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”Когато пристигнах в Израел, 
намерих в джоба си геврек, 
който майка ми беше сло-

жила там в последния момент. И тогава, 
докосвайки гевречето, разбрах какво се 
е случило с мен. Беше Песах и го качих 
на едно дърво, защото ми беше забра-
нено да го държа в ръка. И всеки ден се 
качвах на дървото, за да бъда заедно с 

геврека. Докато един ден отидох и него 
го нямаше. Изглежда, че птиците го 
бяха изкълвали.” – проф. Хаим Шацкер 
от Хайфа

„Нощем сънувам как родителите 
ми, сестра ми и малките ми братя са 
умирали. И се чувствам като глупав 
щастливец, който е успял да се измъкне. 
Те са като откъсната от тялото ми част. 
Всъщност, почувствах се така, когато 
децата казаха на майка си: „Каква лоша 
майка си! Не ни водиш нито дядо, нито 
баба.” Не можете да си представите как 
такава забележка, направена от дете, 
може да те съкруши. Виждаш, че си 
някак си осакатен, празен... Опитах се 
да се държа нормално и благоразумно, 
но тази част от живота ми ще си остане 
отворена.” – Клаус Шимшон от Галиция

Това са само два от разказите на 
хора, преживели като деца дългото, 
изпълнено с опасности и неизвестност 
пътуване от различни краища на Ев-
ропа през България към Палестина. В 
периода 1938 – 1944 година хиляди ев-
рейски деца търсят спасение, бягайки 
от горящата в пламъците на войната 

Европа – с фалшиви 
документи, натъпкани 
в заледени от ниските 
температури влакови 
композиции, или с не-
сигурни прогнили ко-

рита, които трудно могат да се нарекат 
кораби. Помогнали са им най- различ-
ни хора – чиновници от българските 
министерства, духовници, висши ди-
пломати, но и обикновени авантюри-
сти, търсещи лесна печалба. 

Повествованието на филма се раз-
вива в две основни посоки – на сви-
детелства на участници в събитията и 

откъси от техни дневници и на офи-
циални документи, запазени в дър-
жавните архиви на България и Израел, 
като авторите са си поставили целта да 
заснемат емоционален разказ, който да 
е поне малко адекватен на онова, което 
тези деца са преживели навремето. Из-
ключително вълнуващи са спомените 
на оцелелите от тези опасни пътува-
ния. Пред камерата преминават много 
снимки от онова време, както и фалши-
вите паспорти, с които те са преминали 
през няколко граници. Филмът съеди-
нява в единно цяло парчетата история, 
изплувалите от миналото спомени и 
оценките на днешния ден. 

Сред най-тъжните истории е тази 
на Клаус Шимшон – неговите родители 
е трябвало да изберат кое от петте им 
деца да замине и да бъде спасено, всич-

ки останали изгорели в пламъците на 
Дахау. Затова Шимшон нарича себе си 
нещастния щастливец и живее с тази 
болка до последните си дни. Умира ме-
сец, след като българският екип прави 
интервюто с него.

Отвъд емоционалната страна на 
нещата са фактите – подобно пътуване 
е трябвало да бъде много добре орга-
низирано. България тогава е съюзник 
на Третия райх, но извън официал-
ните комюникета, изявления на лиде-
рите, съществува общо настроение у 
хората, които започват да помагат на 
тези деца. Сред тях са и различни ле-

гационни съветници – в Будапеща, 
Букурещ. И у нас се намират четирима 
висши чиновници в Министерството 
на външните работи – Любен Злата-
ров, Хари Левинсон, Никола Ванчев и 
началникът им Никола Пецев, които 
в продължение на няколко години са 
подписвали откровено фалшиви до-
кументи, издавайки на хората визи, 
за да преминат през България. Не на 
последно място са обикновените бъл-
гари, които казват решително „не” на 
депортацията и помагат, всеки както и 
с каквото може. 

„За нас бе важно да направим до-
бър филм, да разкажем нещо различно 
за факти, които всички хора си ми-
слят, че знаят.” – заявяват авторите на 
филма. Когато си тръгват от дома на 
проф. Шaцкер в Хайфа, той ги изпра-
ща усмихнат с думите: „Ние, евреите, 
сме като глухарчето – едно духване е 
достатъчно, за да ни разпилее по света. 
Не търсете логика в това, което ви раз-
казах. Защото то е съдба. Само съдба...” 
Дали в това се крие истината за оцеля-
ването на еврейската нация?  ◆

Пътуване 
към надеждата

Награди: „Златен рицар”, Мос-
ква ’06 – Специалната награда 
на журито; МФФ Рийл, Лос Ан-
джелис ’11 – Почетен диплом
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България е спасила хиляди еврейски деца от Централна Европа през Втората световна война, макар че е 
била съюзник на Германия и въпреки Закона за защита на нацията. За неизвестния досега хуманен акт 
разказва документалният филм „Корабите са пълни” (2005 г. ) на именития тандем – режисьора Костадин 
Бонев и оператора Константин Занков. Сценаристи са Влади Киров и Владимир Игнатовски. Кинотворбата 
беше представена на пражката публика на 28 март в галерията на Българския културен институт. 


