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Втората световна война била време не само на героизма
на тези, които се сражавали срещу фашизма, но и на гнусно
предателство. Навсякъде, където немските войски създавали
окупационна администрация – в Украйна или Прибалтика,
във Франция или Холандия, те срещали надеждни помощ-
ници и верни слуги. Руски войници, украински надзиратели,
латвийски полицаи, полски селяни, френски кметове и нор-
вежки министри – всички те участвали в нацистките пре-
стъпления. Без тяхната помощ немците не биха могли да
убият толкова много хора. На СС, полицията и вермахта не
им достигала жива сила да управляват и контролират всички
окупирани територии.

Предателството стигнало до нечувани размери. Но каква
е била причината за възникването на това масово явление?

В новата си книга Леонид Млечин разглежда именно
този въпрос: какво е движело хората, които, предавайки роди-
ната и своя народ, са служели на немците и сами са ставали
престъпници.
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ЧАСТ ПЪРВА.

НАШИТЕ СЪСЕДИ

Има страници от историята, за които не ни се иска да си
спомняме. Всеки народ крие в миналото си неприятни епи-
зоди, трагедии, за които не знаем почти нищо, защото всъщ-
ност изобщо не искаме да знаем. Нима е удоволствие да се
взираме в безжалостното историческо огледало? Каква грозна
картина само се вижда там! Понякога направо непоносима!

Годините на Втората световна война са изпълнени не
само с късащи сърцето трагедии на цели народи и със смай-
ващ героизъм на хората, сражавали се срещу фашизма, но и с
предизвикващо погнуса предателство. Оказва се, че преда-
телите съвсем не са малко – срещат се повсеместно в огром-
ното пространство от Ламанша та чак до Кавказ. Имало ги е
и в Съветския съюз, и в неговите европейски съседи – и в
близките до Русия, и в по-далечните. Навсякъде, където
немската войска е нахлувала и е налагала своя окупационна
администрация – било то в Украйна или в Прибалтика, във
Франция или в Холандия, немците винаги са намирали
надеждни помощници и слуги.

Местни жители с настървение, с откровен ентусиазъм,
с очевидно удоволствие, макар и съвсем не безкористно, в
стремежа си да се отличат или да се напечелят за сметка на
своите жертви, са помагали на хитлеристите да управляват
завзетите територии, т.е. собствената им попаднала в беда
родина, да я експлоатират, да я угнетяват и да унищожават
съгражданите им, съседите им, собствения им народ. Те са
обслужвали, охранявали и спасявали окупаторите от истин-
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ските патриоти – от партизаните и участниците в анти-
фашистката съпротива.

Веднага след войната започват да издирват и да съдят
тези слуги и блюдолизци на нацистите. Само че не всички
стигат до подсъдимата скамейка. И не от милосърдие, и не
защото не са могли да ги открият… А защото не е особено
приятно да осъзнаеш, че твоите съседи и колеги, познати и
близки са помагали на врага, а те са толкова многобройни.

Непреодоляното минало обаче, натикано в глъбините
на съзнанието, погребано в най-затънтените полици на
архивите, отново и отново излиза на преден план. Въпросът
е съвсем актуален. Особено сложен е проблемът за преда-
телството в широкия смисъл на думата. След военното пора-
жение, което понасят през лятото на 1940 година, французите
помагат на немските нацисти, всъщност служат на тогаваш-
ния режим на

Виши1. Също както и хърватите и словенците в своите
собствени страни, създадени в онези години по волята на
Хитлер. Формално погледнато, те не са предатели, защото
работят за собствената си държава. Това не са нито печално
известните от историята полицаи, нито надзирателите от
концлагерите, това не е отпадъкът на обществото. Става дума
за политици и чиновници, за обществени дейци и свеще-
ници, понякога много известни в страните си и с блестяща
служебна кариера. Но след Втората световна война прелива-
щите от възмущение техни съграждани все едно ги наричат
предатели и ги изправят на съд!

1 Режимът на Виши – название на Френската държава в периода 1940-
1944 г., когато през Втората световна война Франция е окупирана от
нацистка Германия. Името идва от седалището на правителството в
курортния град Виши. Начело на правителството, което контролира едва
40 % от френската територия, е маршал Филип Петен. Правителството му
е признато от силите на Оста (включително и България), както и от САЩ
и СССР. – Бел. прев.
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Защото онези, които по един или друг начин са помагали
на нацистите, в действителност са съучастници в престъп-
ленията им. В това е предателството по отношение на соб-
ствените им народи. Изменници са и онези, които не са
обслужвали директно немците, но са действали в техен инте-
рес. По-нататък в книгата ще стане дума и за такива хора.

През Втората световна война предателството придо-
бива такива мащаби, че човек направо може да се ужаси! Но
важното е да вникнем в същината и да си изясним: Откъде
идват предателите?

Възможно ли е предварително да се предвиди кой човек
е готов да мине на страната на противника? Военните психо-
лози и контраразузнавачи в различни страни от десетилетия
търсят отговор на болезнения въпрос: Как да разпознаем
предателя? Как отрано да разберем кой е в състояние да
измени на родината, да предаде другарите си, да насочи
оръжие срещу тях и да служи на врага? Аналитичните отдели
на специалните служби разполагат с планини от изслед-
вания по въпроса, с купища ведомствени препоръки и мето-
дики. Но от гледна точка на психиатрията верността по своята
същност е нещо неуловимо. Досега нито един научен труд
не гарантира със сигурност какви са чертите на потенциал-
ния предател.

Адолф Хитлер не е без последователи, защото предлага
универсални врагове. Какво друго е националсоциализмът,
ако не сбор от различни представи за враговете? Хитлер
упоява с ненавист, това е отровата, която той смесва с поли-
тическата и духовната храна на цели народи. И затова има
тълпи от съучастници и доброволни помощници. Включи-
телно и сред онези, които е определил да бъдат жертви.

Навремето отблизо познавах покойния днес генерал-
майор Едуард Болеславович Нордман, който през целия си
съзнателен живот беше работил в държавна сигурност.

Нашите съседи
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Роденият в Белорусия генерал Нордман ми беше изклю-
чително симпатичен със своята принципност – още през
1941 година, едва 19-годишен, без да се колебае и минута,
на 22 юни той се присъединява към партизанския отряд.

– Отрядът ни – каза ми той – беше първият в Белорусия
(днес Беларус).

Когато го попитах колко дълго е бил готов да воюва
заедно с партизаните, той отвърна:

– Докато ме убият.
Когато наричат Белорусия партизанска република,

винаги си спомням за генерал Нордман. А и той постоянно
се връщаше в спомените си към онези години. Измъчваше
го един въпрос, който няма категоричен отговор и до днес:

– Веднага след нахлуването на хитлеристите се появиха
полицаите, предателите и помагачите на окупаторите. Прос-
то в ума ми не се побира как сана възможно това. Преди
войната с такава убеденост всички твърдяха колко непоколе-
бимо е морално-политическото единство на народа, а внезапно
се случи такова нещо! Откъде се взеха тези предатели?
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КАРИЕРАТА НА ОХРАНИТЕЛЯ
ДЕМЯНЮК

Във Федерална република Германия накрая изправят на
подсъдимата скамейка Иван Демянюк, пазач в концлагера
Собибор.

Десетки години Европа избягва този неприятен разговор
за украинските надзиратели, за латвийските полицаи, за
унгарските железничари, за полските селяни, за френските
кметове, норвежките министри, румънските войници…
Всички те доброволно помагат на окупаторите. Според исто-
риците повече от двеста хиляди души, които не са германци,
участват в масовите убийства, при това не по-малко хладно-
кръвно от съотечествениците на Хитлер.

С известно закъснение французите и италианците също
се заемат да проучат каква роля са играли собствените им
съграждани в нацистките престъпления. Подобни разслед-
вания днес се правят в Румъния, Унгария и Полша. В Украйна
и Литва обаче не искат и да чуят за подобно нещо.

Окупираните от Хитлер страни смятат себе си единст-
вено за жертви. Това, разбира се, е справедливо, като се имат
предвид огромните им загуби по време на войната. Но как
стои въпросът с онези, които по своя воля стават съучастници
и помагачи на нацистите? Без тях немците нямаше да могат
да се справят и да контролират окупираните територии.

Предателите, естествено, са малцинство. Но са напълно
достатъчно.

В огромните територии, завладени от Третия райх – от
френския Бретан до съветския Кавказ – нацистите навсякъде
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разчитат на местното население. И навсякъде се намират пре-
датели и помагачи. Съседите издават антифашистите, неле-
галните, евреите, участниците в съпротивата, предават ги
на немците, охраняват арестуваните, участват в разстрелите,
копаят гробовете за убитите, изобщо изпълняват цялата мръсна
работа.

Без тези многобройни помощници на нацистите може
би стотици хора, ако не и милиони, щяха да останат живи.
На един немец от окупационната администрация се падат
десет местни помощника. Само в концлагера Собибор, в
който работи Иван Демянюк, на есесовците помагат сто и
двайсет украински надзиратели.

Американският историк Даниел Голдхаген е автор на
превърналата се в бестселър книга, в която твърди, че по
времето на Третия райх немците охотно участват в престъп-
ленията на нацисткия режим. И не защото животът им е бил
труден, не и понеже страната се е чувствала непоносимо уни-
жена след поражението през Първата световна война, не и
заради някаква специфична черта на психиката, а просто от
ненавист към „чуждите“, които те не искат да виждат редом
със себе си. Когато Адолф Хитлер идва на власт, той им дава
възможност да се избавят от евреи, цигани и други „чужди“
за тях хора и германците с готовност се заемат с това и унищо-
жават милиони невинни хора системно и без съжаление.

Всъщност по този начин американският историк нарича
немците „нация от убийци“. И немците не намират сили да
му възразят.

Въпросът за предателите и помагачите и по-точно за
мащабите на помагачеството обаче не е толкова елементарен.
Нима унищожаването на милиони хора в окупираните от
немците територии не е най-голямата низост в моралното
падение не само на Германия, а и на цяла Европа?
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 Тук веднага трябва да изясним нещо много важно: Дали
формулираният по този начин въпрос всъщност не означава,
че немците не са по-лоши от останалите, защото всички са
омърсени?

Не, те имат по-голяма вина! И то много по-голяма!
Третият райх е престъпна държава и нацистите са извър-
шили невероятни престъпления. Другите, за които ще стане
дума по-нататък, просто са им помагали. Но и това не трябва
да бъде забравяно.

Концлагерът Собибор започва да функционира в сре-
дата на май 1942 година. В него загиват сто и седемдесет
хиляди евреи. Трийсет и четири хиляди от тях са депор-
тирани от Холандия. Някои ешелони са били ликвидирани
веднага. Обикновено, когато ешелонът с холандски евреи
пристига в лагера, някой есесовец произнася пред тях реч.
Извинява се за неудобството по време на пътуването и им
обяснява, че по хигиенни съображения новопристигналите
трябва да минат през банята, а след това ще им възложат
работа.

Собибор се превръща във фабрика на смъртта. Тук не се
прилага обичайната селекция на полезни и безполезни.
Всички, които пристигат в Собибор, са обречени. Понякога
между пристигането на поредния ешелон с хора до ликвиди-
рането им има само няколко часа.

Затворниците се събличат, а вещите им заминават в
интендантската служба на СС. Стрижат жените и отрязаните
коси потеглят към фабрика до Нюрнберг, където се произвежда
филц за зимни униформи на войниците от Вермахта и за
меки подложки за обувките на подводничарите.

Днес от Собибор не е останало нищо. Немските власти
в яростта си закриват концлагера след въстанието през есента
на 1943 година, когато затворниците в него убиват два-

Кариерата на охранителя Демянюк
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найсет есесовци от охраната. Империята СС се опитва по
този начин да заличи своя позор: измъчените, гладни и без
оръжие затворници надмогват своите тъмничари.

След войната концлагерите стават ужасяващи музеи за
престъпленията на Третия райх. Със Собибор обаче поляците
не знаят как да постъпят, защото там украинци убиват затвор-
ниците. А това е нещо, за което по онова време не бива да се
говори, тъй като тогава Украйна е част от Съветския съюз.

Малцината оцелели разказват, че са се страхували повече
от украинските пазачи, отколкото от немците. В лагера е
имало трийсет есесовци, които са действали съобразно
инструкциите, докато украинците са вършели всичко с енту-
сиазъм. Не немците, а украинските надзиратели разстрелвали
опитващите се да избягат от лагера. Те ликвидирали слабите
и старите още с пристигането им в Собибор. Те с щиковете
си тикали хората в газовите камери.

Взимат украинци за надзиратели, защото немците не
достигат. На мащабно съвещание в концлагера Аушвиц
(Освиенцим) комендантите на лагерите поставят въпроса да
се увеличи щатът на надзирателите. Главата на тази пагубна
империя райхсфюрер Хайнрих Химлер ги прекъсва:

– Вие дори не можете да си представите – мрачно
пояснява той – с какъв човешки материал ще ви се наложи
скоро да имате работа. Пълноценните хора ми трябват за
фронта. Така че и дума не може да става да се увеличи броят
на надзирателите. Повече кучета и ползвайте техническия
персонал!

На 14 октомври 1943 година в Собибор избухва бунт.
Организират го евреи военнопленници, бивши войници от
Червената армия. Подготвят бунта две седмици. Нямат оръ-
жие. Разчитат обаче на алчността на надзирателите. Задачата
е да ги ликвидират един по един. И планът се оказва добър.
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