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ПАМЕТТА ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ
THE REMEMBRANCE
OF THE JEWISH COMMUNITIES
Изследването на местните еврейски общности в България, в контекста на техния всекидневен живот, формите на забавление и
празничност, в годините на Втората световна война и животът през
социализма, се базира на анализ на събрани житейски наративи от
градовете Русе, Шумен и Варна, както и на визуално-антропологични наблюдения на фотографии от домашни албуми.
Теренното проучване от 2015 година позволи да се запишат 30 видеоинтервюта, публикувани на сайта pametta.com На тази дигитална платформа са поместени също електронно издание на сборник
с устни разкази, мобилна изложба и образователен модул за работа в музей. Всички материали са със свободен достъп.
Устните разкази в сборника са обособени в различни антропологични категории. Това подреждане позволява на читателите да съпоставят житейските преживявания и да проследят палитрата от
разнообразни съдби и реализации в конкретен, но сходен с живота
на други, момент от развитието на индивидите.

The research on the local Jewish communities in Bulgaria in the context of their customary life, entertainment and celebration models in
the period of World War Two, and life in the socialist era, is based on
analyzed life narratives collected in the cities of Rousse, Shumen and
Varna, and also on anthropological visual observations of family album
photographs.
The 2015 field research enabled filming of 30 video interviews published on www.pametta.com. An electronic publication of a collection
of oral narratives, a mobile exhibition and museum work educational
module are also available on this digital platform. Access to all materials is free.
The oral narratives in the collection are grouped in different anthropological categories. Such grouping enables readers to compare different
life experiences and follow the variety of diverse paths of life in moments of people‘s personal development that are specific and at the
same time similar to other people’s lives.

Детството е тема, която у мнозина разказвачи се идеализира, макар отделните
поколения да имат различно детство. За
едни то включва изпитанията на войната, за други детството се свързва с езика ладино, когото бабите и дядовците
са говорели, за трети фокусът е върху
следвоенните години, еднакво бедни за
всички в страната. За мнозина спомените от детството се свързват с времето на
социализма и задължителните униформи, бригади, лагери, всеобщи организации – пионери, комсомолци, които до голяма степен правят еднакви гражданите
на „народната република“. Поради това
подаръците от чужбина, за евреите, които поддържат връзки със свои роднини,
се оказват престижен елемент в обичайното битие на близкото минало. Но въпреки ограниченията и невъзможността
за избор през социализма, детството и
младежките години пазят впечатления и
настроение, като за празник.
Childhood is a topic often idealized by
many narrators, albeit each generation had
a different childhood. For some, it included
the ordeals of war; for others, childhood is
related to the Ladino language spoken by
their grandparents, while for a third group,
the focus is on the post-war years that were
equally poor for everybody in the country.
For many, childhood memories are related
to the socialist period and the compulsory uniforms, work camps, holiday camps,
all-embracing organizations: pioneers,
comsomols, that to a large extent standardized the citizens of the “people’s republic” Therefore, the foreign presents received
by the Jews, who kept contacts with their
relatives, were seen as an element of prestige in the ordinary routine in the recent
past. Notwithstanding the restrictions and
the impossibility to have any choice in the
socialist period, childhood and the years of
youth have stored memories and emotions
that are festive in their nature.
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В споделените разкази много често се описва приготвяне на храна. Допустимо е да разглеждаме храната като етномаркер, а не толкова като съставна
част на обреда, тъй като обредна ситуация отдавна не съществува. Храната
е част от традицията – тя се познава от общността и се обвързва със съответните празници. Осъзнава се като част от наследството и се оценява високо, поради което не може да й се припише обредна принадлежност.
Проектът, във всичките му измерения, се съсредоточава върху разказите на
обикновените хора. Той дава възможност на всеки да каже какво мисли и
какво е преживял, и по този начин – чрез полученото многогласие, да се
осветли една друга история, различна от Историята с голямото „И“. Множеството истории на обикновените хора ни дават възможност да се докоснем
до интимни разкази, до история, в която не е задължително да има победители и победени, но за сметка на това има хора, които със собствените си
преживявания свидетелстват за миналото. Поради това един от най-важните приноси на проекта е спасяването на паметта за еврейските общности в
България.
www.pametta.com

The stories that were shared often describe cooking food. It is acceptable to consider food more as an ethnic marker rather than an element of the ritual because
ritual situations ceased a long time ago. Food is part of the tradition; it is familiar
to the community and is related to the corresponding feasts. It is perceived as
part of the heritage and is highly evaluated; therefore, rituality cannot be ascribed to it.
The project, in all its aspects, is focused on stories of ordinary people. It gives a
chance to each person to comment and share personal experiences; that way,
through the resulting multitude of voices, light can be shed on a history different
from the History spelt with a capital H. The multitude of ordinary people’s narratives lets us have a contact with private stories and learn about history in which it
is not compulsory to have winners and defeated while, on the other hand, there
are people, whose own experiences are evidences of the past. Therefore, one of
the greatest merits of the project is that the memory of the Jewish communities
in Bulgaria is saved.
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ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ
THE JEWS IN BULGARIA
Евреите живеят на Балканите от векове. Българската царица Теодора – втората жена на цар Иван Александър, е от еврейски произход. Наричала се е Сара. Тя е майка на цар Иван Шишман.
След изгонването на евреите от днешна Испания през XV век, част
от тях се установяват на Балканите. Това са хората, които и днес
общуват на средновековния испански - езика на Сервантес, наричан „ладино“. От север тук пристигат евреи, които говорят „идиш“,
език, създаден на основата на немския. Двете групи рядко се женят помежду си и строят отделни храмове.
Jews have been living in the Balkans for ages. The Bulgarian Tsaritsa
Theodora - Tsar Ivan Alexander’s second wife, was of Jewish origin.
Her birth name was Sara. She was Tsar Ivan Shishman’s mother.
After the expulsion of the Jews from Spain in the 15th century, some
of them settled in the Balkans. Even today these people communicate
in the mediaeval Spanish language of Miguel de Cervantes, called Ladino. From the north here came the Jews, who speak Yiddish – a language largely based on German. These two groups rarely intermarry;
they build separate houses of prayer.

Цар Иван Александър и царица Теодора, Ивановски
скални църкви, XIV век
Tsar Ivan Alexander and Tsaritsa Theodora, Ivanovo Rock
Hewn Churches, 14th century

Синагога във Варна, построена през 1890 г. „Човекът, доволен от съдбата си,
нека бъде мъдър в делата си, както той, така и децата му. И нека наградата им
да е пълна.“ Вграден надпис в портата на двора на синагогата.
The synagogue in Varna, built in 1890. “A man happy with his fate shall be wise in his
deeds; so shall be his children. May their reward be complete.” Inscription inlaid in the gate
of the synagogue yard.
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ПАМЕТ ЗА ПРЕДЦИТЕ
THE MEMORY OF THE FOREFATHERS

Еврейската община се образува при наличието на двадесет еврейски семейства в един град. Еврейските общини не са само религиозни, а просветни, културни и социални. Евреите са градска
общност, която оказва силно въздействие върху развитието на
българското общество, чрез утвърждаването на европейски културни практики. Еврейският всекидневен начин на живот в градовете се превръща в урбанистичен модел за българите. Празникът
Пурим е основа за градските карнавали в Русе и София. Употребите на свободното време, почитта към книгите и науката, честите
пътувания и срещи, стават проводник на Модерността и правят
живота в градовете на България съзвучен с времето.
През 1895 г. за първи път в Русе се отпечатва вестник “Ел Трезоро”,
като с това се поставя началото на еврейския периодичен печат в
България. До 1944 г. броят на вестниците, отпечатвани на ладино
или иврит у нас, достига 56.
A Jewish community comes to existence when there are twenty Jewish families in a town. Jewish communities are not focused on religion
only; their nature is also educational, cultural and social. Jews are an
urban community that has had a substantial influence on the development of the Bulgarian society through strengthening cultural practices existing in Europe. The Jewish day-to-day lifestyle in towns became a model for the urbanisation of the Bulgarians. The celebration
of Purim became the base of the city carnivals in Rousse and Sofia. The
way free time was used, the respect to books and science, the frequent
trips and meetings became the vehicle of Modernity that helped the
Bulgarian cities to come to the level of contemporary manners.
In 1895, the El Trezoro newspaper had its first issue in Rousse, and that
was the beginning of the Jewish periodicals in Bulgaria. By 1944, the
number of newspapers printed in Ladino or Hebrew in Bulgaria grew
to 56.
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Евреите обичат своето отечество. В боевете през Балканската и Междусъюзническата войни в българската армия
участват 229 души от еврейски произход. През Първата световна война се
включват 636 български евреи - 30 офицери, 40 подофицери и 566 редници.
Jews love their motherland. In the battles
of the Balkan War and the War of the
Allies, the number of soldiers of Jewish
background was 229. The number of
Bulgarian Jews participating in WW1 was
636: 30 officers, 40 non-commissioned
officers and 566 privates.

ДЕТСТВО
CHILDHOOD
„Като бях ученик – първи, втори, трети клас, нищо не чувствах
като евреин. Аз не учех в еврейското училище, учех в български
училища още от първи клас, никой нищо не ми казваше. Тогава нямаше деления, деленията започнаха чак 1941 г., когато излязоха
законите срещу евреите и започнахме да се делим“.
Елия Нисим Калдерон, 1931
“When I was a student – in the first, the second, the third grade, I did not
feel anything as a Jew. I did not go to the Jewish school; I studied in Bulgarian schools even as early as grade one, and nobody would tell me anything. There was no differentiation at that time; differentiation started
only in 1941, when the laws against the Jews were passed and separation
started.”
Eliya Nisim Kalderon, born 1931.
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ДЕТСТВО
CHILDHOOD
Формите на различност – били те етнически или религиозни, се измерват и с
храната. В голяма част от семействата
за празниците се приготвят ритуални
храни. Но дори тогава те се възприемат
не толкова като обредни, или като специфично религиозни, а по-скоро като
традиция на семейството.
One of the units to measure patterns of diversity, be it ethnic or religious, is food. In
many of the families, celebrations include
cooking ritual food. But even in such case
it is perceived more as family tradition
rather than explicitly religious.

УШИТЕ НА АМАН
HAMAN’S EARS
Продукти:
За тестото: 2 кафени чаши пудра захар, 1 яйце, 4 супени лъжици краве масло, 2 чаени чаши брашно, 1 чаена лъжичка сода бикарбонат, кората на един
лимон, настъргана
За плънката: сладко от плодове по желание
Как се прави:
Разбива се яйце и захар. Добавят се към омекналото краве масло. Содата се
размесва с брашното и постепенно се прибавят, заедно с настърганата лимонова кора. Омесва се меко тесто. Разточва се на кора с дебелина 1 см. Нарязва
се на триъгълници със страна около 5 см. Стените се повдигат, а крайчетата на
триъгълниците се прищипват, за да заприличат на уши. Пекат се в слаба фурна
до златисто. Гарнират се със сладко по желание или конфитюр.
Ingredients:
Dough: 2 coffee cupfuls of powdered sugar, 1 egg, 4 tablespoonfuls of butter, 2
teacupfuls of wheat flour, 1 teaspoonful of baking soda, grated rind of 1 lemon
Filling: fruit jam
Instructions:
Blend the egg with the sugar. Add the mixture to the soft butter. Mix the baking
soda and the wheat flour, and gradually add the mixed ingredients, together with
the lemon rind. Dough should be soft. Roll it out, 1 cm thick. Cut it into triangles,
each side ca. 5 cm. Raise the sides and pinch the corners of the triangles – they
should look like ears. Bake them in the oven at low fire until lightly golden. Add fruit
preserve or jam to your taste.
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ДЕТСТВО
CHILDHOOD
„Всяка събота дядо ще се облече официално, тогава се носеше
калпак и ще мине, живеехме близо, ще се обади на майка ми: „Мари,
майка ми се казваше Мари, ел нието еста пронто?” - Готов ли е
внукът, превеждам. „Еспера, еспера!” - Чакай, идва. И аз тогава за
ръката с дядо си - в синагогата… Всички деца като мене отвън
играехме на лимки (на топчета) или на орехи и чакахме да свърши
вътре службата“.
Елиас-Зико Перец, р. 1933 г.
„Носеха подаръци, които ме правеха звезда. Дъвки. Една кутия с
израелски дъвки. И блузки. Например по това време баща ми беше
пословичен в театъра с неговите чорапи. Всички му завиждаха за
това, че той има шарени чорапи. Другите ходеха с черни. Нямаше
други“.
Пламен Яков Яков, р. 1950 г.

“On Saturdays, my Grandpa would put on his best clothes – they wore
fur caps then, would come around – we lived nearby, and would call my
mother: “Mary – my mother’s name was Mary – el nieto esta pronto?” - is
the grandson ready, I translate. “Espera, espera!“ - Wait, he is coming. And
then I, hand in hand with my grandpa – to the synagogue… All kids like
me, we played marbles outside, or with walnuts, and waited for the service to finish”
Elias-Ziko Perets, born 1933.
“They would bring presents that turned me into a star. Chewing gums. A
box of Israeli chewing gums. And blouses, too. My father, for example, was
proverbial in the theatre company with his socks. Everybody envied him
for wearing socks in different colours. The others wore black socks. Other
colours were not available.”
Plamen Yakov Yakov, born 1950.
„Това е моя снимка - децата от първо
до четвърто отделение в еврейското
училище. Последната година - четвърто отделение, учех в еврейското училище. Това беше 1941-а година, след това
в еврейското училище нямаше деца и не
работеше“.
Ребека Нисим Тодорова, р. 1930 г.
“This is one of my photographs – the kids
from grade one to grade four in the Jewish
school. The last year – grade four - I studied
in the Jewish school. That was in 1941; after that, there were no children in the Jewish
school and it did not work.”
Rebeka Nisim Todorova, born 1930.
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УЧИЛИЩЕ
SCHOOL
„На еврейските деца от първи клас до
прогимназията им беше забранено да
ходят на училище, като че ли държавата се страхуваше от най-малките. И
една група от гимназисти и студенти
евреи - те също трябваше да се върнат
в града поради ограничения, бомбардировки и т.н. - и се събрахме една група
горе-долу по-интелигентни младежи.
Решихме да направим едно свободно
училище по домовете и събрахме всички
тия деца по класове. Една организация
на свободно частно училище – изключителна! Разпределихме си предмети, класове... По-късно, на следващата година,
когато пратиха от София учител, той
ги събра в Синагогата, учиха децата, а
нашето училище престана, но някои от
родителите продължиха да ни търсят
и да искат да се занимаваме с децата“.
Нели Марко Майер, р. 1927 г.

“The Jewish children from grade one to
primary school age were forbidden to go
to school, as if the state was afraid of the
smallest. There was also a group of Jewish
high school and university students – they
also had to come back to the town because
of restrictions, bombing, etc. - so we were
all a group of relatively intelligent young
men. We decided to make a free school in
people’s homes and we gathered all those
kids grouped by school grades. A free private school organization – extraordinary!
In our group, we distributed responsibilities
for courses, grades… Later, in the following
year, when a teacher was sent from Sofia, he
collected them all in the Synagogue and our
school ceased, but some of the parents kept
their contacts with us and wanted us to work
with their children.”
Neli Marko Mayer, born 1927.
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ПРЪСТИТЕ НА АМАН
HAMAN’S FINGERS
Продукти:
За тестото: 4 чаени чаши брашно, 1 и половина чаена чаша олио, 1 кафена
чаша вода, 1 чаена лъжица захар, 1 жълтък
За плънката: 1 и половина чаена чаша смлени орехи или бадеми, 1 чаена лъжичка канела, 3 супени лъжици захар, 1 яйце, 1 белтък, ябълка или кората на
портокал, настъргана
Как се прави:
Тестото: Към олиото постепенно се прибавя брашното, след него - захарта, а
след това и водата. Омесва се меко тесто. Разделя се на топки, колкото картоф.
Всяка топка се разточва на правоъгълна кора.
Плънката: В дълбока купа се разбиват яйцето и белтъка. Добавят се останалите
съставки.
Сглобяването: Плънката се разпределя в средата по дължината на правоъгълната кора. Завива се и се нарязва на парчета с дължина около един пръст. Намазват се с жълтъка. Нареждат се в тавичка, постлана с хартия за печене. Пекат
се в умерена, предварително загрята фурна на 200 градуса. Готови са, когато се
отлепват сами от дъното на тавичката при разклащане. Сервират се студени.
Ingredients:
Dough: 4 teacupfuls of wheat flour, 1 ½ cupfuls of sunflower oil, 1 coffee cupful of
water, 1 teaspoonful of sugar, 1 egg yolk
Filling: 1 ½ teacupfuls of ground walnuts or almonds, 1 teaspoonful of cinnamon,
3 tablespoons of sugar, 1 egg, 1 egg white, a grated apple or the grated rind of 1
orange
Instructions:
Dough: gradually add the wheat flour to the sunflower oil, then add the sugar and
then the water. The dough should be soft. Divide it into pieces as large as potatoes.
Spread out each piece into a square sheet.
Filling: Whip the egg and the egg white in a deep bowl. Add the rest of the ingredients.
Shaping: Spread the filling in the middle of the square phyllo dough. Roll up tightly
and cut to pieces ca. 1 finger long. Brush the top with yolk. Place them in the baking
tin, with baking paper on the bottom. Preheat the oven to 200 C and bake them at
moderate fire. They are ready when they do not stick to the bottom when you slightly shake the baking tin. Serve cool.
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АНТИСЕМИТСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ANTI-SEMITIC LAWS
През 1941 г. влизат множество законови ограничения за евреите
у нас. Обнародва се Законът за защита на нацията, който отнема
гражданските и политическите права на 48 000 евреи. Ограничава
се стопанската им дейност.
На 1 март 1941 г. министър-председателят Богдан Филов подписва
договора за присъединяване на България към Тристранния пакт,
а германските войски навлизат в страната. През 1942 г. се създава
Комисарство по еврейските въпроси. То става главен организатор
на изселването на еврейско население.
Numerous legal restrictions against Jews were enforced in Bulgaria in
1941. The Law for the Protection of the Nation was promulgated; under it, 48000 Jews were deprived of their civil and political rights. Their
business activities were restricted.
On 1 March 1941, Prime Minister Bogdan Filov signed the agreement
under which Bulgaria joined the Tripartite Pact, and German troops
entered the country. A Commissariat for the Jewish Affairs was set up
in 1942. It became the leading organiser of the deportation of the Jewish population.
Писмо от Русенската еврейска община до Комисарството за еврейските въпроси за броя на
продадените звездообразни и кръгли еврейски
значки. Русе, 1942-1943 г., ДА - Русе ф. 163К
A letter from the Rousse Jewish community to the
Commissariat for the Jewish Affairs regarding the
number of sold star-like and round Jewish badges.
Rousse, 1942-1943, Rousse State Archives, f. 163K

„Всички, навършили десетгодишна възраст, бяха длъжни да носят шестолъчката. Имаше едно малко изключение
само за тези, които са били фронтоваци през Първата Световна война и са
инвалиди от войната, те носеха жълто
копче, за да се каже, че все пак са имали
малка заслуга към държавата“.
Елия Нисим Калдерон, 1931
“Everyone at the age of ten and above was
compelled to wear the Star of David. There
was a minor exception just for those, who
had fought on the front in World War One or
were disabled veterans; they wore a yellow
button so that it was seen that anyhow they
had done some service to the country.”
Eliya Nisim Kalderon, born 1931.
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ПЛАН Б. ИЗСЕЛВАНЕ В
ПРОВИНЦИЯТА
PLAN B. DISPLACEMENT IN THE COUNTRY
След германски натиск за “окончателното решаване на еврейския
въпрос”, на 22 февруари 1943 г. е подписано Споразумение за изселване извън страната на 20 000 евреи. От 4 март 1943 г. започва
депортирането на 7 122 евреи от Македония, 4 221 от Тракия и 185
от Пиротска област към нацистките лагери.
За допълване на цифрата 20 000 правителството организира акция на 9 март 1943 г. в градовете Кюстендил, Дупница, Горна Джумая, Пловдив, Пазарджик, за насилствено събиране на евреите.
Благодарение на гражданската съвест на Петър Михалев, Асен Сюичмезов, Владимир Куртев и Иван Момчилов от Кюстендил, както
и решителната намеса на Димитър Пешев, подпредседател на Народното събрание, на 9 март 1943 г. се постига отмяна на заповедта за депортиране на евреите от страната. Цялата общественост
у нас има принос в спасяването на живота на българските евреи,
но действията на Димитър Пешев нямат аналог в европейската
действителност по това време, тъй като той използва доказано демократично средство – парламентарната трибуна.
През май 1943 г. се създава нов план за депортиране на всички
евреи от страната. Той е разработен в два варианта, известни като
план А и план Б. План А предвижда незабавно депортиране на
всичките 48 000 евреи. План Б предвижда изселване на евреите
от София в страната. След засилен обществен натиск е приложен
план Б.

After the German pressure for a “final solution of the Jewish question”,
an Agreement for the deportation of 20 000 Jews from the country
was signed on 22 Feb. 1943. 4 of March was the starting date for the
deportation of 7 122 Jews from Macedonia, 4 221 from Thracia and
185 for the Pirot region to the nazi camps.
To reach the number of 20 000, the government organized a campaign
on 9 March 1943 to detain the Jews in the towns of Kyustendil,
Dupnitsa, Gorna Dzhumaya, Plovdiv and Pazardzhik. Owing to the
civil conscience of Petar Mihalev, Asen Syuichmezov, Vladimir Kurtev
and Ivan Momchilov from Kyustendil and certainly after the decisive
intervention of Dimitar Peshev, Vice-chairman of the National
Assembly, cancellation of the order on the deportation of the Jews
from the country was achieved on 9 March 1943. The broad society in
Bulgaria have their share in the efforts to save the lives of the Bulgarian
Jews; however, Dimitar Peshev’s actions had no equivalent in the
European reality at that time because he used a truly democratic
instrument – the Parliament.

Димитър Йосифов Пешев, български
политик и общественик (1894-1975),
министър на правосъдието (1935-1936),
заместник - председател на ХХІV и ХХV
Народно събрание (19338-1943). ЦДА,
ф.1335К
Dimitar Yosifov Peshev, Bulgarian politician
and public activist (1894-1975), Minister of
Justice (1935-1936), Vice-chairman of the
24th and 25th National Assembly (19381943). CSA, f. 1335K

A new plan to deport all Jews from the country was devised in May
1943. It was drawn in two versions known as Plan A and Plan B. Under
Plan A, all the 48 000 Jews were to be immediately deported. Under
Plan B, all Jews from Sofia had to be displaced elsewhere in the country.
After a strong public pressure, Plan B was implemented.
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Протестно писмо от Димитър Пешев, заместник-председател
на ХХV Обикновено народно събрание, подписано от 42-ма народни представители до проф. Богдан Филов, министър-председател, против изселването на евреите извън границите на България. София, 17 март 1943 г. ЦДА, ф.1335К
Letter of protest by Dimitar Peshev, Vice-chairman of the 25th Regular
National Assembly signed by 42 members of Parliament, to Prof. Bogdan
Filov, Prime Minister, against the deportation of the Jews outside the
borders of Bulgaria. Sofia, 17 March 1943 CSA, f. 1335K
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ТРУДОВИ ГРУПИ
LABOUR GROUPS
Еврейските трудови групи включват всички мъже евреи на възраст 20-46 г., които подлежат на отбиване на военната си служба.
„Българското правителство твърде прозрачно използва трудовата повинност на евреите в България, единствено като претекст срещу желаното от нас изселване на евреите, целта на
който е то да бъде ощетено. В интерес на скорошното окончателно решение на задачите, поставени от СС-райхсфюрера, на
предстоящите германско-български разговори сериозно трябва
да бъде поставен въпросът за изселването на всички евреи от
България на изток, като се използва съществуващото благоприятно положение, свързано по-специално с последния атентат в
София.”
Из доклад, съставен по поръчение
на началника на полицията за сигурност
Валтер Шеленберг, Берлин, 17 май 1943 г.
(ДА „Архиви“, София).

The Jewish labour groups includes all male Jews at the age of 20 to 46,
who were eligible to mandatory conscription army service.
“The Bulgarian government makes quite a transparent use of the labour
service of the Jews in Bulgaria only as a pretext against the deportation
of the Jews as requested by us, and its purpose is to cause a loss to such
deportation. In the interest of the final implementation of the tasks set by
the Reichsführer-SS, the question of the deportation of all Jews from Bulgaria to the east should be raised at the coming German-Bulgarian discussions, for which the existing favourable situation related in particular
to the latest attack in Sofia should be used.”
From a report drawn on the request
of the Chief of SD-Ausland Walter Schellenberg,
Berlin, 17 May 1943,
(State Agency Archives, Sofia)

„Били сме евакуирани в Разград, аз с майка, аз съм била на три години някъде, а
баща ми е бил изпратен в трудов лагер.
Дълго време не съм го виждала, дори когато съм го видяла, не съм го познала и
съм му викала чичо.
На тази снимка, на която съм била
три-четири годишна и майка ми разправя, че като сме били в Разград, майка ми и вуйна ми си направили снимки и
са ги пратили на бащите ни, които са
били тогаз някъде на лагери“.
Лина Алберт Нисим, р. 1940 г.
“We were evacuated in Razgrad – I and my
mother; I was about three years old; my father was sent to a labour camp. I hadn’t seen
him for a long time and when I saw him, I
even called him “uncle.”
“In this picture - taken when I was three or
four years old -my mother says that when
we were in Razgrad, my mother and my aunt
made photographs and sent them to our fathers, who were in camps somewhere at that
time.”
Lina Albert Nisim, born 1940.
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КОСИТЕ НА АМАН
HAMAN’S HAIR
Продукти:
250 г фиде или тънки спагети
2 чаени чаши вода
1 кафена чаша зехтин
сол, черен пипер на вкус
Как се прави:
Фидето се сварява в подсолена вода. Изцежда се и се измива в студена вода.
Прехвърля се в чиния. Овкусява се със зехтин, сол и черен пипер.
Ingredients:
250 g noodles or thin spaghetti
2 teacupfuls of water
1 coffee cupful of olive oil
salt and black pepper to your taste
Instructions:
Boil the noodles in salted water. Drain and rinse with cold water. Put in a plate.
Dress with extra virgin olive oil, salt and black pepper.

„Празникът, на който ние децата се радвахме най-много, макар и да не участвахме истински в него, беше Пурим. Той бе празник на радостта, посветен
на избавлението на евреите от Аман, страшния им враг“. (Елиас Канети, „Спасеният език“, Леге Артис, София, 2008: 28).
As Elias Canetti wrote in The Tongue Set Free, the celebration that children enjoyed
most albeit they did not actually participate in it, was Purim. It was the festival of
joy because of the redemption of the Jews from Haman, their horrifying enemy.
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ВСЕКИДНЕВИЕ
DAILY LIFE

“Те обаче трябва да се съобразяват с манталитета на българския
народ, който в идеологическо отношение е недостатъчно просветен, за разлика от нашия народ. Израсъл заедно с арменци, гърци
и цигани, българинът не вижда такива недостатъци в евреите,
които да оправдаят вземането на специални мерки срещу тях.”
Из доклад на А.Х. Бекерле до Министерството на външните работи в Берлин за причините, провалили изселването на българските
евреи. София, 7 юни 1943 г.
“However, they should take into consideration the mindset of the Bulgarian nation that is not sufficiently ideologically educated, unlike our nation. Having grown up together with Armenians, Greeks and Gypsies, a
Bulgarian does not see such defects in the Jews that can justify taking any
special measures against them.”
From a report by A.H. Beckerle to the Ministry of Exterior in Berlin on
the reasons for the failed deportation of the Bulgarian Jews. Sofia, 7
June 1943

„На този апарат, който го имам аз, съдбата е такава, че по време на войната,
на всички, които притежаваха, особено
чужденци, евреи, се конфискуваха радиоапаратите. И този радиоапарат ни го
взеха, той беше на батерии. Аз след това
го префасонирах вътре на ток, но кутията, всичкото си е както си е оригинала и
отзад има: „Този апарат принадлежи на
Виктор Симон Епщайн, село Пейчиново“.
И след Девети септември ни издирват и
връщат радиоапарата, и аз го запазих.
Сега си го пазя, тъй, като реликва“,
Симон Виктор Епщайн, р. 1934 г.
“This radio set that I have, had a special destiny. During the war, all radio sets that people
had, especially foreigners and Jews, were confiscated. This one was also taken; it worked on
batteries. Afterwards, I transformed it inside
to work on electricity, but the box, everything
is the way it originally was, and on the back
you can see: “This radio set belongs to Viktor
Simon Epstein, Peychinovo village”. Then, after the Ninth of September, they found us and
gave us the radio set back, and I preserved it.”
Now I keep it, just keep it as a relic.”
Simon Viktor Epstein, born 1934.

Купони за продоволствено снабдяване на населението от еврейски произход за периода 19421944 г. ДА - Видин, ф. 9К
Ration coupons for the Jewish population from 1942
to 1944. SA - Vidin, f. 9K
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СТРОИМ ЗА РОДИНАТА
WE BUILD FOR THE MOTHERLAND

„Бях намерила някакви писма, които той е пускал на майка ми,
когато е бил бригадир на Хаинбоаз. И той не завършва писмата
с „Обичам те“. Описва как са правили състезания, как са направили вечеринка, описва например как е имало вечеринка, но той не
искал да танцува, защото си мислел за нея - ей такива работи, и
завършваше писмото със „Строим за родината!” Те са били готови да се отдадат на този нов строй и заради това са и останали
тук. Заради това малко са и потулили еврейския бит и еврейските традиции, но не са ги забравили никога.“,
Бета Нисим Хараланова, р. 1953 г.
“I found some letters that he sent to my mother when he was in the
Hainboaz construction work camp. He did not finish his letters with „I love
you”. He described the competitions they organised, a dancing party that
they had; he described, for example, that there was a dancing party but he
did not want to dance because he was thinking of her, and things like that,
and he finished the letter with “We Build for the Motherland!” They were
ready to be devoted to that new social system - that is why they stayed
here. That is also the reason for the Jewish lifestyle and traditions to have
been somewhat concealed, but they have never forgotten them.”
Beta Nisim Haralanova, born 1953.
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СТРОИМ ЗА РОДИНАТА
WE BUILD FOR THE MOTHERLAND

„През 1948-а година почнах работа като инструктор в Околийския комитет на ДСНМ, след това завеждах отдел „Септемврийче“, а в Сливен беше създаден първият пионерски дом. И тогава
започнаха да работят радиоапаратите „Ворошилов“. Първият
апарат, който създадоха, беше за Георги Димитров подарък. Като
се пусне радиото, отдолу има снимка как той работи на бюрото
си. И той (Георги Димитров) го даде в централния комитет, и
каза: „Който открие първи пионерски дом – негов ще е“.
Беше много голяма радост. Ние получихме апарата, открихме
пионерския дом. Къщата беше на един фабрикант, много хубава
къща, голяма. Там имаше над девет кръжока…“
Ребека Нисим Тодорова, р. 1930 г.
“In 1948, I started working as an instructor in the County Committee of
The Youth Communist Organization, then I was in charge of the Kid’s Department. In that time, the first communist children’s centre was opened
in Sliven. And then they started making the “Voroshilov” radio sets. The
first radio set that was produced was a gift for Georgi Dimitrov. When you
turn the radio on, underneath there is a photograph of him, working at his
desk. And he (Georgi Dimitrov) gave it to the Central Committee and said:
“The first one to open a Pioneers’ Home, he will have it.”
It was such a big joy! We got the radio set, we opened the Pioneers’ Home.
The house was built by a factory owner; it was a nice house, a big one.
There were more than nine off-school groups…”
Rebeka Nisim Todorova, born 1930.

Пионерски ръководители от Сливен и околията
Pioneer leaders from Sliven and its region

Пионерски ръководители след първата пионерска
клетва и вързване на червените връзки, 1947 г.
Pioneer leaders after the first pioneers’ oath and the red
scarves tying, 1947

Ръководителите на Септемврийче, посрещане на Тито, 1947 г.
Septemvriyche leaders, meeting Tito, 1947.

1947 г. Лагер Чуката
1947, Chukata Camp
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СВОБОДНО ВРЕМЕ
FREE TIME
„Паралелно със създаването на юнашките дружества в България
са основани и еврейски гимнастически дружества “Макаби”, чиито
първи технически ръководители са били тези на дружествата
“Юнак”.
Из “Макаби” и еврейският спорт в България”.
Алберт Кьосо, председател на съюза Макаби в България.
София, 1936 г.
„И от малък си спомням, че имаше такива организации “Макаби”
и участвахме в тия гимнастически организации. И там, бих казал, много здравословно живеехме като младежи. Там отивахме
често, имаше паралелка, гири, имаше висилки. И така младите
години, годините на тийнейджъри, там се занимавахме с това в
„макаби“. Е, разбира се, като младежи се събирахме на жур, на „журки“ му казвахме“.
Нисим Моис Фархи, р. 1923 г.
„Моите детски спомени са такива, че някои приятелки ходеха по
селата събота и неделя, а ние винаги ходехме горе на Кьошковете
и на хижата на пикник. Две-три семейства, раничката с храна някаква суха, опъвахме одеялата, децата играехме с топки, федербали и целия ден изкарвахме на въздух. Това е още от детството
ми. Всъщност майка ми и баща ми са ни запалили по туризма. За
тях почивката беше екскурзионно летуване. Аз от шестгодишна
с раницата на гърба съм тръгнала по планините“.
Талма Никова Николова, р. 1961 г.
“In parallel with starting gymnastics groups in Bulgaria, Jewish gymnastics
groups Maccabi also came to existence; their first technical instructors
were the ones of the Yunak groups.”
From “Maccabi and the Jewish Sport in Bulgaria”
Albert Kyoso, Chairman of the Maccabi Union in Bulgaria
Sofia, 1936
“I remember that when I was a child, there were such organizations
Maccabi and we participated in those gymnastics organizations. There,
I would say, we had a very healthy lifestyle as youngsters. We often went
there; there were parallel bars, dumbbells, and a horizontal bar. So,
when we were young, when we were teenagers that is what we did in
the „Maccabi“. Well, of course, being young men, we went to jollities, to
„jollies“ as we would say.”
Nisim Mois Farhi, born 1923.
“In my childhood memories, some of the girls, who were my friends, went
to their villages for the weekends, while we would always go up there to
the Kyoshkovete and to the lodge on a picnic. A few families, the backpack
with some dry food, we spread the blankets; we – the kids – played ball
games, badminton and were in the open air all day. That has stayed
since my childhood. In fact, my mother and my father made us fans of
tourism. For them, a holiday meant backpacking. I started walking in the
mountains with a backpack as early as I was six.“
Talma Nikova Nikolova, born 1961.
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ПРАЗНИЦИ
CELEBRATIONS
„Пурим е празникът. Пурим е, на който се маскирахме. Той донякъде така по някои от обичаите съвпада с християнския празник
Заговезни. Но искам да ви кажа, тъй като моите родители имаха много приятели и българи и ние празнувахме всичко наред. На
Заговезни ходихме по къщите маскирани, после на Пурим пак се
маскирахме. И така, вкъщи беше едва ли не един безкраен празник,
който и сега продължава, защото аз съм женена за българин.
Жанета Бенун Николаева
“Purim was the feast. We disguised ourselves on Purim. It is - to some extent, in some customs - similar to the Christian feast on Shrovetide. But I
want to tell you, because my parents had a lot of Bulgarian friends, we
celebrated everything without any discrimination. On Shrovetide we went
around houses in disguise; then, on Purim, we disguised ourselves again.
So, it was nearly an endless feast at home that still goes on because I am
married to a Bulgarian man”
Zhaneta Benun Nikolaeva

„Ханука е другият празник, но аз ви казвам – не смеехме така открито, не се
празнуваха в къщите. Майка приготвяше еврейски ястия, но майка ми беше
много добра домакиня, много добра
готвачка, ходеше на работа, защото
три деца трудно се отглеждат по това
време, но въпреки всичко успяваше и от
нея ние се научихме и продължаваме да
предаваме тази традиция – да готвим
и еврейски ястия.“
Бета Нисим Хараланова, р. 1953 г.
“Hanukkah is the other holiday, but I’m telling you, we did not dare to do it openly, there
were no celebrations in people’s homes.
Mother cooked Jewish meals, but my mother was a very good housekeeper, a very good
cook; she went to work because it was hard
in those times to raise three children; regardless of everything, she was able to manage
and we learned from her, and we keep passing on this tradition of cooking Jewish meals
sometimes.”
Beta Nisim Haralanova, Born 1953.
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„Празниците ги помня от по-нови времена, когато от еврейската консистория препоръчваха да ги поддържаме. Беше дошъл равин тука, да ни
помага, да станем по-религиозни. Тогава четеше, целия ритуал се провеждаше - те се опитват няколко ястия и за всяко си има история. И той
почва да чете, а хората викат „Айде, по-кратко, че сме гладни”.
Изидор Елияс Айзнер, р. 1945 г.

“I remember the celebrations since more recent times, when the Jewish consistory
recommended that we maintained them. A rabbi came here to help us, so that
we became more religious. Then he would read, and the whole ritual was held several dishes were tasted, and there was a story about each one of them. So he
would start reading, and people would say: “Come on, make it shorter because
we are hungry.”
Izidor Elias Aizner, born 1945.

„Масапан. Това е най-официалният сладкиш, който се прави за
сватби, раждания, абитуриентски и само за официални поводи.
Само за официални поводи. Това
е нещото, което е знак на еврейство според мене, защото доста българи не го харесват като
го опитат. Докато няма евреин,
който да откаже масапан.“
Талма Никова Николова, р. 1961
„След 1989-а година, когато се образуваха тези културни клубове
„Шалом“, както се казват, първите години всички празници се
правеха организирано. Просто за
да ни се покаже, ние младите не
ги познавахме много празниците.
Преди това не сме ги празнували в
домашна обстановка. Песах, Рош
Ашана, Ханука, Пурим, това са все
празници, които преди да дойде
демократичният режим не сме
празнували в домашна обстановка. Аз поне не си спомням.“
Сима Нисим Юлзари, р. 1950 г.

“Mazapan. This is the most solemn
pastry that is made for weddings,
births, proms and only for solemn
occasions. Only for solemn occasions.
This is the thing that distinguishes
Jews, I think, because many Bulgarians
do not like it when they taste it. On the
other hand, there is no Jew, who will
decline mazapan.“
Talma Nikova Nikolova, born 1961.
“After 1989, when the culture clubs
were organised, Shalom as they call
them, in the fist years all celebrations
were organized by them. Just to teach
us; we, the young, did not know much
about the celebrations. Before that
we did not celebrate them at home.
Pesach, Rosh Hashanah, Hanukkah,
Purim – these are all holidays that
were not celebrated at home before
democracy came. At least, I do not
remember.”
Sima Nisim Yulzari, born 1950.
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ПРАЗНИЦИ
CELEBRATIONS
Беше една прекрасна сватба. Типично с еврейска кухня беше менюто. Едно от любимите ни, то тогава се разбра, че е любимото
ястие на мъжа ми и свекърва ми - много държеше да бъде това менюто за обяд – печено пиле с грах, с ориз задушени. Това беше много
празнично меню.
Роклята ми специално свекърва ми много държеше тя да я направи
и тя я прави с един дълъг шлейф. Води ме при шивачки, точно по еврейските обичаи, както тя си представяше сватбата на сина си.
Много ме хареса като снаха, защото това беше
единствената, не само в Русе, може би и в България по това време беше единствената сватба
от еврейски произход. И двамата сме сто процента евреи и тя държеше на тези.., докато ние
тогава не го чувствахме по този начин.
Сима Нисим Юлзари, р. 1950 г.
„It was a wonderful wedding. The menu was with typical Jewish dishes. One of our favourite ones – it was
then that we realized that it was my husband’s as well
as my mother-in-law’s best loved dish, she insisted
that it was the lunch menu - was roasted chicken with
peas, with rice, stewed. That was a very festive menu.
My wedding dress, my mother-in-law insisted very
much that she made it, and she made it with a long
train. She took me to tailors, just the way Jewish customs were, the way she imagined her son’s wedding should be. They liked
me very much as their daughter-in-law because that was the only - not
only in Rousse, but probably elsewhere in Bulgaria at that time – the only
wedding of a couple of Jewish origin. We are both a hundred per cent
Jews and she cared about those …, while we did not feel it the same way
then.“
Sima Nisim Yulzari, born 1950.
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БОРЕКИТАС
BORECHITAS
Продукти:
За тестото: 125 мл. Олио, 50 мл. топла вода, 1/2 ч. л. сол, 250 г пшенично брашно, 1 жълтък, смесен с 1 с. л. вода, 3 с. л. настърган кашкавал
За плънката: 500 г патладжани, 100 г бяло сирене, 1/2 ч. ч. настърган кашкавал, малко
черен пипер
Как се прави:
Тестото: Разбива се олиото с водата и солта, брашното се прибавя постепенно, за да се
получи меко тесто.
Плънката: Патладжаните се нарязват на филии и се изпичат на фурна, докато омекнат Накълцват се на дребно и се смесват със сиренето и кашкавала. Подправят се с черен пипер.
Сглобяването: Тестото се разделя на 4 топки. Всяка топка се разточва на кора и се нарязва на 4 квадрата. Във всеки квадрат се поставя пълна супена лъжица плънка, сгъва се на
триъгълник и краищата се залепват. Соленките борекитас се нареждат в тавичка, застлана
с хартия за печене. Намазват се с жълтък, поръсват се с кашкавал. Пекат се в предварително загрята фурна на 180 градуса около 30 минути до златисто.
Ingredients:
Dough: 125 ml of sunflower oil, 50 ml of warm water, ½ teaspoon of salt, 250 g of wheat flour, 1
egg yolk mixed with 1 t.s. of water, 3 t.s. of grated kashkaval cheese.
Filling: 500 g of eggplant, 100 g of feta cheese, ½ teacupful of grated kashkaval cheese, some
black pepper.
Instructions:
Dough: Blend the sunflower oil, the water and the salt, gradually add the flour; the dough
should be soft.
Filling: Slice the eggplants and bake them in the oven till soft. Chop them to small pieces and
mix them with the cheese and the kashkaval cheese. Season with black pepper.
Shaping: Split the dough to four balls. Spread each ball into a sheet and cut to 4 squares. Put a
tablespoon of filling in the middle of each square, fold it into a triangle and press the edges. The
borechitas are then placed in a baking tin with baking paper on the bottom. Brush the top with
egg yolk and spread grated kashkaval cheese. Bake in preheated oven at 180 degrees for ca. 30
min. until golden.
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ОБУЧЕНИЕ В КУЛТУРА
TRAINING IN CULTURE
„Аз де факто съм от т.нар. „изгубено поколение“. „Изгубено”, защото всички, родени след 1945 г., може би до към 1985-86 г., много
малко от тях са знаели за еврейския си произход, много малко от
тях са знаели еврейските традиции, повечето от тях изобщо не
знаят ладино.
Не сме били религиозни, но традициите са се спазвали по един
негласен начин, благодарение на баба ми. Знаех, че като замирише вкъщи на „рускитас“, значи идва Пурим – това е пролетният
празник, той с карнавал е свързан, като замирише на „пастел“, на
„тишпищи“, на такива по-вкусни, значи идва Рош Ашана (Нова година). По това разбирах.
Всъщност традициите и обичаите, които знам, са от моята
баба, която всеки празник ми го обясняваше с приказка. За празника Пурим ми разказваше приказката за Естер, за Песах - приказката за изхода на евреите от Египет. То по начало еврейските празници не са толкова свързани с религията, колкото с историята
на еврейския народ“.
Мадлена Стоянова Василева, р. 1947 г.
“In fact, I am one of the so-called “lost generation”. “Lost”, because of all
born after 1945, probably till 1985-86, very few knew about their Jewish
origin, few people knew the Jewish traditions; most of them do not know
any Ladino at all.
We were not religious; anyhow, the traditions were followed without much
speaking, owing to my grandmother. I knew that when it started smelling
ruskitas at home, Purim was coming – that was the spring celebration, it
was related with a carnival; when we could feel the smell of pastel and tishpishti and such very tasty things, it meant that Rosh Hashanah (New Year)
was coming. That is the way I knew.”
Actually, the traditions and customs that I know are from my grandmother, who would explain every feast to me with a story. On Purim, she told me
the story about Esther; on Pesach – the story about the exodus of the Jews
from Egypt. The Jewish celebrations altogether are not related with the religion as much as they are related with the history of the Jewish nation.”
Madlena Stoyanova Vasileva, born 1947.
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„Аз отидох на лагер, когато бях студентка вече. Ходихме на Ковачевци, много е забавно. Идват лектори от Израел, разказват ни
еврейска история. Спорим по разни въпроси; обичаи, традиции се
учат, както наистина е по Тората, по канона; заповедите - какво
не трябва да се прави на Шабат; какво трябва да се яде, какво не
трябва да се яде - законите на Кашрута. Тогава за пръв път разбрах какво е „кашер“, какво значи „кашрут“. Благодарение на тази
общност и този живот, научих много повече за еврейството, отколкото на мен фамилията ми е дала“.
Стела Адрианова Дионисиева, р. 1976 г.
„I went to a camp when I was already a student. We went to Kovachevtsi,
it was very interesting. Lecturers from Israel came; they told us about the
Jewish history. We debated on various questions; customs, traditions were
taught the way it really is under the Torah, under the canon; the commandments – what should not be done on Shabbat; what you should eat,
what you should not eat – the Kashrut laws. It was then that I understood
for the first time what “kosher” means, what “kashrut” means. Owing to
that community, I learned about Judaism much more than the family has
given to me.”
Stela Adrianova Dionisieva, born 1976.

26

ПЪТЕШЕСТВИЯ И
ТЪРГОВИЯ
TRAVELLING AND TRADE
Появата на железницата благоприятства развитието на търговията,
затова гражданите на Русе, Шумен и Варна търгуват както с Виена,
така и с Цариград.
„За тая си дейност дядо ми е контактувал с една фирма в Германия,
в Лайпциг, „Рудсак“ се е казвала. И когато са чествали 50-годишнината на тая фирма, която произвежда земеделски машини и инвентар, дядо ми го поканват, като фирмата му заплаща, ето тука
му е пътният билет, билет за опера, пътните разноски, всичко. И това е фирмата
„Рудсак“, създадена 1863 година, и той е ходил 1913 година на това тържество, което
е било международно. На дядо ми му дават
тоя плакет за спомен - първият вносител
в България на тия машини. Интересното
е, че му пращат билета, изпращат му за
хотела – където ще бъде настанен, билет
за опера – да отиде на опера. И вече после
да присъства на самото тържество. Ето
тука баща ми е запазил билета за влака,
всичко е запазено“.
Симон Виктор Епщайн, р. 1934 г.
The inauguration of the railway line was quite favourable for trade to
develop; therefore, the citizens of Rousse, Shumen and Varna traded
with Vienna as well as with Istanbul.
“For that business, my grandfather had contacts with a company in Germany, in Leipzig, its name was Rudsack. When they celebrated the 50th
anniversary of that company – they produced land farming machines and
accessories - they invited my grandfather and covered his costs; this is his
travel ticket, a ticket for the opera, the travel costs, everything. The company was Rudsack; it was incorporated in 1863, and he went to that celebration, which was international, in 1913. My grandfather was given this
plaque as a memento – the first one to import those machines in Bulgaria.
The interesting thing was that they sent him the ticket, they also sent him
the payment for the hotel where he would stay, a ticket for the opera – to
go to the opera. And then to go to the celebration event. My father has preserved everyrhing.”
Simon Viktor Epshtain, born 1934.
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ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ
INDUSTRY AND TRADE
„Дядо ми имаше магазин. На главната улица. Сега там има банка.
Имал съдружник и той един ден прибира парите и изчезва. И дядо
ми се принуждава да стане търговски пътник. И отива някъде да
предлага стока, и както пътува, бандити спират автобуса и ги
ограбват всичките. Събуват му гащите. Остава по долно бельо.
И как да се прибере така – само нощем пътува и за четири-пет
дена се прибира в Русе“.
Изидор Елияс Айзнер, р. 1945 г.

“My grandpa had a shop. In the main street. Now there is a bank there. He
had a partner, and one day he took the money and disappeared. So my
grandpa had to become a travelling salesman. So he was going somewhere to offer goods, and while he was travelling, some bandits stopped
the bus and robbed them all. They took his pants off. He was left in his underclothes. And how could he go back home like that; he travelled in the
night only and came back to Rousse four or five days later.”
Izidor Elias Aizner, born 1945.
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„През 1904 година е излязъл този каталог, когато е започнал. Ето
тука може да видите - започва да внася тия веялки, след туй почва
първите помпи да внася, първите железни плугове с двете колела.
И интересното е, че на тая улица е имало една греда от неговата
кантора до отсрещната къща. И на тая греда дядо ми е слагал
по един плуг за реклама. И като са идвали от селата (това е по
спомени от баща ми, щото той е израсъл там в тоя квартал),
като идват от село да видят плуга, и искат него, щото е най-хубав, щом го е сложил там. И общите работници го смъкват, той
им го дава, след туй изваждат от склада и слагат друг. Когато
започва да внася тия машини, особено плугове и по-модерни машини - тука даже и помпи е внасял, тогава, като внесе дадена машина, тогава се основава и чифлика, който е за селскостопанска
дейност“.
Симон Виктор Епщайн, р. 1934 г.
“1904 is the year this catalogue was published, when he started. You can
see here – he started importing those winnowers, then he started importing the first pumps, the first iron ploughs on two wheels. It is interesting to
mention that above across this street there was a beam from his office to
the house opposite it. On that beam my grandfather put a plough as an
advertisement. And when people came from the villages (these are my father’s memories because he grew up there in that neighbourhood), when
they came from a village they saw the plough, and wanted to buy exactly
that plough because it was the best one, or why would he put it there. So
his labourers would take it down, he gave the plough to the people, and
then they would take another one from the warehouse and put it up there.”
Simon Viktor Epshtain, born 1934.
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ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ
THE PROMISED LAND
В периода 1948-1949 г. над 32 000 български евреи се преселват в Израел, където изграждат новата държава и своето
бъдеще. До промените от 1990 г. двете
страни са идеологически противници,
поради това поддържането на връзки
между роднините е затруднено.
In 1948-1949, more than 32 000 Bulgarian
Jews moved to Israel, where they started building the new state and their own
future. Until the 1990 changes, the two
states were ideological opponents; therefore, it was hard for the relatives to keep
contacts.
„Връзките се поддържаха се с писма, то
тогава нямаше друг начин. Да, вярно,
писмата винаги бяха отворени, колетите винаги бяха отворени, защото те ни
пращаха колети от Израел - портокали, банани, това което смятаха, че ние
просто не можем да живеем без него, а
пък няма откъде да си купим; някоя дрешка за нас и много рядко някоя играчка.
Аз посетих Израел през 1964 г., тогава
съм бил на 14 години. Бях много впечатлен. Вуйчо ми каза: „Ела да те почерпя
една кока-кола”. Аз знаех, че кока-колата
е много вредно питие, но въпреки това
пих, признавам си.“,
Алберт Елиас Айзнер, р. 1950 г.
“We stayed in touch only through letters,
there was no other way then. Indeed, the letters always came opened, the parcels were
opened, because they sent us parcels from
Israel – oranges, bananas, things that they
believed we simply couldn’t live without and
couldn’t buy anywhere, some clothes for us
and, very rarely, a toy.
I visited Israel in 1964; I was 14 then. I was
strongly impressed. My uncle said: “Come,
I will buy you a Coca Cola”. I was aware of
what a harmful drink Coca Cola was; anyhow, I should admit I drank it.”
Albert Elias Aizner, born 1950.
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„Втората ми сестра замина с родителите ми заедно, беше се омъжила тука. Тя също няколко пъти идва и аз ходих при тях, но за съжаление вече ги няма. Малко ми е криво, че с племенниците - техните
синове и дъщери, трудно поддържам връзка, защото има езикова
бариера. Само една племенница – дъщеря на втората ми сестра, е
понаучила български, с нея контактувам. Аз не знам английски, те
не знаят български, аз не знам иврит, те на друг език не могат да
приказват и заради туй фактически контактите ни са мимолетни, по-скоро само с честитки, примерно с мартеници“.
Нико Майеров, р. 1929 г.
„В Йерусалим съм ходила на Стената на плача, сложих си една книжка с желанията, които искам да ми бъдат изпълнени, обаче видяхме, че вечерта късно има хора където минават, те са служители
там, и събират всички книжки - остава ти да вярваш, че ще стане.
И аз си казвам - сега, за да се изпълнят желанията ми, те трябва да
бъдат реалистични, иначе ако почна да си фантазирам, то нищо
няма да стане. И наистина си измислих три желания, които са реалистични, и те се изпълниха“.
Софка Овадя Фархи, р. 1935 г.
“My second sister went together with my parents; she had got married here.
She also came here several times, and I visited them, but unfortunately,
they are already gone. I feel somewhat sad that it is hard for me to keep
in touch with my nephews – their sons and daughters – because of the
language barrier that I have. Just one of the nieces – my second sister‘s
daughter – has learned some Bulgarian; I communicate with her. I do not
speak English, they do not speak Bulgarian, I do not speak Hebrew, they
can’t speak in any other language and that is the reason why actually our
contacts are momentary, it is more like exchanging greetings, with martenitsas, for example.”
Niko Mayerov, born 1929.
“In Jerusalem, I have been to the Wailing Wall; I put there a small piece of
paper with my wishes that I wanted to see fulfilled, but we saw that late in
the evening there were people walking there- they work there and collect all
little pieces of paper; all you are left with is the belief that wishes will come
true. And I think: for my wishes to be fulfilled, they should be realistic, or if
I start fantasizing, nothing will happen. Indeed, I thought of three wishes
that were realistic, and they were fulfilled.”
Sofka Ovadya Farhi, born 1935.
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МЯСТО НА ПАМЕТ
A PLACE OF MEMORY
Сградите на синагогите днес са клубове, където се срещат различни поколения, събират се за празници и важни дати, общуват помежду си, споделят храна. Еврейските общности днес живеят не
само в старите храмове. Те са част от културното многообразие на
градовете, паметта за тях може да се види в музеите, да се търси
в архивите или да се споделя във виртуалните социални мрежи.
Събирането на спомени, научните изследвания и споделянето им
са важно условие за живота на еврейските общности, чието присъствие в градовете ни прави по-различни и по-богати.
The synagogue buildings today are clubs where people of different
generations meet, they get together to celebrate feasts and important
dates, communicate, share food. The Jewish communities today live
not only in the houses of prayer. They are part of the cultural diversity
of cities; the memory about them can be seen in the museums, it can
be found in the archives or shared in the virtual social web. Collecting
memories, research work and sharing are very important for the life of
the Jewish communities, as their presence in cities makes us different
and richer.
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