
от пътниците, който работел като журналист във вестник – правел 
преводи и пишел статии на немски.

Немецът запали следваща цигара и намести своята шапка, на 
която бе изобразен череп. Този елемент от немската униформа въз-
действаше най-много на хората. Страхът скова влака напълно. Вагони-
те бяха обхванати от притеснение. Пътниците останаха безмълвни, 
скърцането на релсите беше единственото нещо, което се чуваше.
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Следващият ден не беше по-лек. Силите на пътниците започнаха 
да намаляват. Гладни, изтощени и уплашени, си задаваха един въпрос: 
защо са подложени на тези мъчения, нали и те са хора като всички 
останали, и те се борят с живота, и те имат семейства, и те са вяр-
ващи. Някога уважавани граждани, сега са третирани като животни, 
пътници във Вагона на смъртта. Защо беше така печално оставен 
белег върху живота на всеки един от тях те нямаше да разберат.

Започнаха да губят надежда и да приемат трагичната си участ. 
Тогава един се надигна, висок здрав мъж, с гъста брада. По езика на 
тялото му се разбираше, че няма да отстъпи. Бавно и спокойно се 
насочи към офицера. Немецът беше сам, партньорът му бе отишъл в 
съседен вагон. Отначало не забеляза наближаващия, неволно отмести 
поглед от вестника си и го видя. Въпреки това той не спря. Пулсът 
на немеца се ускори, студени капки пот потекоха изпод лъскавата му 
шапка. Есесовецът посегна към своя автомат MП40, но закъсня. Хищ-
никът стана жертва. Мъжът се нахвърли на войника. Успя да нанесе 
удари първо в лицето, а след това и в корема на офицера. Виковете му 
се чуха из целия влак. Започна да се моли, но беше безжалостно изхвър-
лен от вагона. Чул виковете, цял отряд войници влезе във вагона. Без 
капка страх, мъжът ги погледна в очите. Последва дъжд от куршуми.

***
Зловещо спокойствие завладя влака. Преводачът каза, че е чул 

немците да споменават, че наближават София. За надзирател на ваго-
на беше избран значително по-млад войник, с руса коса и сини очи. Седе-
ше сам до вратата на вагона. Сякаш от нищото до него седна малко 
дете. Светло момиченце, с къдрава руса коса. Мина известно време, 
детето и немецът се спогледаха. Изведнъж, нещо в него се промени. 
Младият немец беше зашеметен от приликата между него и момиче-
то. Като че ли детето отключи далечен спомен у младия мъж. Спомен 
– отдавна забравен. Този момент беше прекъснат от влизането на 
офицера, който му нареди да не се разсейва. Младежът отново се вър-
на към спазването на задълженията си. Влакът забави, за да направи 
поредната спирка за проверка. Пътниците бяха напълно пречупени, но 
всяко отваряне на вратата на вагона беше лъч надежда, че някой спа-
сител ще дойде и ще ги освободи от клетката им.

Вагонът спря, дървената врата се отвори, чуха се стъпки, ня-
кой идваше – дали това беше възможно? Дали наистина молитвите им 
бяха чути? Уви – прага на вагона прекрачи мъж с офицерска униформа. 
Нещо с него не беше в ред. Униформата му беше различна – вместо 
лъскава и черна беше кафява и мека. Нямаше нито сини очи, нито руса 
коса. На каската му вместо череп имаше лъв. С влизането си започна 
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строго да нарежда на немците, които не очакваха подобно отноше-
ние. Пътниците се бяха наслушали на немски през мъчителното си пъ-
туване – неговият беше някак различен. Беше дошъл с болнична ками-
онетка, която спря до вагона. В нея го чакаше жена. 

След разговора си с немците започна бавно да минава сред хора-
та. Единствено хладнокръвието му прикри ужаса, който изпитваше. 
Видяното го остави без думи. Десетки хора, наредени един до друг, в 
дървен вагон, без прозорци и седалки, трепереха от студ в мразови-
тия пролетен ден. Докторът запази самообладание, сред пътниците 
започна да търси деца. Завърши първоначалния си оглед и се върна при 
офицерите, с които проведе кратък разговор. Бавно се насочи към хо-
рата. Излъчваше спокойствие. Майките скръбно стискаха децата си 
за последен път. Погледна всяка една от жените в очите, опитвайки 
се да разкрие добрите си намерения. Страхът не им позволи да видят 
доброто, което се криеше под униформата. Направи опит да отде-
ли децата. Не получи съдействие. Със сила Герджиков изтръгна всяко 
едно от петте деца във вагона от обятията на ужасените майки. 
Отприщи се хаос. Жените плачеха, децата пищяха – само докторът 
остана привидно спокоен. На офицерите каза нещо на немски, след кое-
то смъкна децата от вагона. След като слязоха, медицинска сестра 
им раздаде храна и лекарства. Забеляза, че ръката на едно от децата 
беше счупена и я превърза, докато момиченцето седеше мирно. В този 
момент едно дете се отскубна и се върна във вагона. Влакът отново 
пое по своя път. Всички се събраха около журналиста да го питат как-
во е станало и дали знае кой е прибрал децата им.

– Като че ли беше българин, доктор. Проверявал за тиф. На офи-
церите каза, че смъква децата за проверка. Да ви кажа аз, където и да 
ги заведе, не вярвам да е по-неприятно от там, накъдето сме се запъ-
тили. Като гледам, и той не обича германците, много-много. Можем 
само да се надяваме – пък... каквото сабя покаже.

Докторът качи децата в камионетката и ги заведе в близкото 
градче. Спаси живота на всяко едно от тях. 

***
Времената раждат своите герои. В ера на война и омраза д-р 

Павел Герджиков избира да запази човешкото в себе си, спазва клет-
вата, която е дал, и следва своя идеал с риск за живота си. Без да е 
длъжен, без да го моли никой, прави всичко по силите си, за да напра-
ви добро, да помогне на хората в тъмния за тях час*. Завещава своя 
пример. Всеки от нас решава дали да го последва и да създаде своята 
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история, вдъхновен от тази на един истински Герой. На 29 януари 1980 
г. израелският институт “Яд Вашем” награждава доктор Герджиков с 
почетната титла ,,Праведник на света‘‘.

*Най– тъмният час (The darkest hour) – Уинстън Чърчил 
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НОМИНИРАН

Казвам се Николай Шукеров, уча в СУ „Св.св.Кирил и Методий” – град Ру-
дозем. Обичам от малък писаното слово. Чета всякаква литература. Когато 
бях 12-годишен, ми попадна „Дневникът на Ане Франк“ и сякаш именно тази 
история ми въздейства най-много. Тогава някак естествено опитах да се по-
ставя на мястото на Ане, да вляза в нейните обувки, да съпреживея. Щом раз-
брах за темата на конкурса, осъзнах, че трябва да направя същото – да вляза 
в чуждите обувки, да съпреживея. 

От всички праведници екзарх Стефан оказа върху мен най-голямо въз-
действие. Той е бил мой земляк. Ние, родопчани, добре знаем какво значи толе-
рантност, знаем как да съжителстваме успешно, как да откриваме другия в 
себе си. Живея в район със смесено население. Имаме различни имена, но всички 
заедно се наричаме родопчани; имаме различни религии, но изповядваме една 
вяра – вярата в доброто; имаме различни традиции, но споделяме общи мечти.

Конкурсът се превърна за мен в подходяща трибуна, от която чрез сила-
та на художественото слово да покажа на света своите виждания и убеждения. 
Вярвам, че ние, младите хора, бихме могли да постигнем „обетована земя”, в 
която да се радваме на осъзнатата свобода.

Николай Шукеров

 СУ „Св.св.Кирил и Методий” 
 Рудозем.
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ИЗХОД

Септемврийското слънце бавно гаснеше в далечината, когато 
внезапен порив преви украсените с есенни багри дървета, подпрели с 
яките си гърбове напукания, но корав зид на Багаровата вила. Портата 
се хлопна с трясък, а после издаде пронизителен звук, подобен на плач, 
изтръгнат от гърлата на несмазаните, покрити с ръжда панти. Двуе-
тажната постройка сякаш въздъхна уморено. Към овехтялата фасада 
се понесоха рой жълтеникави листа, удариха се в студените стени и 
се строполиха на купчини пред прага. Атаката на есенния вятър се усе-
ти и в кабинета на Екзарха. Повеят отвори и без друго скърцащия про-
зорец, изду завесата като корабно платно и застави разпръснатите 
из бюрото листове хартия мигом да оживеят. Беловласият мъж свали 
очилата си, изправи се и накара старата дограма отново да простене, 
докато крилата се затварят. Приближи се до полицата и взе малка, 
но дебела книга с кожена подвързия и голям надпис със златисти букви 
„БИБЛИЯ”. Седна зад бюрото си, сложи отново очилата си и започна 
бавно да разгръща книгата на книгите. 

Пръстът на стареца се плъзна по пожълтялата хартия и се спря 
на втората книга от Петокнижието – Изход. Изход, изход… И Стефан 
Софийски търсеше изход. Много пустини бе преминал през живота си, 
много пъти бе излизал от Египет, но ето че от тая вила изход няма-
ше. Изход! Погледът му се плъзна по изхабените страници и се спря на 
следните думи:

„… и възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа, и рече 
на народа си: ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-си-
лен от нас; да измъдруваме нещо против тях, за да се не размножават; 
инак, кога се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, 
ще се въоръжат против нас, и ще излязат из (нашата) земя...”

Изгнаникът затвори очи и за миг му се прииска да извика в съзна-
нието си образа на Моисея, но вместо това от мъглата на спомените 
най-неочаквано изплува разтревоженото лице на равина Хананел. Екзар-
хът се сепна, прокашля се продължително и се вслуша в ритмичния 
звук на дъждовните капки по зацапаното стъкло на прозореца. Валеше, 
тихо като плач, но настойчиво, сякаш нечии пръсти нервно почукваха 
отвън. Екзарх Стефан се облегна на стола си, изкашля се отново и се 
замисли. Замисли се за онези дни, когато господарят на новия райх, 
подобно на онзи фараон, бе решил да затрие сънародниците на стария 
равин Хананел. Спомни си за оня празник на светите братя, май 1943 
г., когато десетки люде от сутринта бяха окупирали митрополията 
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и търсеха съдействието му. Особено добре си спомняше Хананел и 
спътниците му – Адолф Чаймон и Менахем Мошонов. „Ний живи няма 
да напуснем София!” – това бяха думите на равина, които се бяха запе-
чатали в паметта на софийския митрополит. Спомни си и че същата 
вечер писа писмо до царския съветник Павел Груев, дори се сети и за 
част от съдържанието му – „…чpез ваc, дълбокопочитаеми г-н П. Гpyев, 
най-близкия на Цаpя ни cъветник и най-добросъвестния мy cлyжител, 
прося от Негово Величество милост за евреите!” 

 Мм, да–а-а… Негово величество, Борис III, цар на българите. Ек-
зархът си спомни изражението на покойния владетел, светлите му 
очи, осанката, но си спомни и непреклонния характер на Кобурга. Но 
такъв беше и Стефан Софийски, и той беше интелигентен и твърд, 
беше добър оратор, беше и рязък! Неговите думи тогава ехтяха в 
ушите на мнозина:

 „Аз ще отворя всички манастири и ще прибера евреите там, ако 
ти позволиш те да бъдат натоварени на влакове и изведени от Бълга-
рия. Пък нека някой да има кураж да влезе тогава в храма!” 

 И това не беше единственият път, когато митрополитът се 
обръщаше към царя така заплашително! Знаеше се онази прословута 
телеграма с дръзката закана „Борисе… Не преследвай, ако не искаш 
да бъдеш преследван. С каквато мярка въздаваш, с такава ще ти се 
въздаде. Помни, Борисе, Бог следи делата ти от небето.“ Басовият 
глас на владиката разтреперва цялата „Св. Неделя”, когато по време на 
служба, притеснен за съдбата на евреите, от амвона се обръща към 
множеството: „Всеки, който посегне на български евреин, анатема ще 
провъзглася от този амвон!“

 Чу се гръм, стъклата потрепериха, засилиха се дъждовните кап-
ки, като куршуми заудряха по стрехата. Сякаш безброй малки крачета 
маршируваха по старите керемиди под напора на вятъра. Така топур-
каха и малките крачета на Соня Вайс, която заедно със свои приятели 
вървеше подир владиката. „Не бойте се, деца, ще имате и наука, и игра, 
и бъдеще!”– екзархът си спомни собственото си обещание, своето 
изпълнено обещание.

Не беше лесно да доведе тая мисия докрай, не беше лесно да 
изведе из Египет и отците от Синода. Трудно бе да отхвърлят изкуше-
нието на оня златен телец, на оня идол, който иска да се снишиш, да се 
слееш с конюнктурата и да замълчиш, защото е удобно. „Радостта е 
обща и скръбта е обща. Затова страда ли един човек, страдат всички 
с него. Гонен ли е един, гонени са всички.” Това прозрение остана отто-
гава, то съдържа подобно на скрижалите мъдростта на Онзи, който 
стори завет с Моисея.
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Погледът на Стефан Софийски се спря върху вехтата икона на 
светата Троица, усмихна се, пое дълбоко въздух и се наведе отново над 
книгата. Този път, за да види отново думите на друго обещание: „ако 
слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и правиш каквото е угодно 
пред очите Му, и се вслушваш в заповедите Му, и пазиш всичките Му 
наредби, – няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих 
на Египет; защото Аз съм Господ (Бог твой), целител твой”. 

„Амин”– рече изгнаникът, затвори светото писание и се прибли-
жи до прозореца. Дъждът беше спрял, гаснещата месечина плахо се 
оглеждаше в неподвижните локви и сякаш се усмихваше на собствено-
то си отражение. Стефан Софийски понечи да отвори прозореца, до-
грамата издаде пронизителен писък, но втурналият се внезапно полъх 
го заглуши. Екзархът вдиша дълбоко и се заслуша в тишината. Обърна 
се отново към старата икона, откъдето го гледаха очите на СИНА 
ДАВИДОВ, който заяви на света, че само истината ще ни прави сво-
бодни, а над него стоеше ВЕЧНО СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ, който поиска ми-
лост вместо жертва. Екзархът се прекръсти, обърна се и се загледа 
на изток, там, откъдето вече се показваха лъчите на новия ден.
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НОМИНИРАН

Аз съм Огнян Димов, на 16 години. Уча в Х клас на Националната гимназия 
за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ – София. Обичам 
да чета, творя разкази и стихотворения, пиша статии в училищния вестник. 
Имам и други занимания – пея в мъжкия църковен хор към гимназията, танцу-
вам в народния ансамбъл. Аз съм част от изкуството и то е част от мен. Но 
навсякъде ме води ценност, която в днешния дуалистичен свят често забра-
вяме и не проявяваме – човеколюбие. 

Случайно попаднах на книгата „Перлите на Ади Ландау“, която събуди в 
мен голям интерес към случилото се с българските евреи и в същото време 
разбунтува духа ми. Исках да надникна отвъд, да разбера за безчовечността, 
но и за добротата на човешката душа в онези тежки времена за еврейския на-
род. Човечеството винаги се е нуждаело и се нуждае от хора, даващи надежда. 
Тази мисъл ме водеше и чрез нея се роди моят разказ.

Огнян Димов

НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“
София. 
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ПРАТЕНИК НА СЪДБАТА

Датата бе 20 март, годината 1943. Небето беше мрачно, пълно 
с облаци. Надвиснало като тъмно вретище, то задържаше злото над 
нещастната земя и не позволяваше на безпомощните души да си пое-
мат глътка надежда. Студът разнасяше зловонната миризма на стра-
ха из сърцата на обречените на смърт. Въпреки че зимата приключ-
ваше, бурите и бедите в живота на евреите не стихваха. Мръсните 
конски влакове пътуваха към неизвестната, но сигурна гибел. Воплите 
и стенанията, идващи от малките отвори на тези големи животински 
клетки, изпълваха въздуха с неописуемата си болка и страдание. Хиляди 
гласове молеха за милост и сякаш като гръм отекваха в природата. 
Начинът, по който се отнасяха с толкова невинни хора, бе зловещ и 
жесток. Човеци се третираха като по-нисши от своите, зверство, 
което беше непростимо и от Всевишния. Никой не забрави ужасa, кой-
то покоси хиляди деца, мъже, жени и старци. Всички дълго време си 
спомняха сълзите, които бяха изплакали за своите роднини и приятели, 
скръбта и тревогата, които бяха изпитали по тях. Дори ударът от 
бича не оставя толкова дълбоки рани, каквито случилото се през тази 
година направи.

***
Влаковете от Тракия и Македония спряха на гара „Юг“ в Лом, за 

да могат евреите да заминат с параходи по Дунав до Виена и оттам 
да бъдат депортирани в лагерите на смъртта. Присъствието им на 
железопътните линии нямаше как да остане незабелязано от мест-
ните жители, които чуваха виковете и молбите за вода. Пътят на 
депортираните бе тежък – солената пастърма, която беше дадена да 
се яде преди тръгване, предизвика неистова жажда; условията във ва-
гоните бяха безмилостни – беше мръсно, тъмно, нямаше възможност 
за поддържане на хигиена. Всички физиологически нужди се извършваха 
на местата, на които се и спеше; дизентерията бе плъзнала и имаше 
много болни.

Единственият лек за страданията в този момент се оказа един 
човек, изпратен от Съдбата – медицинската сестра Надежда Василе-
ва. Тя разбра за ужаса на гарата от посещението си при съпругата на 
сръбския пограничен агент Пенка Вуко Ивошева. 

– Не мога, како Надке, от три дни да вляза в кухнята да си гледам 
работата от милост, като чувам писъците и молбите по линиите, пъл-
ни с вагони с евреи, които ще ги изпращат за Германия и чакат параходи 
– рече домакинката, подавайки чашата с кафе на гостенката си.

Щом чу това, медицинската сестра незабавно отиде до съсед-
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ната стая, откъдето се виждаше гарата, и съзря покъртителната 
гледка. Веднага се втурна с кофа и кана с вода към влаковите компо-
зиции. Там я пресрещнаха полицейски и митнически стражари. Въпреки 
че държаха насочени пушки в ръцете си, това не спря порива є да по-
могне на страдащите.

– Назад, ще стреляме, ще те убием като куче!
– Назад! – извика є един, като я блъсна в гърдите с оръжието си.
– Ти, човече, нямаш ли жена, деца? Не знаеш утре какво ще стане 

с тях. Не ме ли позна? – стрелна го с пламенен поглед Надежда.
– Знам, че си на Василев жената, но сега не те познавам. – каза 

и я блъсна отново.
– Убий ме, но ме пусни на тези грешници да дам поне по капка 

вода! Нямате ли вие сърца, нямате ли души? Как може три дни и три 
нощи хора да вият като животни и да не им се дава поне капка вода?

Нито насочените оръжия към гърдите є, нито заплахите, че ще 
я застрелят като куче, не успяха да я накарат да се предаде от целта 
си под натиска им. Тя за миг не се поколеба и се устреми към вагоните. 

На една от улиците срещу гарата се насъбра тълпа от българи, 
тукашни евреи и турци, която виждайки смелата постъпка на Василе-
ва, започна да помага. Всеки търсеше и набавяше нови съдове с вода 
от околните къщи, а няколко циганчета се осмелиха да се доближат 
до линиите и да пренасят кофите и канчетата от вагон на вагон. Тъл-
пата нарасна, а с нея и помощта. Надежда миеше, изплакваше съдове, 
падаше и ставаше, нагазваше в човешки изпражнения, къде изчистени, 
къде не. Много хора натрупаха всичко, каквото бяха успели да намерят, 
подаваха є го, а тя предаваше. Болните є искаха лимони и кибрит за-
ради дизентерията и тъмнината. Медицинската сестра не помогна 
само за утоляване на жаждата за вода. Тя утоли и жаждата за надежда.

Откъм митницата се зададе група от български и немски офи-
цери.

– Назад! Кой позволи на тази жена да дойде и да раздава помощ?
Нито звук не се чу, всички стояха като гръмнати и никой не сме-

еше да каже нищо – към тях бяха насочили пушки. Напред излезе Слави 
Пънтов, хвана Надежда за дрехата, раздърпа я и є рече:

 – Кой ти позволи да правиш тези щуротии? Марш назад, ще дам 
заповед да те арестуват! – и посочвайки към насъбралите се хора, 
каза на стражарите – Разпръснете тълпата, арестувайте всички ев-
реи, арестувайте и тази жена!

Той отново я погледна и попита гневно:
– Не ме ли познаваш кой съм?
А Надежда, запазила цялото си самообладание, спокойно му от-
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говори:
– Знам, че си Слави Пънтов и че си председател на Търговското 

дружество, а също и на „Червения кръст“. А ти не ме ли познаваш? Бях 
там, когато ни раздаваха самарянските длъжности. Самарянка съм и 
изпълнявам дълга си.

– Кой ти позволи, кой те задължи? Какви са тези своеволия както 
от твоя, така и от ваша страна? – каза, обърнат към полицаите.

– От никого не съм искала разрешение, никой нищо не ми е възла-
гал, а напротив – стражарите щяха да ме застрелят, но сърцата им 
не са от камък и ме пуснаха да давам вода. 

– Марш, прибирай се вкъщи, иначе ще бъде късно!
Всички мълчаха и гледаха, а той им обясни с две думи, че „Тя е 

една ненормална“. Медицинската сестра се върна към тълпата, но гла-
вата є се замая и припадна.

***
В града пристигнаха униформени български полицаи, най-вероят-

но бяха изпратени от столицата. Надежда се спря пред тях и ги запи-
та:

– Кажете ми, господа, престъпно ли е, че си позволих да давам 
вода по вагоните на онези нещастници, които изпращат за Германия? 
Аз съм самарянка, но не нося картата си в себе си. При това, че г-н 
Пънтов ме познава, той нареди да ме арестуват.

– Елате с нас, госпожо, сега ще Ви пуснат. Ще кажете, че г-н 
Стамболов е наредил да Ви освободят – рече един, излязъл напред.

Стражарите на митницата като видяха, че медицинската сес-
тра е с групата от полицаи, я пуснаха без проблем. Няколко циганчета 
изтичаха към нея с товари лимони, ябълки, кибрит, свещи, захар, кисело 
мляко и още много неща. Тя беше радостна, че успява да раздаде по-
мощ на нови вагони, които преди не се виждаха от ул. „Видинска“, къде-
то по-рано се беше събрала тълпата. Двама митничари я забелязаха, 
отидоха при нея и я предупредиха:

– Идете си, госпожо Василева! Заповядано ни е да Ви арестува-
ме. Не ни правете беля.

Веднага след това, вместо да се прибере вкъщи, се запъти към 
Държавната болница, за да се срещне с д-р Циков, управителя на болни-
цата. Тя му разказа всичко в подробности, а той, след като я изслуша с 
внимание, с въздишка рече:

– Вярно е, Василева. Трагедията на тези хора е много голяма, но 
какво да се прави – война е, времената са такива. Ето, имаме телегра-
ма, че до довечера още транспорти пристигат, а и утре ще дойдат 
нови. Ти щом си могла на своя глава да направиш това, без да мислиш за 
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последствията, макар че без заповед и разрешение не бива да се вър-
ши нищо току-тъй, то поне изкарай докрай поетата си работа. Но на 
никого нито дума за това, което си видяла и чула, защото има строга 
и поверителна заповед отгоре. Доверявам ти, че тукашните евреи 
предложиха да приготвят топла храна и чай, но ние ще кажем, че е от 
„Червен кръст“, иначе няма да се допусне.

– Готова съм да изпълня всичко, но не бива да става без само-
ръчно разрешение от Слави Пънтов, защото пак могат да ме спънат.

Към два часа следобед в къщата є пристигнаха Мико Берах 
Моше, кмет на еврейската общност, и Алберт Бераха. Те є донесоха 
визитна картичка на председателя на Търговското дружество, на чий-
то гръб пишеше, че се позволява на Надежда да се движи по вагоните 
на гара „Юг“, които ще пристигнат. Работата є започваше в пет часа 
вечерта.

***
В уточнения час Надка вече бе там. Дойде и д-р Циков, а в съ-

щото време пристигнаха каруци, натоварени с казани топла храна и 
придружени от цигани, защото евреите нямаха право да припарват 
до вагоните. Трупаха се купища от цигари, печени картофи, сирене, 
захар, легени с кисело мляко, плодове и пр. Но нищо не можеше да се 
пипа, докато не пристигнеше комисарят по еврейските въпроси. Към 
шест и половина следобед той се яви, разгледа всичко и даде заповед 
на стражарите да разпръснат отново насъбралата се тълпа. Самият 
Слави Пънтов сам разбъркваше купищата и като извади една голяма 
питка, каза на медицинската сестра:

– Тези евреи пред нищо не се спират. Ето, виждаш ли, че са по-
ставили знаци върху питката! – разчупи я и я захвърли в различни посо-
ки.

Надежда, заедно с две-три циганчета, пренасяше казаните, сип-
ваше в съдовете, които є се подаваха от процепите в отворите или 
отгоре от дупките на вагоните, но миризмата и мръсотията бяха 
невъзможни. Нямаше вода на разположение, за да се изплакват мръс-
ните съдове, и храната директно се слагаше в тях. Разкри се грозна 
картина – циганите, заедно с един железничар, грабеха и слагаха в джо-
бовете си каквото си поискаха и взимаха по петдесет до сто лева на 
всеки, който желаеше чаша вода, лимон или варено яйце и събираха в 
ръцете си огромен брой банкноти. Един мобилизиран граничар се вклю-
чи да помага, види се, прояви човечност. Донесе маркуч, с който да 
се поизплакнат съдовете. Често в тях имаше изпражнения и наред с 
това вътре се сипваше храната. В един от вагоните беше умрял ста-
рец, чийто труп се разлагаше, а една жена бе родила през предишната 
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нощ и нямаше в какво да се увие новороденото дете.
Луната изгря и стана светло като бял ден. Към десет часа ве-

черта г-н Пънтов прекрати работата.
– Василева – каза є той, – елате утре в пет часа, за да може в 

шест да започнете да раздавате на останалите вагони, до които не 
сте стигнали днес.

***
На следващия ден, рано сутринта, Надежда се разбърза по задна-

та улица, настигна г-н Алфандари и жена му, сподели им за родилката и 
за умрелия, а те, кършейки ръце, отговориха:

– Не виждате ли, че сега се прибираме вкъщи? Бяхме у наши близ-
ки, за да не ни арестуват.

Медицинската сестра изчака до десет часа, когато дойдоха ка-
заните. Но при все такова голямо количество храна, стражарите не 
бяха оставили нищо. А от влаковете се чуваха викове:

– Молим, пуснете ни да ходим по голяма нужда! Ще измрем тук, 
мирише!

За да бъдат отворени вагоните, се изискваше отново заповед. 
Отвътре течаха мръсотии, дрехите и обувките на самарянката пак 
се изцапаха. Тя скочи на едно стъпало, скъса пломбата на вагона и за-
дърпа капаците, но не можеше да ги отвори. Един стражар дойде и є 
извика:

– Какво правиш?! Няма заповед!
– Ти, братче, когато ти се ходи по нужда, заповед ли чакаш? Дори 

и свините не биха дишали в тази мръсотия – му отвърна тя.
Един мъж изпадна в нервен припадък и започна да блъска с ръце 

и крака, за да поразтвори що-годе процеп. Същият железничар, който 
грабеше от храната, гледаше Надежда, удари се по главата и я попи-
та:

– Как смеете, госпожо? Ще ви застрелят като куче.
По задните линии местни евреи наблюдаваха какво се случваше. 

Между тях бе Роза Якова, жената на Мешулам Сабитаев. Малча Алкан 
даде голям пакет с бебешки пелени за новороденото дете, които ус-
пешно стигнаха до родилката. Естер Капон също беше сред тях. И 
трите прегръщаха медицинската сестра и плачещи є повтаряха:

– Името ти ще е писано в еврейската история със златни букви!
***

Надежда раздаваше надежда на нуждаещите се от нея. Помага-
ше не облечена в бяла престилка, а с душа, облечена в бели одежди, в 
каквито я виждаха страдащите и каквито са праведниците на света. 
И тя е една от тях!
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НОМИНИРАН

Казвам се Павла Манова и съм изключително щастлива да съм сред но-
минираните в конкурса „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселе-
на“. Това е първият конкурс, в който участвам, и едва вторият разказ, който 
пиша. Уча в Математическа гимназия „Гео Милев”, град Плевен. Интересувам 
се от на пръв поглед противоположни неща – компютърни науки и математика 
и история. Любовта към историята ме свързва с конкурса. 

За скромните си 19 години съм успяла да съхраня в паметта си десетки 
истински истории, дори и те да са само кратък епизод от нечия съдба, затова 
идеята да напиша разказ ми допадна. Регламентът на конкурса и конкретно 
думите „изисква задълбочено историческо проучване“ ме мотивираха да напи-
ша творба, която да е исторически издържана и да вълнува с историята си. 
Така се роди идея, вдъхновена от историите на двайсетимата праведници на 
света от България. Четейки за тях, осъзнах, че героизмът може да има много 
проявления. Може да е таен, като този на Ана Попстефанова, може да е явен и 
публичен, като този на Димитър Пешев. Може да се състои в това, да дадеш 
глътка свеж въздух и вода на хора, обречени на смърт. Но може да се състои 
и само в това – да успееш да опазиш собственото си еврейско семейство по 
време на война. Накрая разбрах, че същността на героизма не е в това как и на 
колко хора си помогнал, а в това, че си помогнал. 

Павла Манова
Математическа гимназия „Гео Милев”

Плевен
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ПЕРЛИ

Сутринта на 11 март, вторник, 1943 г., Скопие
Черните токчета на Анна кънтяха по тротоара, а полите є се 

заплитаха около глезените. Това обаче не я забавяше и секунда. Млада-
та съпруга на полицейския началник на Скопие Стефан Попстефанов 
се носеше като черна вихрушка по улиците, водещи до гарата. Целият 
град я познаваше по широкополата шапка, без която не излизаше, и по 
наниза бели перли около врата є, който сякаш разтваряше за глътка 
свеж въздух иначе строгия є външен вид.

Анна най-накрая стигна целта си, закова се на перона пред релси-
те и без да мига, започна да следи картината, разкрила се пред очите є.

Повече от седем хиляди души, наредени в колони по един, влизаха 
безропотно в големи конски вагони. 

Вече десетина минути Анна наблюдаваше тия окаяни хора и те 
все влизаха в тия вагони, мястото не свършваше, и хората и те все 
не свършваха… Децата въртяха главите си наляво и надясно и много 
от тях неволно поглеждаха в очите на Анна, усмихвайки се невинно на 
тая хубава жена, макар и цялата в черно. Тия детски усмивки пробож-
даха сърцето є най-болезнено. Тези деца тя не можа да спаси. Техните 
съдби приключваха в мига, в който влизаха във вагоните. Фактът, че 
не може да скрие седем хиляди души в дома си, ни най-малко не успоко-
яваше Анна.

Когато тайната телеграма за депортирането на всичките де-
вет хиляди евреи от Скопие пристигна от София в дома на Стефан 
Попстефанов, той не си беше вкъщи. Съпругата му прочете новината 
и скоро след това вече беше на телефона. От другата страна на ли-
нията стоеше Анна Сърчаджиева. След краткия разговор двете прия-
телки се заеха бързо да променят външния си вид. Облякоха дрехите на 
прислугата и развалиха строгите си прически. Попстефанова прибра 
белите си перли, а на излизане дори не погледна към широкополата си 
черна шапка. Двете приятелки смело закрачиха от врата на врата. По 
телефона се бяха разбрали – ще предупредят само приятелите. Ако 
се каже на всички, ще стане опасно. Паниката можеше да им навлече 
големи неприятности.

Младите жени успяха да обиколят целия град за една нощ. Много 
от предупредените избягаха още същата вечер. Но имаше и семей-
ства с болни, които останаха. Помощта на двете не спря до тук. На-
мериха им тайни убежища у приятели, някои скриха в собствените си 
домове. Всички, на които нито те, нито някой друг успя да помогне, 
бяха събрани в тютюневата фабрика „Монопол“. Всичките 7144-ма ев-
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реи от Македония.
Сега, докато Анна гледаше как същите тия хора продължават 

да се тъпчат в железните ковчези, навярно Мори и Рашел Карио обсъж-
даха плана си за бягство с двете си деца в квартирата на семейство 
Сърчаджиеви.

Когато Стефан се върна от служебните си дела, разбра какво 
беше направила съпругата му. Но след първоначалното недоволство 
от своеволията є той реши – ще помага. Сдоби се с карта на охрани-
телните постове на границата с Албания и вечерта, хванати под ръка 
с Анна, двамата отидоха на гости у семейство Сърчаджиеви, които 
живееха в сградата на германското комендантство в града. У тях се 
криеше семейство Карио, което тази карта, която Стефан прилежно 
беше сгънал и прибрал във вътрешния си джоб, щеше да отведе до 
свободата.

Анна не помръдваше от мястото си вече половин час. До нея 
се приближиха двама мъже, облечени във военни униформи. Запалиха 
цигари и мълчаливо гледаха стопяващите се редици от хора. Не я поз-
дравиха, значи не бяха от града. Навярно бяха прехвърлени в Скопие по 
задачата за депортирането на евреите от новите български земи. 
Най-накрая единият от тях прекъсна мълчанието и Анна стана неволен 
слушател на целия им разговор.

 – Гледам ги тея хора, Попов, и си спомням за погребенията в 
наш’то село. По традиция старците, като станат вече старци, започ-
ват да купуват пешкири. По вашему – кърпи. Тия пешкири после, като 
умре старецът, се раздават на дошлите на погребението. ‘Щото като 
умре некой и се връзва я кърпа, я плат някой, там... да има... на ръката на 
мъжете от семейството. Ама и на погребението всички си връзват – 
да знаят останалите, че скърбят. Моят дедо си купи ‘се бели пешкири. И 
като умре, като се стече цело село, щото много добър човек беше моя 
дедо и всички го уважаваха, изви се една дълга черна редица, чак до пло-
щада. И всички ‘се с бели пешкири на ръцете. В гробищата се стичаше 
една безкрайна броеница от бели мъниста. И гледаме сега с тебе тия 
хора пред нас – и те в черно, и те с кърпи на ръцете, ама със звезди кър-
пите, и си спомням аз за броеницата, дето се стичаше да почете моя 
дедо, и си мисля за броеницата пред очите ми, че тия хора вървят към 
собствената си смърт. Всичките са еднакви зрънца на перлена огърли-
ца. Където отиде началото, там ще иде и краят.

 – Иване, не знаем какво ще стане с тях. Сега ги товарим, ще 
пътуват чак до Полша. Кой ще се занимава да превози всичките тия 
хора, от толкова много земи и накрая да ги убие?! Ние, що ще правят 
ония отгоре, не знаем! Давай да си свършим работата и недей мисли 
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толкова. С мислите идва и вината.
– Вина за какво, Попов – с насмешка му отвърна другият. – Вина 

има само ако усещаш, че вършиш нещо нередно, не е ли така?
Попов сбърчи вежди, дръпна за последно от цигарата си и я стъп-

ка на перона. Обърна се и закрачи към един от вагоните, а приятелят 
му мълчаливо го последва. Анна не можеше вече да седи на тази гара. 
Перлите на врата си сега усещаше като примка, която бавно се затя-
га. Завъртя се, полите є се развяха и тя тръгна обратно към дома си 
със същата бърза крачка. Не се обърна назад. Семейство Карио все 
още се нуждаеше от помощта є за бягството си през планините на 
Албания.

Същата мартенска утрин, на 250 км от Скопие, в старите пре-
дели на България 

Асен Суичмезов пътуваше с тримата си съграждани в удобния 
пътнически вагон на влака София-Кюстендил. Това, за което бяха оти-
шли в столицата, беше изпълнено. Молбите на кюстендилските евреи 
бяха удовлетворени, а съдбите им – спасени.

Когато преди по-малко от месец Асен беше в Скопие, видя как на 
събраните евреи за депортация се продаваха собствените им съдо-
ве, конфискувани от домовете им. Изпращаха тия хора на много дълъг 
път, трябваха им казани, черпаци и съдове за храна. И какво да прави 
човек – купува. Купува онова, което са взели от собствения му дом.

Затова, когато се прибра обратно в Кюстендил и в началото на 
март из града тръгнаха слухове, че ще събират по влаковете и местни-
те евреи, Асен сериозно се притесни. И се заточи една безкрайна вър-
волица в магазина му, който делеше чаршията с много еврейски дюкяни. 
Като влиятелен търговец хората го молеха за помощ и подкрепа.

Един ден, както беше сам в магазина, при него влезе Хаим. Асен 
забеляза угрижения му поглед, но причината за тази мъка знаеше още 
преди вратата да се хлопне зад гърба му.

– Бай Асене – започна Хаим, но му беше трудно да продължи. Уч-
тиво беше да подхване ежедневни теми, да попита за семейството 
на Суичмезов, но тая заплаха, която грозеше цялото му семейство, 
стопяваше всякакво желание да спазва нормите на приличието. – Зна-
еш за какво съм дошъл… Чул си, предполагам… 

– Знам, Хаим. Знам, че се тревожиш, но това са само слухове. 
Още нищо не се знае. Тая паника, дето се сее помежду ви, само ще ви 
свърши някоя беля.

– Бай Асене, аз… не знам какво ще става. Ние може само да се 
молим. Но имам една молба към тебе. – Хаим се приближи до масата, 
на която беше подпрял двете си ръце Асен, и изсипа съдържанието на 
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джоба си пред него. – Сара тази сутрин, преди да тръгна за работа, 
напълни шепите ми с всичко ценно, дето имаме. „Иди“ – вика – „при бай 
Асен и му ги дай да ги пази. На него всичко може да доверим“. Извинявай, 
бай Асене, нямах време поне в хартия да ти ги завия.

Хаим беше навел глава и с пръст разделяше всяка златна обица, 
гривна и огърлица от останалите, сякаш му беше трудно да се раздели 
с тия най-скъпи за него неща, които носеха толкова спомени. Когато 
подреди всичко на купчинки, в средата на тия малки златни хълмчета 
остана да белее само една перлена огърлица като река от мляко.

– Тази я подарих на Сара за сватбата – усмихна се Хаим и най-на-
края вдигна глава. – Е, бай Асене, ще ги вземеш ли.

– Пак ти казвам, нищо не се знае. Може…
Хаим го прекъсна:
– Ние да се застраховаме, пък ако дойдем след някой друг ден 

живи и здрави, да си ги приберем, ще прощаваш за неудобствата, дето 
сме ти причинили. 

Асен въздъхна тежко и кимна с глава. Хаим се усмихна от благо-
дарност и скоро след това напусна магазина. Асен събра в шепата си 
всичките накити по масата. Не бяха много, но когато се обърна, за да 
иде до голямата стоманена каса отзад, бялата огърлица се изплъзна от 
шепата му, падна на пода и перлите є се разпиляха. Асен спокойно отиде 
до касата, прибра останалите бижута и се върна в предната част на 
магазина да събира мънистата. Хаим му се беше доверил, затова сега 
негова беше отговорността да се погрижи за тая перлена огърлица.

В следващите дни нещата се случиха много бързо, а решенията 
за по-нататъшните действия се взимаха с общо съгласие и твърда 
ръка. На кюстендилската гара започнаха да пристигат празни конски 
вагони и на 8 март официално беше съобщено, че всички евреи трябва 
да се съберат на пероните на следващия ден. Същата вечер таен съ-
вет от града реши – сутринта на 9-ти март делегация от 40 човека 
ще замине за София, за да говори с депутата от Кюстендил Димитър 
Пешев. Депортацията трябваше да бъде отменена на всяка цена.

На следващата сутрин Асен Суичмезов, облечен в най-хубавия си 
костюм, беше готов да се бори за правата на съгражданите си. Но 
вместо с него да тръгнат още 39-ма, на гарата дойдоха само трима – 
Владимир Куртев, Иван Момчилов и Петър Михалев. Четиримата не се 
отказаха от задачата си и макар да трябваше да променят маршру-
та си, за да избегнат преследвачи, по обяд те вече бяха при Димитър 
Пешев. Когато той ги въведе в кабинета си, „кюстендилската чет-
ворка“ мигновено беше нападната от колеги на Пешев с обвинения в 
родоотстъпничество. Тия хора идваха да молят държавата да откаже 
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исканията на Германия, която предостави на България така желаните 
откъснати територии. 

Всъщност, Асен Суичмезов беше завършил право в Софийския 
университет и сега вложи всичките си умения да убеждава в една 
кратка реч пред тия депутати, които, защитавайки интересите на 
България, забравяха, че са представители на нейния народ, част от 
който бяха и евреите.

– Как – каза им той – може една малка държава като нашата да 
предава свои поданици на друга да бъдат избивани? Че какво ще каже 
историята утре за нас? Ние дойдохме, спасявайки нашите евреи, да 
спасим честта на българския славянски народ. Че кой ще изтрие това 
петно от челото на нашето Отечество утре, когато историята ще 
си каже тежката дума?*

Малко по-късно делегацията от Кюстендил заедно с Пешев вече 
беше в кабинета на министъра на вътрешните работи Петър Габров-
ски. Дълго трябваше да убеждават и него, докато накрая Суичмезов, 
Куртев и Момчилов не останаха в кабинета да чакат останалите три-
ма.

Денят изтощи всички и тези няколко часа на очакване съвсем 
опънаха нервите на пратениците. Най-накрая Пешев и Михалев се вър-
наха с добрата новина. Мисията беше успешна. Депортацията беше 
отменена от самия цар Борис III.

Сега Асен си почиваше на седалката във влака към дома. Напре-
жението от непрестанното кръстосване на столицата сега се разли-
ваше на сладка умора по цялото му тяло. Усещаше перлената огърлица 
на Хаим в джоба на сакото си. Дъщеря му Лили наново наниза перлите 
още същия ден, в който те се разпиляха по пода на шапкарския мага-
зин. Асен реши да я вземе. Да му напомня за отговорността, която 
беше поел. Усмихваше се, като си представяше как победоносно ще 
върне на Хаим всичките му богатства.

Сутринта на 15 март, понеделник, 1943 година, Лом.
Надежда Василева стана рано сутринта, приготви се за следо-

бедната си смяна и се запъти към дома на приятелката си Пенка. Чис-
то бялата є униформа на медицинска сестра беше безупречно изгладе-
на. Надежда не обичаше да си губи времето, затова реши да запълни 
свободната си сутрин с едно кафе.

Но още с влизането у Пенка усети, че нещо не е наред. Приятел-
ката є сякаш се беше свила под тежестта на невидим товар на раме-
нете є и малко є трябваше да избухне в сълзи.

За кратко се изгуби в кухнята, през чийто прозорец се открива-
ше прекрасна гледка към Дунава, а като се върна с чаша кафе в ръце, 
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сълзите вече едвам се задържаха да не потекат от очите є.
– Пено, какво ти е? Едно кафе ли така те разстрои.
– Не мога, како Недке – изхлипа тя, –от три дни да си влизам в 

кухнята, да си върша работата. Такава мъка ме залива, като чувам 
писъците и молбите на евреите от вагоните за Германия. Сърцето 
ми се къса.1

Надежда пое чашата от треперещите ръце на Пенка, остави я 
бързо на масата и изтича в кухнята. Това, което видя и чу, така силно я 
разтресе, че тази жена, свикнала да вижда какво ли не, заради работа-
та си като медицинска сестра, сега трябваше да се хване с две ръце 
за рамката на прозореца, за да не загуби равновесие.

Десетки конски вагони, претъпкани с хора. От малките им про-
зорци се подаваха стотици ръце, а от вътрешността им се чуваха 
молби на три езика – български, турски и еврейски. Ясно се чуваше за 
какво се молят – за въздух и вода.

Надежда бързо се окопити, обърна се, огледа чуждата кухня, взе 
най-голямата тенджера и я напълни с вода. Грабна един черпак, закачен 
на стената, помъкна и тенджерата със себе си и излезе от дома на 
стъписаната си приятелка.

Пенка се върна на прозореца, от който пероните на гарата се 
виждаха идеално, и загледа бялата фигура на тая смела жена, която ни-
кой в тоя момент не можеше да отклони от поставената цел. Хората 
във вагоните разбраха, че някой е дошъл да им помогне и от малките 
прозорчета започнаха да се подават едно по едно стотици мръсни 
тенекиени канчета.

Митничарите и полицаите най-накрая я забелязаха и се затичаха 
към нея.

– Назад, ще стреляме.
Жената се изправи с черпака в ръце, сключи вежди и го вдигна 

току пред носовете им. С решителен тон, но без да повишава глас, 
заговори:

– Вие нямате ли деца, бре. Не ме ли знаете коя съм... Убийте ме, 
ако искате, ама ме пуснете на тия грешници поне капка вода да дам. 
От три дни и три нощи вият като животни от тия вагони. 

Тя пак се наведе, взе тенджерата и се запъти към следващия 
вагон. Митничарите онемяха пред безразсъдството и смелостта на 
тая жена. Можеха още сега да я разстрелят като куче тука, на перона. 
Но не го направиха.

Хора започнаха да се стичат от горните улици. Всичките носеха 

1 - цитати от личните спомени на героите в разказа
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съдове с вода. Надежда връщаше празните и взимаше нови. Полицаите 
позволиха на две циганчета да є помогнат – разнасяха є съдовете от 
вагон на вагон. Тълпата продължаваше да се трупа, появиха се свещи, 
че хората вътре бяха все на тъмно. Отвърте поискаха лимони за мно-
гото болни от дизентерия – донесоха им. Раздаването продължи чак 
до вечерта. Позволиха на Надежда да дойде утре рано сутринта и пак 
да раздава. Хората събираха вече и храна за окаяните евреи, които 
бяха тръгнали от домовете си от Беломорието още на 4 март.

Сутринта медицинската сестра беше също тъй спретната, 
както беше и вчера, но белите є дрехи бързо се изцапаха от нечисто-
тиите, изтичащи от вагоните. От купчините с храна беше останало 
много малко – граничарите и циганите, които имаха позволение да є 
помагат, се бяха добре нагостили.

Надежда продължи работата си все така неуморно. Но молбите 
не стихваха. Жената беше сама, вагоните много, и тя трудно смог-
ваше да стигне до всички хора, натъпкани в тях. Неспирните молби, 
колкото я окуражаваха да продължава все по-бързо, толкова я и отчай-
ваха, защото силите започнаха да я напускат, а сърце не є даваше да 
остави тия окаяни хора.

Молбите за вода и лимони бяха заменени от молби за глътка въз-
дух и тоалетна. Накрая Надежда не издържа, скочи на стъпалата на 
най-близкия вагон и задърпа с всичките си останали сили пломбата, 
която затваряше вратата. Митничарите с ядни викове успяха да я 
откъснат от вагона, преди да е успяла да отвори вратата. Но плом-
бата беше вече разхлабена. Отвътре заблъскаха с последни отчаяни 
сили и вратата заплашваше да се откъсне от пантите си. Полицаите 
се видяха принудени да пуснат хората поне до тоалетна. Те друго и 
не искаха – бяха приели вече съдбата си, никой не се опита да избяга. 
Когато един по един започнаха да се връщат към вагоните, един стра-
жар свали шапката си и извика:

– Всички, които имат пръстени, гривни и часовници по ръцете 
си и други такива ценности, да ги дават.

„Каква скъпа цена – помисли си Надежда – трябва да платят тия 
хора за глътка свеж въздух.“

Едно съвсем малко момиченце взе перлите на майка си и се за-
пъти към стражаря. То трябваше да се надигне на пръсти, за да може 
последната перла от гердана да увисне над шапката. Момиченцето 
пусна перлите, краят им последва началото и те завинаги бяха изгубе-
ни в тая бездънна стражарска шапка. Детето изтича бързо при майка 
си, хвана я за ръка и се качи във вагона. Изгуби се завинаги в безкрайния 
мрак на тоя железен ковчег.
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НОМИНИРАН

Казвам се Слави Резашки. Ученик съм в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – гр. Со-
фия. Аз съм от този тип хора, които когато се усъвършенстват в дадена 
насока, започват да учат нещо ново. Когато разбрах за конкурса, приех го като 
предизвикателство да опитам нещо ново. И да докажа, че мога да се справяне 
и с нещо различно от програмиране и уеб игри, където вече съм се състезавал 
и съм влизал в топ 3. Влязох в ролята на внук на един от праведниците – Мит-
рополит Кирил, а също така и в ролята на писател. 

Вярвам, че опитът ми да съпреживея историята и да я разкажа е бил 
успешен, а също така и че тя е оставила траен отпечатък и в самия мен.

Слави Резашки

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“
София. 
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ПОДАРЪКЪТ

От няколко седмици митрополит Кирил не можеше да намери по-
кой. Душата го болеше. Хармонията бе изчезнала и всяко от чувства-
та му теглеше към себе си. Въпросите се нижеха в ума му като топ-
четата от броеницата на дядо му, с която възрастният човек даваше 
свой ход на времето. „Бог е сътворил света с любов и вяра, а хората 
са го превърнали в арена на кръвопролитията и жестокостта! Защо? 
Кое се обърка? Хората се раждат, за да се срещат и обичат, защо се 
разделят и мразят? Кой ще спре враждата?“

Митрополитът се сепна от мислите си. Неусетно бе стигнал 
до любимото си място – малката поляна до вековното дърво, което се 
извисяваше над железопътната линия. Седна на топлата земя. Погали 
грапавата кора на дървото и потръпна. Осея го прозрение, от което 
потрепери. „Сърцевината ражда живот и разтваря живота, а човеци-
те се крием в топлите кътчета на душата си, защото се страхуваме 
от другите хора. Това не е естествено“ – прошепна тихо митрополит 
Кирил, сякаш искаше прошка от дървото. Пред очите му отново се 
разигра сцената, на която беше присъствал наскоро.

– Мамо, къде е Филип?! – крещи малко момиченце и се дърпа.
– Няма го! Заминаха. Върви напред и не се обръщай.
– Не искам! Искам при Филип! – момиченцето сяда на земята.
– Моля те, Ева! Трябва да вървим – майката нежно обгръща крех-

ките рамене.
Свещеникът погледна часовника си. Не беше чул влака. Винаги, 

когато идваше тук, обичаше свирката на локомотива и тракането по 
релсите да го откъсват от унеса му. Страхуваше се от вечността. 
Предпочиташе движението, вкуса на живота. Стана и бързо тръгна 
по обратния път. Вече знаеше какво да направи. Мислите запрепускаха 
в главата му, но сега очите му горяха. „Когато детските очи гледат с 
тъгата на възрастните, светът е излязъл от релсите“ – каза си мит-
рополит Кирил. Знаеше, че е нужно съвсем малко, за да се възстанови 
равновесието и вярваше, че и други хора са достигнали до неговото 
прозрение.

Около спрелия влак се стичаха все повече хора. От прозорците 
на вагоните надничаха плахо, но и с любопитство лицата на белязани-
те. Мъж на средна възраст, в униформа и със свалена от рамото пуш-
ка, пристъпваше нервно от крак на крак. Подчинените му войници бяха 
вперили поглед в него и чакаха. На релсите лежеше митрополит Кирил. 
Напрежението растеше.
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– Ха, сега да видим какво ще направят! – мъжки глас разряза ти-
шината и всички започнаха да говорят.

Глъчта стана невъобразима. Офицерът най-после взе решение и 
махна към двама от войниците. Те веднага се отзоваха и тръгнаха към 
лежащия на релсите свещенослужител. Тълпата обаче ги изпревари и 
десетки хора налетяха на земята. Настъпи ново объркване сред воен-
ните. Обръчът около тях започна да се сгъстява. Чуха се обидни вико-
ве. Това ги принуди да се оттеглят. Разгърнаха се по протежението на 
влаковата композиция и зачакаха.

Отец Кирил лежеше спокойно. Усмихваше се. Най-после бе успял 
да събере парчетата от съмненията и тревогите си и да ги превърне 
в благодат. Бе разбрал, че историята обича победителите, а не жерт-
вите, и че мисията на религията е да промени това, да възстановява 
баланса между полюсите, за да може сътворяването да продължи.

***
Кирил не можеше да си намери място. Всичко го изнервяше. За 

пореден път се чудеше защо трябва да се чувства така в собствения 
си дом. Трябваше да учи за контролни и изпитвания, но нямаше воля 
да го направи. Училището не му беше интересно. Започна да изважда 
апатично тетрадките и учебниците си от раницата. Погледа му при-
влече папка със старателно изписани листове в нея. Сети се какво му 
каза учителят по философия. „Всяко име носи особена енергия и оказва 
влияние върху живота на човека, който го носи” – като в някакво закли-
нание му говореше учителят.

Кирил си спомни и думите на майка си. „Носиш името на дядо 
си, а той беше достоен човек. Заръката на баща ти е да прославиш 
името си“ – често нареждаше възрастната жена. Момчето се нам-
ръщи, не помнеше баща си, той беше починал скоро след неговото 
раждане. Чувстваше се виновен, но не знаеше как да промени това. 
Реши да опита отново. Взе папката и излезе бързо навън, усетил вне-
запно вдъхновение. В малкото градче времето сякаш течеше с няколко 
такта по-бавно. Кирил изкачи хълма край гробището и скоро се озова 
пред гроба на баща си. Погледна избелялата снимка и неволно кимна с 
глава. После седна на пейката и се зачете в листовете. Те се оказа-
ха биография на митрополит Кирил, успял да помогне за спасяването 
на 9000 евреи. Момчето постепенно се увличаше. Прочете два пъти 
текста. После внезапно се изправи и произнесе с гордост думите на 
съименника си, изречени при обсъжданията на Закона за защита на на-
цията. „Въпросът за отношението с евреите е ясен. Ние сме христия-
ни и като архиерей на св. Българска православна църква не можем да не 
стоим на почвата на Светото Евангелие и Христовото учение за рав-
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ноценността на всички човеци на Господа, без оглед на произход, раса 
и култура“. Погледна към снимката на баща си и се усмихна. Отдавна 
не беше изпитвал такова вълнение. Прочете още веднъж един пасаж 
от текста. Зарадва се, че е открил въпрос, чийто отговор ще търси 
дълго време – дали отецът е знаел, че влакът няма да мине през него, 
или се е надявал това да се случи.

На следващия ден Кирил чакаше свой съученик до училищния двор. 
Когато видя, че едно къдрокосо момиче се приближава, го пресрещна.

– Азра, имам подарък за теб!
Момичето пое плахо и с недоверие подадената му кутия. Отво-

ри я бавно и очите му светнаха.
Двамата мълчаливо се спогледаха и тръгнаха заедно към училищ-

ната врата.
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НОМИНИРАН

Аз съм Силвия Веселинова Джендова, ученичка от 12 клас на ППМГ „Акад. 
Никола Обрешков” – Бургас. 

Радвам се, че имах възможността да участвам в конкурса на център 
за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Темата е толкова интригува-
ща, че думите не стигат. Миналата година имах шанса да посетя Израел. Там 
почувствах силата на духа и културата, усетих историята на държавата и 
на народа на Израел. Силно се надявам все повече и повече хора да се замислят 
над посланията от миналото, да разберат трагедията на този народ и която 
никога не трябва да бъде повтаряна. А с моя малък разказ да видят и още една 
частица от живота на Митрополит Стефан – един от Праведниците на света.

Бях удивена и развълнувана колко малка част от трагическия живот 
на Митрополит Стефан е позната. Затова реших да пиша именно за него – в 
светлината на историческата истина, на безспорните, но слабо известни или 
неизвестни за широката публика факти.

Надявам се така да окажа и почитта си към него – Спасителя.

Силвия Джендова
ППМГ „Акад. Никола Обрешков”

 Бургас. 
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НЕ СВЕТИЯ, НО СВЕТЕЦ

Митрополит Стефан и скръбните времена, в които е живял

В Библията словото „помнє“ се среща над 169 пъти – паметта е 
постоянно задължение на всички поколения. Както е казано в Закона за 
създаване на Центъра – Паметник на жертвите от Холокоста – тази 
институция е длъжна да предостави място и имена (така се превежда 
Яд Вашем от иврит) на всички жертви от Холокоста. 

Този закон определя и особен статут на тези хора, които един-
ствено от благородни подбуди, съзнателно и без корист, с риск за 
собствения си живот, са спасявали евреи през годините на Войната. 
По старинна еврейска традиция такива хора са наричани „хасидей ум-
мот ха-олам“ – буквално – „праведници всред народите на света“, или 
накратко – праведници между народите или праведници на света. 

Паметта и словото са със сигурност дълбоко залегнали в осно-
вата на еврейското мировъзрение. „Никой не е забравен, нищо не е 
забравено“ – тази поетическа фраза на Олга Бергхоллц, въплътена, от 
една страна, във фантастическите акции на Моссад за залавянето на 
Айхман и унищожаването на терористите, избили еврейските спор-
тисти на олимпиадата в Мюнхен, на убийците на деца и невинни жерт-
ви, а от друга – в издирването и запазването на паметта на всеки 
неевреин, който е спасил безкористно и с риск за живота си и живота 
на близките си евреин от унищожение. 

Защо неевреи само? Защото евреите имат и една друга пого-
ворка „Кол йисраел аревим зе лазÜ!” – в превод от иврит – „Всички евреи 
са отговорни един за друг!“.

Няма да споменавам колко са признатите праведеници на света 
за всеки народ поотделно – правенето на такива класации в конте-
кста на този разказ е унизително и ваденето на заключения и изводи 
е порочно и пошло. Всеки подвиг е личен и всяко добро дело има своя 
дълбока индивидуална мотивация.

Миналата година бях в Яд Вашем. Има неща, които наистина не 
може да се опишат. Безумно-ужасяващи и страшни неща. А това, кое-
то ме порази дълбоко – пред мен имаше голяма група посетители – 
не смея да ги нарека туристи поради трагичната святост на това 
място – с характерни азиатски черти и външност – сдържани, тихи, 
дисциплинирани и вежливи, хладни. И когато стигнах след тях до края – 
всички – и мъже, и жени плачеха. Без изключение.

Затова и реших да напиша няколко реда за един праведник от 
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България, чието име и дело е една величественост и съдбата му пов-
таря като горчива ирония съдбата на най-известния праведник на све-
та Раул Валенберг.

Няколко думи – за събития от живота на Митрополит Стефан 
Софийски – по-малко или почти неизвестни – може би цензура или са-
моцензура са спестили тези поразителни факти – тясно свързани със 
святата му борба за спасение на българските евреи.

Преследван и заплашван от фашисткия режим, очернян, клеве-
тен, унижен и унищожен от комунистическата власт, дал импулс и 
вдъхновение с огромния си авторитет на духовен водач на редица бъл-
гари – не само тези, които са признати като праведници, но и на цяло 
съзвездие писатели, политици и общественици, обществени организа-
ции да застанат в защита на евреите.

 
Софийският Митрополит Стефан
За него е писано и много, и малко, а и бездушно, и с полуисти-

ни. Зад огромния авторитет, зад светостта на делото на Стефан 
Софийски са правени опити за създаване на погрешна представа за 
истината за Холокоста и България. 

Прочее, това е не само в България. Нито Датският крал е носил 
жълта звезда – красива легенда, която не помрачава достойното му 
поведение. Но нито спасяването на евреите от Дания с лодки и ко-
рабчета е ставало безкористно от над 300 собственици и капитани. 
Точно обратното – евреите са били оглозгвани до кост. Ценности, 
семейни бижута, скъпоценности, картини, произведения на изкуство-
то, спестявания, пари в наличност… всичко това е цената, която са 
платили, за да се качат на лодки и корабчета, спасението в Швеция.

Опитите покрай истинските герои да се прикачват и други – 
било нещо като Стокхолмски синдром, било от благодушие или реклам-
но-политически цели е недостойно и осквернява паметта на хора като 
Стефан Софийски. 

1940 година
Така както Раул Валенберг трескаво е издавал шведски докумен-

ти на евреите в Унгария по-късно от юли 1944 година, така и Митропо-
лит Стефан Софийски е разпоредил да се приемат евреи в Българска-
та православна църква още при първите признаци за изтребление на 
еврейството от 1940 година. Нещо повече – виждайки, че този акт за 
спасение на евреите е изкористен, че на много места евреите са по-
кръствани срещу пари, ценности и имущество – в писмо до епархията 
– с гняв и справедлива ярост припомня срещу мародерство, съблазън, 
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алчност и изнудване в Българската православна църква и предупреж-
дава за наказания. (окръжно на Соф. Митрополия писмо № 4870 от 23 
ноември 1940 година).

Когато се говори и пише за спасяването на българските евреи, 
обикновено всичко се свежда до всеизвестни истини и общоприети 
полуистини и неистини около датата девети/десети март 1943 го-
дина. Но факт е, че българското правителство още 1940-1941 година 
започва планомерно да се подготвя за решаване на „еврейския въпрос“. 
Още 1940 година по нареждане на министър Габровски – Александър 
Белев заминава за Германия за „специализация“ по унищожаването на 
евреите. 

От протоколите на синодалната сесия на Светия синод – ноем-
ври 1940 година – става ясно, че е поставен въпросът за отношение-
то на църквата към евреите. През лятото на 1941 година външният 
министър Иван Попов изпраща списък за всички евреи – български по-
даници в Германия и окупираните от нея страни. Включително над 140 
евреи – български поданици във Франция, които са заловени и загинали 
в концлагери. 

Това е състоянието на държавата, в която Стефан Софийски с 
огромния колосален авторитет като духовен водач, човек и религио-
зен сан отначало сам и впоследствие подкрепен безапелационно и ре-
шително, смело от огромна част на българския културен и обществен 
елит, се възправя срещу кървавото цунами на Холокоста в Европа. Още 
от 1940 година.

1943 година 
Пикът на антисемитизма в България. Стефан Софийски е подло-

жен на натиск, терор и заплаха за живота му заради енергичната му 
дейност за спасение на евреите. 

В анонимен позив на младежката фашистка организация – крило 
на Съюза „Отец Паисий“ – Софийският Митрополит Стефан е наречен 
„калугер със светски навици, когото повече знаят локалите на Париж и 
Лондон, отколкото софийските черкови“, „… масон с расо“, „…югославски 
агент“, „…юдофил...“ – в края на този позив Митрополитът е заплашен 
с „народния гняв“, който хвърлил от Лобната скала в Царевец, патриарх 
Йоаким III Български и с големи букви:

  – ... Предупреждението, че това може да се повтори, а и 
ако в България републиканците станат с един по-малко, сигурно 
е, че никой няма да съжалява. 

През 1943 година на втори април на редовна сесия на Светия 
синод наместник-секретарят докладва и цитира Софийския митропо-



- 218 -

лит Стефан: 
– Независимо от преразказа и сухия протоколен език, ярко се чув-

ства загрижеността, огромната човечност, човеколюбието и добро-
тата на митрополита, срещите му с делегации на евреите от разни 
градове, …срещи с добри българи – молеха Църквата да каже своята 
дума и по тоя въпрос и да ги защити (евреите) …Светит синод …напра-
ви постъпки пред министър-председателя със специално изложение. 

…Занесох на министър-председателя това изложение и лично го 
помолих при прилагане на Закона за защита на нацията (ЗЗН) да се оказ-
ва милост и човечност към страдащото еврейско малцинство. Изтък-
нах му, че ние не правим политика от тоя въпрос, но отзовавайки се 
на молбата на християните… ние не можем да стоим равнодушни….
Казах му, че ставали наистина доста нередни работи, както е случаят 
с Пловдив.

Пловдивският архиерей Кирил (за евреите, от Пловдив): 
– …Утеших ги и им казах, че ако се видят застрашени, давам им 

убежище в моя дом. 

През 1943 година продължава да стои на дневен ред т.нар. ев-
рейски въпрос. 

На 25 юни 1943 година – заседание на Светия синод „по новото 
положение на евреите в страната“ 

…Същият висш сановник, архиерей (който заявил, че би дал убе-
жище на евреите в своя дом в Пловдив няколко месеца преди това):

– Еврейският въпрос не е въпрос на морал, а на сигурност. Тази 
мисъл чухме и в скорошната реч на райхсминистъра на пропаганда-
та „Д-р Гьобелс“. Дали той е имал предвид германската обществена 
действителност и на нея дава отговор… не знаем. Струва ми се, че 
в Германия въпросът за евреите е разрешен отдавна. Болезнената му 
фаза отдавна е преминала. Види се господин райхсминистърът отго-
варя на моралните смущения, които еврейският въпрос е предизвикал 
в други страни. …Пък след войната ще може вече да се пристъпи към 
окончателното разрешаване на еврейския въпрос съобразно с обстоя-
телствата..

След влизането на Червената армия в Будапеща – Раул Вален-
берг, човекът, спасил 100 000 евреи, е арестуван от Народния комиса-
риат на вътрешните работи (НКВД) и отведен в СССР. Дълги години 
руснаците са отказвали да дадат каквито и да е сведения за него, дори 
са отричали факта, че са го отвлекли и арестували от сградата на 
Червения кръст в Будапеща. През 2016 година заявяват, че е „починал“ в 
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съветски затвор още 1947 година. 

Каква е съдбата на Митрополит Стефан? 

1945 година
Отначало е избран за екзарх, 1945 година – надявал се е да бъде 

избран за патриарх, но именно Синодът е саботирал избирането му за 
патриарх. Митрополит Кирил предприема действия пред комунисти-
ческата власт, които говорят, че вече е бил в ход заговор за сваляне 
на екзарх Стефан от този сан. 

 1948 година
На 8 юли 1948 година Политбюро на БКП взема решение 126, кое-

то гласи:
– Въпросът за вдигането на Екзархията в патриаршия да се изо-

стави засега. Във връзка с това да се направи консултация със Съвет-
ското правителство.

Митрополит Стефан се връща в София от Всеправославното 
съвещание в Москва през август, но то не донася патриаршеската 
титла на Митрополита. Предаден от свои и нежелан от чужди. На 25 
септември Светият синод изселва екзарх Стефан в село Баня, Карлов-
ско, в отдалечена и запусната вила.

През този период Синодът предприел и действия, с които об-
винил екзарх Стефан във финансови злоупотреби. Било предвидено ек-
зархът да бъде осъден за престъпления против социалистическата 
държава, държавна измяна. Обсъждал се е и моделът за „приемането и 
настаняването“ на екзарха в някой от манастирите в СССР. 

1950-1957 година
През 1950 година октомври по време на заточението си Мит-

рополит Стефан пише „Част от възпоминанията ми около еврейския 
въпрос в България – Гонението“. Спомени от Стефан – митрополит 
Софийски, и екзарх Български – за изселването на беломорските евреи 
през март 1943 година и предприетите от него действия. 

Трудно се разчита ръкописът на един болен, възрастен човек, пи-
сан с мастило и размазан на места – и все пак: 

– …В пролетта на 1943… по пътя Дупница–Кочериново срещнах 
трен с изселени евреи от Беломорско-Кавала… туй надхвърля предста-
вата за ужаса... и на безчовечността. Във вагони за добитък, старо 
и младо, здраво и недъгаво, майки с пеленачета, и жени в положение, 
натръшкани като сардели... прави и изнемощели. Надават отчаян вик 
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за милост, за помощ, за водица, за въздух, за най-малката доза от чо-
вечност…

В село Баня преминават последните години от достойния жи-
вот на този велик човеколюбец, на този свят човек до тъжния край 
през 1957 година.

„Никой не е забравен, нищо не е забравено“ – това не е лозунг!
Не трябва да минаваме с равнодушие край съдбите на хора, име-

на, които трябва и сме длъжни да помним. Праведниците на света. На 
почетния медал, който се връчва на човека, получил такъв статут, е 
изкован надпис на френски и иврит: 

„С БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД. КОЙТО СПАСЯВА 
ЕДИН ЖИВОТ – СПАСЯВА ЦЕЛИЯ СВЯТ!“
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Национален ученически литературен конкурс  
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

ПЪТЯТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Литературният конкурс „Който спаси един човешки живот, 
спасява цяла вселена” е най-стойностната инициатива на Център за 
еврейско-българско сътрудничество „Алеф”. За седемте години от 
създаването си той убедително се наложи като значима национална 
трибуна за младежко творчество. С всяко следващо издание участни-
ците се разрастват и изявяват не само литературните си умения, 
но правят и преоценка на събитията и личностите от историята и 
тяхното значение за бъдещето. Броят на младите творци в седемте 
издания на конкурса надхвърли 1000 и продължава да се увеличава.

Мотото „Който спаси един човешки живот, спасява цяла все-
лена” - цитат от свещения еврейски Талмуд, обединява  в една фраза 
цялата драматична история на българското еврейство в периода на 
Холокоста – близо 48 хил. спасени, 11 343 превърнати в дим в лагерите 
на смъртта.  Литературното предизвикателство на „Алеф” стимулира 
младите хора да съпреживеят трагизма на този период и да се фокуси-
рат върху ценности, които осмислят живота,  независимо от време-
вите граници, да се запознаят отблизо със спасители и спасени, да ги 
извадят от забрава, да прихванат от тях пламъчето, което отличава 
достойните хора.

Темата всяка година е различна, но винаги е насочена към еди-
нението, толерантността, морала и жертвоготовността между хо-
рата в името на  живота.    Младите хора писаха за спасяването на 
българските евреи и паметта за депортираните в нацистките ла-
гери на смъртта евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония 
и Пирот, участието на евреите във войните редом с българските 
войни, мястото на творците от еврейски произход в културната ис-
тория на България, приносът на големия държавник и радетел за мир 
Шимон Перес в общочовешкия хуманизъм, като разсъждаваха върху не-
гови крилати фрази. 

Участниците в шестия конкурс  разказаха истории за любов, при-
ятелство, разбирателство, взаимопомощ и саможертва между бълга-
ри и евреи, а в седмия влязоха в ролята на българските праведници на 
света, удостоени с най-високото звание за човечност от мемориалния 
комплекс Яд Вашем, Израел.

Преди и след всеки конкурс „Алеф” издава едноименен вестник, 
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който отразява всичко, свързано с тях – тема, подготовка, участни-
ци, награждаване, обществен отзвук.

За да подпомогне участниците в конкурса Център „Алеф” създаде 
на сайта си специална виртуална библиотека с многобройни матери-
али по всяка от темите, която периодично се обогатява и допълва.

Час по мечти – част от финалната церемония на четвъртото 
издание на  конкурса /2017/

Ицхак Финци бе специален гост на церемонията в третото изда-
ние на конкурса /2016/
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Финал на всеки конкурс поставя специална церемония по награж-
даване на отличените участници, която с годините се превръща във 
впечатляващ спектакъл. Номинираните ученици от цялата страна се 
събират в Бургас, за да съпреживеят вълненията на победителите и 
да получат нов стимул за творчество. На церемониите и съпътства-
щите събития младите творци намират нови приятели, запознават 
се с потомци на оцелели от Холокоста евреи, специалисти по история, 
изтъкнати писатели, музиканти, актьори и др. Те получават и специал-
ни поздравления от видни общественици, политици, представители на 
местната власт и на еврейската общност в България.

Съпътстващите церемонията събития също оставят незали-
чими впечатления и създават нови приятелства. На своите гости 
Център „Алеф” подарява разнообразни забавления, а денят след цере-
монията по традиция е посветен на познавателни пътешествия – до 
остров Света Анастасия, замъкът „Влюбен във вятъра”, до старинния-
Несебър или друго атрактивно и забавно място в региона.

Церемониите по награждаването се превръщат в празник на ху-
манизма и в „акумулатор” на нови идеи в името на общото бъдеще. 

През 2017 година Център „Алеф” учреди нова награда за носителя 
на първа награда – едноседмично пребиваване в Израел. Победителите 
във следващите три издания на конкурса представляваха страната ни 

Н. Пр. Ирит Лилиан – посланик на Израел в България, специален 
гост на петото издание на конкурса /2018/
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Финалистите във второто издание на конкурса /2014/

Финалистите в четвъртото издание на конкурса на гости в за-
мъка „Влюбен във вятъра”
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на международен конгрес на млади лидери в експерименталното учили-
ще „Хакфар Хайярок” в израелския град Рамат ХаШарон. 

През 2018 г., съпътстващо събитие на церемонията по награж-
даване  бе откриването на Мемориал на благодарността в центъра 
на Бургас. Паметникът бе изграден по инициатива на  „Алеф” в знак на 
признателността на еврейската общност в града към нейните спа-
сители. Пространството, в което се намира паметния знак, също по 
предложение на „Алеф”, по-късно получи наименованието „Зона на толе-
рантността”.

Стела Николова – победител в шестото издание на конкурса.  
Кадър от гостуването й в Израел.
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Цветя за спасителите на бургаските евреи на Мемориала на бла-
годарността 

Същата година „Алеф” учреди отличие „Пазител на паметта”. С 
него всяка година се удостояват личности, които съхраняват и по-
пуляризират историческите примери за хуманизъм, доблест и толе-
рантност.  Първият „Пазител на паметта” стана кметът на Бургас 
Димитър Николов.

Почти всяка от церемониите по награждаване преминава 
на  фона на документални изложби, които гостуват в Бургас по покана 
на „Алеф”. Сред тях са уникалната експозиция на Държавен архив – Бур-
гас с автентични материали от Първата световна война, изложбата 
„Отвъд дълга”, създадена от Световния център за възпоменание   на 
жертвите на Холокоста,    изложбата на Централния държавен архив 
„1943: Преследване и защита. Съдбата на българските евреи”.
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Изложба „Отвъд дълга” на Световния център за възпоменание  на 
жертвите на Холокоста

През 2019 г, „Алеф” събра и издаде в сборник всички наградени 
есета от първите пет години на конкурса. През 2020 г. бе издаден и 
сборника с номинираните разкази на тема „Да обичаш, въпреки…”.

Настоящото издание продължава реализацията на идеята номи-
нираните творби във всеки следващ конкурс да се събират в сборник, 
който да достига до младите хора от всички краища на България, а 
чрез електронното си издание – и до българските младежи по света.
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Седмият национален младежки литературен конкурс „Който спа-
си един човешки живот, спасява цяла вселена”, се осъществи с подкре-
пата на:

Община Бургас
Посолството на държавата Израел в България
Министерство на образованието и науката
Национален дворец на децата
НССЕИВ към Министерски съвет
Полски институт – София
БМФ „Порт Бургас”
Триа Сити център
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151 участници от 22 области и 50 населени места в България 
се състезаваха в литературния конкурс, организиран от Център 
за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ на тема: „Аз съм 

един от тях - българските праведници на света“

КОНКУРСЪТ ПРОДЪЛЖАВА!
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