На 22 април 2013 г. от 18 ч. Посолството на Република България в Прага в сътрудничество
с Еврейската общност организира концерт по случай 70-та годишнина от спасяването на
българските евреи в Йерусалимската синагога. Прозвучаха произведения на Дж. Тартини, Н. Паганини, Й. С. Бах, Т. А. Витали, Г. Пуняни-Фр. Крайслер, А. Шнитке в изпълнение на
Силвия Георгиева –орган и Ели Георгиева-Милкова – цигулка. Присъстващите имаха възможност да разгледат и изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите
в България 1940–1944“, която бе експонирана от 4 до 25 април в Йерусалимската синагога.

Снимки: архив на Посолството на Република България в Прага

Горяна Ленкова – временно управляващ
Посолството на България в Чехия

Г-жа Горяна Ленкова – временно управляващ Посолството на Република
България в Чешката република, изказа благодарност на ръководството на
Еврейската общност в Прага и лично
на нейния секретар Михал Боргес, на
г-жа Яна Смекалова и на служителите
на синагогата за сътрудничеството им при отбелязването на 70-та
годишнина от спасяването на българските евреи. Тя отбеляза, че сред
присъстващите са и представители на
дипломатическия корпус от Австрия,
Германия, Гърция, Доминиканската
република, Канада, Люксембург,
Мексико, Непал, Норвегия, Полша,
Турция, Франция, Хърватия, представители на българската общност
в Чешката република.
„През 2013 г. България отбелязва 70
години от спасяването на своите евреи през Втората световна война. Над
48 000 евреи не попадат в лагерите на
смъртта, благодарение на доблестта
на българите – на гражданското общество, на владиците Стефан и Кирил

от Българската православна църква,
на заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев и на
42-ма депутати, които подписват протестно писмо до тогавашния министър-председател, на интелектуалци,
на цар Борис III“, каза Горяна Ленкова.
„Спасяването на българските евреи
е факт, признат и от германските
представители в страната тогава,
които в своите официални документи
посочват, че „българите отказват да
предадат своите евреи“. Важна роля
изиграва и Министерството на външните работи и български дипломати,
които издават около 15 000 транзитни
визи на евреи от Румъния и Унгария
и така спасяват хиляди животи. Със
съжаление и мъка трябва да отбележа, че България не успява да спре
депортирането на 11 343 евреи от
придадените към България по време
на войната територии в Северна Гърция и части от Югославия, които не
са притежавали български паспорти
и не са били български граждани“.
Горяна Ленкова подчерта, че България е извършила героизъм, като
е спасила над 48 600 живота и че
в списъците с броя на загиналите
в архивите и музеите на Холокоста
по света срещу името на България
пише 0. Михал Боргес, секретар на
Еврейската общност в Прага отбеляза,
че този героичен акт на българския
народ е все още малко известен по
света. „Именно този акт е причината,
поради която си струва в свободна
и толерантна Прага в началото на
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концерт по случай 70-та годишнина
от спасяването на българските евреи

Михал Боргес –
секретар на Еврейската общност в Прага

21-ви век да си припомним тази
„далечна“ история. В крайна сметка
винаги е важно дали ще се намерят
няколко свестни, обикновени хора, на
които не им е равнодушна съдбата на
съседите им и са готови да се застъпят за тях, независимо че това може
да им създаде дискомфорт. Вярвам, че
и сред нас – и не само тук присъстващите, има такива хора и се надявам,
че в близките години няма да потрябва тяхната обикновена смелост,“ каза
Михал Боргес.Изложбата и концертът,
организирани от Посолстовото на
Република България в Йерусалимската синагога в Прага по случай 70-та
годишнина от спасяването на българските евреи, имаха едно изключително благородно послание: да
популяризират историческите факти,
свързани със спасяването на българските евреи от Холокоста, които са
малко познати в чужбина, включително и в Чешката република.
Мария Захариева
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