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Проф. д-р Николай НЕНОВ, директор на историческия музей в Русе:

СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ
Е ПРИМЕР ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ДОБРОТО

- Какво представлява проектът
“Страдание и спасение. Паметта
за еврейските общности - гарант
срещу омразата в обществото”?
- Това е изследователски
проект
на
Сдружение
“Европейски
пространства
21”. Целта е обикновените
хора да разкажат вълнуващи
моменти от живота си, да
осветлят присъствието на
евреите в нашите градове.
Често слушаме за пъстротата
на етническото присъствие у
нас, но времето на социализма
превърна градовете в монокултурни центрове. Затова
свидетелстват и разказите на
еврейските общности, които
почти се претопяват през
изминалите десетилетия, а
днес техните наследници се
обучават да бъдат евреи в специални училища, курсове и
летни лагери.
Проектът събра 30 видеоинтервюта, от които бе съставен и сборникът с устни разкази. На сайта www.pametta.com
има разкази от различни поколения хора, свързани с 27
града в България.
- Българите сме изключително
толерантни към евреите от години. Защо проектът свързва думите “омраза” и “еврейски общности”?
- В християнска Европа
евреите винаги са гледани с
подозрение, защото имат различна религия. През Втората
световна война заради човеконенавистна идеология са определяни като низша раса и
срещу тях има законови
ограничения - у нас също е
действал Законът за защита на
нацията. Но състраданието е
това, което кара някои българи
да се застъпят за нерадостната
съдба на евреите, които
наричаме “български”. А те са
български, защото са включени в образователната система,
в обществения живот, в икономиката. За съжаление не по
този начин са почувствани
онези 11 393 евреи от
Беломорска Тракия, Маке дония и Пиротско, които са
предадени от българските власти на германците. А това
определя и трагичната им
съдба. Днес, когато страната и
цяла Европа са заливани от
бежанци - осъзнавани като
различни заради своя език,
култура и физически белези,
трябва да се сещаме отново за

състраданието. Спасението на
българските евреи е отличен
пример за мобилизация на
доброто, който трябва да се
припомня, за да не се поражда
омразата.
- Вие сте съставител и редактор на сборника “Страдание и
спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и
Варна”. Какви са историите в
него?
- Най-различни: от шарените
чорапи и дъвките, изпратени от
Израел,
които
изглеждат
странно и “западно”, до преживявания на “нелегалните”
отпреди
9
септември.
Например една млада ремсистка била арестувана, а от
килиите наоколо се чували
викове и стенания. По едно
време я извикали при шефа на
полицията. “Край”, казала си
тя, “ще ме бият и изнасилят.” А
всъщност на шефа на полицията били изчезнали бижута от
къщи. Ремсистката била прочута и като гледачка на карти.
Поискали да “хвърли” едни
карти и да каже къде са бижутата. Излязла дама пика. “Знам
я тая вдовица”, казал полицаят. Намерили бижутата, а
жената пуснали от ареста.
Друг един млад евреин
отишъл на гости при вуйчо си в
Израел в началото на 60-те
години на ХХ век. Разходили се
и вуйчото предложил да
изпият по една кока-кола.
Комунистическата пропаганда
твърдяла, че кока-колата е
алкохол и дрога, поради което
разказвачът твърди: “Аз знаех,
че кока-колата е много вредно питие, но пих, признавам
си.”
Сред разказите има и уникални свидетелства за спасение на част от беломорските
евреи - чрез включването им в
трудови групи, факт, който е
почти неизвестен.
- Защо казвате, че има дефицит
на знание за еврейските общности?
- При социализма етническите общности у нас се обезличават и за евреи, арменци, турци,
цигани или армъни се говори
малко. Евреите обаче са
“образцово малцинство”, тъй
като голяма част от тях са пленени от комунистическата
идея - те не демонстрират
етнически и религиозни различия, почти не поддържат
различна от общоприетата
празнична
система.
Еврейските
общности у нас
са градски - те
имат място в
паметта на градовете ни, но
присъствието
им се размива
- трудно се
Момент от откриването
на мобилната
изложба
в Шумен

Сборникът

откриват и разпознават еврейските къщи, места, квартали.
- А защо считате, че липсват от
градовете?
- В периода след 1944 г. над
30 000 евреи се изселват от
България в новата държава
Израел. Това е тема, която не е
изследвана много и доскоро
нямаше и свидетелства за този
процес. Когато евреите от
Шумен се изселват, целият град
се изсипва на гарата, за да
изпрати своите приятели и съседи. С месеци се изпращат и
багажи,
мебели.
Тяхното
отсъствие от градовете ни е

видимо, защото заедно ставаме
по-богати, културното многообразие е истинско и различимо.
- Какво ще видим в мобилната
изложба от разкази на евреи?
- Тя вече гостува в регионалните музеи на Русе, Шумен,
Варна - партньорите по проекта.
В нея има 20 постера, а на два
монитора се излъчват видеоинтервютата. Има и две аудиорамки - изображение на сватбена двойка, която разказва за
своята сватба, и на най-новия
паметник на Елиас Канети,
нобелов лауреат за литература,
роден в Русчук. От аудиорамката
Канети говори на немски, но
това е оригинална негова беседа. В експозицията е включен и
радиоапарат “Бралт”, производство на русенската фирма
“Братя Алтимирски” от 30-те
години на ХХ век, принадлежал
на Соломон Епщайн. На 24 март
изложбата ще гостува в София в
Нов български университет.
- Любопитна е и книжката с
някогашните еврейски детски
игри, задачи и забавления.
- Тя акцентира върху различните обредни храни за отделните общности, търсят се общи детски игри в миналото и днес. Към
момента над 300 деца в Русе,
Шумен и Варна са получили
такива книжки и са участвали в
музейни образователни занимания.
Ема ИВАНОВА

КаКво отличава тулиум от другите лазери
за простатна хирургия?
При състояние, налагащо операция на
простатата, мъжът, освен че е стресиран
от очакващото го, е изправен и пред сериозно изпитание - да направи избор на хирургичния метод, на който да се подложи.
Вариантите са 2 - класически методи,
включващи отворена операция или трансуретрална резекция (ТУР) в зависимост
от обема на простатата и съпътстващи
заболявания или лазерна хирургия - найвисокият клас в лечението.
С какво лазерната хирургия на простатата спечели пациентите?
Няколко са приоритетните очаквания при
мъжете, на които се налага операция на
простатата:
1. Безкръвност по време на операцията.
2. Бързо възстановяване и възобновяване на активното ежедневие.
3. Минимизиране на риска от следоперативни усложнения.
4. Премахване на постоянния катетър.
5. Запазване на сексуалните възможности.
Лазерната простатна хирургия с Тулиум
е в състояние да осигури всичко това.
Как?
Тулиум е най-съвременната лазерна
система, която надгражда технологично и респективно като ефективност, изобретените преди нея. В
България само специалистите на Лейзър
Мед работят с четвърто, последно, поколение Тулиум - с 200-ватова мощност.

Генерациите започват от 80 вата, минават
през 120, за да достигнат 150 и 200.
С Тулиум 200 вата тъканта на простатата се изпарява при най-голяма
мощност и при водеща прецизност само 0,2 мм проникване. Тези параметри дават възможност на хирурга да премахне максимален обем тъкан до самата
капсула на простатата с несравнима бързина. Затова и следоперативните резултати са впечатляващи - силна и бистра струя
на урината, напълно изпразване на пикочния мехур, нормализиране на честотата
на позивите.
Огромно предимство на Тулиум лазер
е, че позволява да бъдат оперирани
мъже, на които им е била отказана
операция по другите методи заради
висок анестезиологичен риск или от
кръвопреливане. Пациентът се изписва
на следващия ден с препоръка 7-10 дни да
спазва известен режим, изключващ сериозни физически натоварвания, напъване и
вдигане на тежести.

В МЦ Лейзър Мед - София, Варна и Стара Загора се провежда
ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА НА ЦЕНАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ
с включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата,
измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСА.

тел. 02 4 760 760

моб. 089 952 11 01

www.lazermed.bg

