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На 15 юни (вторник) 2021 г., в 18 ч. в хотел „Балкан“ (площад „Света Неделя“ 5) в София
издателство „Сиела“ ще представи книгата „Доблест и наказание“ – Народният съд и
ДС срещу спасителите на българските евреи.

Автор на документалното изследване, което то края на месец май вече е на книжния
пазар, е проф. Вили Лилков.

Както подсказва подзаглавието на книгата тя разказва за съдбата на част от основните
фигури, участвали в акцията по спасяването на евреите в България от депортиране в
нацистките концлагери по време на Втората световна война.

Книгата се основава на архивите на Държавна сигурност, на документи от Държавна
агенция „Архиви“ и лични спомени и проследява детайлно обществената реакция в
България на едно от най-мрачните и срамни петна от човешката история – Холокоста.

В документалното изследване оживяват тихите дела на „обикновените” граждани – като
добрия съсед, хлебаря или аптекаря, притекли се на помощ в тежки моменти;
фабрикантите, които въпреки забраните приемат на работа бедстващи евреи;
обществениците, кметовете, митрополитите, писателите и народните представители,
издигнали глас срещу антисемитизма и расовите теории и застанали в защита на
евреите.
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Техните следи не само са почти напълно заличени от историческите хроники, но след 9
септември 1944 г. някои от тях са убити, а други – хвърлени в затвори, концлагери ли
изселени. Собствеността на мнозина е отнета, лишени са от работа и пенсия, обявени са
за „врагове на народа“ и паметта за тях е напълно заличена.

Вили Лилков е съазтор заедно с Христо Христов на документалните изследвания
„Бивши хора“ (2017) и „Погубената България“ (2019).

Почетни гости на премиерата на новата му книга ще бъдат посланикът на Държавата
Израел в България Йорам Елрон и председателят на българското представителство на
Фондация „Конрад Аденауер” – Торстен Гайслер.
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