
П рофесор Барух Бернщайн 
е  роден през 1924 г. в  София. 

По време на Втората световна вой-
на, едва седемнайсетгодишен, се 
включва в нелегалното антифашист-
ко движение. Групата им е разкрита, 
той е принуден да се крие и от 1942 
до 1944 г. е партизанин. До 1945 г. во-
юва като доброволец в Югославия.

След войната търси пътища да 
продължи образованието си. Нау-
чава от приятели за високото ниво 
на образованието в  Чехословакия 
и  през 1947 г. пристига и  записва 
специалността машинен инженер. 
Почти веднага се запознава с Алена, 
която следва медицина и през 1949 г. 
сключват брак. След дипломирането 
се връща в България с най-голямата 
си дъщеря и  започва да търси жи-
лище и работа – за себе си и съпру-
гата си. Не успява да намери нито 
едното, нито другото (или третото) 
и след две години се връща в Прага. 
Почти през целия си живот работи 
в Изследователския институт за па-
нелни поточни линии. Съпругата му 
специализира педиатрия и  работи 
като детски лекар. Дълго време след 
дипломирането живеят в семейното 
общежитие, но в  края на краищата 
получават жилище, в  което живеят 
до днес.

Като признат активен борец про-
тив фашизма, Барух Бернщайн се 
радва на уважението на институци-
ите. Финансовото положение на се-
мейството също не е лошо и двамата 
съпрузи много пътуват – из цяла Ев-
ропа, освен това почти всяка годи-
на до България и Израел, където се 
премества семейството му.

През годините два пъти се връща 
в  България специално за да търси 
землянката, в която две години е зи-

НА 26 СЕПТЕМВРИ, В ДЕНЯ, НА КОЙТО ПРЕДИ 60 ГОДИНИ СКЛЮЧВАТ БРАК, СЕМЕЙСТВО АЛЕНА И БАРУХ БЕРН-
ЩАЙН ОТПРАЗНУВАХА ДИАМАНТЕНАТА СИ СВАТБА. СПОРЕД НЕПОТВЪРДЕНИ СЛУХОВЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ В РИТУ-
АЛНАТА ЗАЛА НАПРАВИЛИ ПЛАХ ОПИТ ДА НАСРОЧАТ ПРАЗНУВАНЕТО ЗА ДРУГ, НЕ ТАКА НАТОВАРЕН ДЕН, КА-
КЪВТО Е СЪБОТАТА. ИЛИ ПОНЕ ДА УБЕДЯТ ЮБИЛЯРИТЕ ДА ПРАЗНУВАТ СЪВМЕСТНО С ОЩЕ НЯКОЛКО ДВОЙКИ. 
ГОСПОДИН БЕРНЩАЙН ОБАЧЕ НЕ Е  ОТ ХОРАТА, НА КОИТО ЛЕСНО СЕ ПРОТИВОРЕЧИ. ДАТАТА ОСТАНАЛА БЕЗ 
ПРОМЯНА. А В ПРЕПЪЛНЕНАТА ЗАЛА И БЕЗ ТОВА НЯМАШЕ ДА ИМА МЯСТО ЗА ГОСТИТЕ НА ДРУГИТЕ ДВОЙКИ.

В добро и зло, в богатство 
и бедност, в радост и скръб ...
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мувал като партизанин. Третият път, 
преди две години, заминава с внука 
си Давид. Той кани с тях свой при-
ятел, студент в  Пражката филмова 
академия, който снима докумен-
тален филм. „Намират землянката 
в някаква много непристъпна мест-
ност – разказва Ору. – Търсенето 
е  било цяло приключение. Взели 
са под наем джип – именно заради 
високата проходимост – и  моторен 
трион, с който разчиствали пътища-
та. За водач наели един горски пазач. 
И в крайна сметка я открили. Встра-
ни от туристическите трасета, но все 
пак мястото било поддържано. На 
специална паметна плоча били на-
писани имената на всички, които са 
зимували там. Мисля, че татко беше 
доволен.“

С  времето пътуванията намаля-
ват, но, за щастие, в къщата има ком-
пютър, интернет и вездесъщата про-
грама Skype, благодарение на която 
семейство Бернщайн ежедневно раз-
говарят с близките и приятелите си 
в Чехия, България и Израел. „Нака-
раха ме да купя и камера – усмихва 
се Ору на несломимия дух на баща 
си. – Добре, че я има тая техника!“

Алена и  Барух Бернщайн имат 
четири деца – Ева, Ору, Максим 
и  Саша. „Всички разбираме по 
малко български – казва Ору, – за-
щото дълго време живяхме в  сту-
дентското общежитие, където по-
стоянно се срещахме с  българи, 
а и след това много от тях ни гос-
туваха. Но само аз и Давид, син на 
брат ми Максим, го използваме ак-
тивно в работата си.“

Давид е  лектор по чешки език 
в СУ „Климент Охридски“ в София 
и  в  Пловдивския университет „Па-
исий Хилендарски“. Първоначал-
но заминава за половин година, но 
страната и  хората му харесват до-
толкова, че решава да остане. Пода-
ва молба за лекторско място и го по-
лучва. Днес има приятелка българка 
(която говори много добре чешки) 
и  взема уроци по български език. 
Превежда на чешки книгата „Мисия 
Лондон“ на Алек Попов, която би 
трябвало да излезе на чешкия пазар 
през 2010 г.

През 2007 г. Ору превежда „Да-
леч от Толедо“ на Анжел Вагенщайн, 
а  в  момента довършва превода на 
„Сбогом, Шанхай“ от същия автор.

И Алена, и Барух Бернщайн про-

изхождат от многодетни семейства. 
Тя е шеста от седем деца, а той е пър-
во от четири. И двамата са последни 
от братята и сестрите си. „И все пак, 
когато дойде Коледа, се събираме 
22 души“ – констатира Ору.

Както каза длъжностното лице 
в Р итуалната зала: „В трудната 1949 
г. вашите първи стъпки със сигур-

ност не са били леки. Сблъскали сте 
се с  проблеми и  грижи, а  вероятно 
и с трагедии. Но сте преживели заед-
но и много радост и хубави мигове. 
Не всекиму е дадено да има до себе 
си човек, на когото да разчита и с ко-
гото да споделя и  радост и  скръб. 
Пожелавам ви още много уют, сго-
вор, здраве и любов.“ �
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