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Tържествен концерт 
в Йерусалимската синагога
На 22 април, в уникалния с красотата си еврейски храм, Българското 
посолство в Прага, в сътрудничество с Еврейската общност, органи-
зира тържествен концерт по повод 70-ата годишнина от спасението 
на българските евреи. Присъстваха посланиците на Южна Африка, 
Египет, Гана, Унгария, Тунис, представители на чешката държавна ад-
министрация, на Чешката академия на науките, на дипломатическия 
корпус на Австрия, Германия, Доминиканската република, Канада, 
Люксембург, Мексико, Непал, Норвегия, Полша, Франция, Хърватия, 
Турция, на българската общност в Чешката република.

Тържественото събитие бе от-
крито от госпожа Горяна Лен-
кова, временно управляващ 

Българското посолство, която под-
черта, че през 2013 г. България отбе-
лязва 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 граждан-
ското общество, на владиците Стефан 
и Кирил от Българската пра-
вославна църква, на замест-
ник-председателя на Народно-
то събрание Димитър Пешев 
и на 42-ма депутати, които 
подписват протесно писмо до 
тогавашния министър-пред-
седател, на интелектуалци, 
на цар Борис III. Важна роля 
изиграва и Министерството 
на външните работи и българ-
ски дипломати, които издават 
около 15 000 транзитни визи 
на евреи от Румъния и Унга-
рия, като така спасяват хиляди 
животи. Със съжаление и мъка тряб-
ва да отбележа, че България не успява 
да спре депортирането на 11 343 евреи 
от придадените към нея по време на 
войната територии в Северна Гърция 
и части от Югославия, които не са 
притежавали български паспорти и 
не са били български граждани.

Истината, уви, показва, че Бълга-
рия не е била в състояние и не е има-
ла предпоставки да спаси живота на 
евреите от така наречените „нови” 

територии. Но трябва да се признае и 
да се помни, че България е постигна-
ла нещо изключително, което никой 
друг не е направил, че България е из-
вършила героизъм, като е спасила над 
48 600 живота. Именно затова днес в 
списъците с броя на загиналите, в ар-
хивите и музеите на Холокоста по све-
та, срещу името на България пише 0.” 

В края на речта си госпожа Ленко-
ва предаде думата на Михал Боргес, 

секретар на Еврейската общност в 
Прага. Той сподели, че за спасяване-
то на българските евреи по време на 
Втората световна война е направил 
справка в Уикипедия, защото за него 
този факт е бил нов и неизвестен. 
(Мисля си, че организирането на по-
добно честване и привличането на 
Еврейската общност в организацията 
и реализацията му е събитие с важно 
значение – да се познае и запомни една 
страница от историята на България, 

страница, с която можем и трябва да 
се гордеем). Господин Боргес бла-
годари на Българското посолство, 
че е припомнило това хуманно и 
благородно дело на българския на-
род и изрази мнението си, че „този 
акт е причината, поради която си 
струва в свободна и толерантна 
Прага в началото на 21 век да си 
припомним тази далечна история. 
В крайна сметка винаги е важно 

дали ще се намерят няколко 
свестни, обикновени хора, 
които не са равнодушни към 
съдбата на съседите им и са 
готови да се застъпят за тях, 
независимо, че това може да 
им създаде дискомфорт.” 

Тържествената вечер 
продължи с концерт класи-
ческа музика в изпълнение 
на Силвия Георгиева – орган 
и Ели Георгиева-Милкова – 
цигулка. Прозвучаха творби 
на Дж. Тартини, Н. Паганини, 
Й. С. Бах, Т. А. Витали, Г. Пу-

няни – Фр. Крайслер, А. Шнитке. В 
тишината на храма и в тишината на 
душите ни се понесоха нежните тре-
ли на цигулката и богатия, наситен, 
тържествен тон на органа. Музиката 
омайваше, пречистваше, възвися-
ваше, помогна ни да се вглъбим, да 
спрем забързания ритъм на ежедне-
вието и да обърнем поглед към мина-
лото – да почетем паметта на невин-
ните жертви и на тези, които са имали 
куража да спасят хиляди животи. ◆

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас”
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