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НАЧАЛОТО: АВТОПОРТРЕТ С ДУМИ 

        Здравей, Европа! 

Привет от България. Това съм аз, Анелия. Но на 17 години, 

когато за пръв път посетих Европа. Моето първо докосване до нея 

беше Германия. Когато бях на 15 години, моят баща загина. Преди 

това през 1965 година беше посетил Германия. Донесе ми много 

подаръци. Но може би най-ценните се оказаха детските книжки на немски език, 

грамофонната плоча „Rottkepchen”, много фотокартички, на които се беше опитал 

да ми пише на немски език. 

Германия явно много го беше 

впечатлила и когато трябваше да 

запиша в училище западен език, той 

настоя този език да бъде немският. 

Татко не само ми разказваше онова, 

което е видял в Германия. Той ми 

внуши послания, които бяха силно 

емоционални и рационални – че 

Германия е силно развита индустриална държава, че има красива архитектура, 

подредени градове, музеи, замъци, дисциплинирани хора, задали човешката мяра 

чрез философията на Кант, Фойербах, Ницше, Хайдегер, Гьоте, Шилер.  

 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА 

 В училище аз наистина записах немски език и за мое голямо 

удоволствие и изненада ме обучаваше учителката от Западен 

Берлин – Ингрид Йотова. Тя беше прекрасен педагог, влюбен в 



своята професия, в своите ученици и в България. Любовта към знанието ми зададе 

именно тя.  

МОЕТО ПЪТУВАНЕ В ЕВРОПА 

 През 1968 г. Ингрид Йотова направи екскурзия до Германия за нашия 10 „а” 

клас. Това беше може би една от моите най-желани мечти – да видя Европа, да 

вдъхна от нейната автентичност и култура. Но нямах достатъчно средства. Татко 

вече го нямаше. Мама обаче направи невъзможното. И до днес тя не ми е казала от 

кои драгоценни неща беше се лишила, за да мога да отида на екскурзия. Явно 

обичта й към татко и мен е била безмерна.  

 

КАРТА НА УМА 

Когато видях Германия, се почувствах 

невъобразимо щастлива. Сякаш бях в друг свят. 

Посетихме Дрезден. Когато застанах в неговата 

галерия бях зашеметена и очарована от таланта 

на велики художници. Спомням си 

„Шоколадовото момиче” и вече знам, че тя е на 

швейцарския художник от XVIII в. Лиотар . Край двореца на р. Елба докоснах 

гондолата на император Август Силния и си представих как е подавал нежно ръка 

на заточената от него графиня Козел.  

Бях възхитена от красивия, макар и дъждовен Дрезден, от архитектурните 

черно-бели ансамбли на германските къщи. В Дрезден хотелът беше до едно руско 

поделение. Когато руските войници разбраха, че сме българи, заплакаха и искаха 

да докоснат ръцете ни, мълвейки само: „Девушки, девушки”. Това дълбоко ме 

развълнува. 

И разбира се винаги ми се случваха разни смешки. Всички български деца все 

още не бяхме виждали сламки за оранжада и след консумацията просто... си ги 

взехме от ресторанта. За спомен.  

 

ПОКАНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

В Потсдам дворецът „Сан Суси” ме остави втрещена – красиви 

мраморни статуи, порцеланови изделия, мебели, кристални и 

златни съдове, паркове. Наистина безгрижие и спокойствие. В 

стил рококо. Запомнила съм и китайския чаен дом, пред който 

имаше седящи златни фигури. Вероятно докосването до 

чуждата, различната култура ме е подтикнала да уча философия. Посетихме и 



Цециеленхоф, кабинетите на руската, американската и английската делегации. В 

залата, където е проведена Потсдамската конференция, сякаш усетих неуловимото 

присъствие на Рузвелт, Сталин и Чърчил.  

 

КУЛТУРЕН ПОРТРЕТ 

 Град Ваймар остави в мен противоречиви спомени, които често използвам 

като примери в урочните часове по философия на правото. Видях... Бухенвалд, 

концлагерът и всичко, което е вършено от нацистите в него. Гледах стерео-филм за 

ужасните страдания и смъртта на невинни хора. Дълго време след като се върнах в 

България постоянно си спомнях стаите с огромните купчини от женски коси, 

детски обувки и предметите от човешка кожа.  

 Но Ваймар се оказа и град с друга забележителност, навяваща романтика, 

поезия, любов, приятелство. Това беше домът на великия немски поет Гьоте, както 

и паметника му с неговия най-добър приятел поетът Шилер. Домът – музей беше 

съхранен така, както е живял в него Гьоте – стълби от мрамор, завеси от кадифе. 

Когато екскурзоводката каза, че поета е живял бедно, от цялата ни група се 

изтръгна един общ звук – „Амиии... !”. 

 

ВХОД ЗА СВОБОДЕН 

 Берлин и Лайпциг са прекрасни градове, с прекрасни булеварди. Помня 

„Пергамон музеум”. Не бях виждала U – Bahnhof и в свободното си време доста се 

повозих с подземното метро по Александерплатц. Хранехме се в ресторант в 

Берлин. Ингрид Йотова поръча българска кухня за нас – бъркани яйца със салам и 

всичко да бъде пържено. Келнерът сервира тутакси – но... сурови яйца със суров 

салам. Всички хорово завикахме: „Nein, nein!”, на което сервитьорът само 

възкликна: „Мама миа!” и тръгна... обратно към кухнята. Ядох до припадък бял 

марципан. Счупих полусуровото яйце, поставено в специална чашка, но не с 

лъжичката, а в масата. Келнерът само се усмихна... на моето невежество. 

Често в магазина се случваха смешни ситуации – бърках цифрите и вместо „drei” 

казвах „dreisig”. Продавачките естествено се смееха.  

 Във Фрайбург/Унструт посетихме замъка Neuenburg. Спахме в хижа, в 

която беше отседнала и немска група на нашата възраст. Младите хора се държаха 

свободно, разговаряха шумно, но не нарушиха нашето лично пространство. 

Запомнила съм, че момичетата бяха с много красиви къси рокли.  



Лично аз потърсих контакт и се запознах с момиче от 

град Neuruppin – Дагмар. Писахме си няколко години 

– до зрялата ни възраст, която всъщност ни раздели. 

Запазих само сладки спомени от нашата 

кореспонденция.  

 

МИСЛЕНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 Когато вече бях зрял човек, продължих да 

контактувам с Германия – гледах телевизионни и 

игрални немски филми, наслаждавах се на 

великолепния телевизионен балет на ГДР, на спектакъла „Шареното котле”. Помня 

Крис Дьорк, която спечели конкурса „Златния Орфей” с песента „Розата от Чили”, 

състава Modern Talking, често слушам Мирей Матьо и изпълнените от нея на 

немски език песни „Der Pariser Tango” и „Kommst du wieder”. 

 Като преподавател по философия направих с учениците няколко изложби, 

посветени на кръгли годишнини на немски философи. Днес преподавам Кант, 

Хегел, Ясперс. Сега съм на 58 години. Преди две години записах за свое 

удоволствие двугодишен курс по немски език. Оказа се, че помня много неща от 

училище. Чета свободно, превеждам почти свободно, но ми е трудно да съставям 

цял текст. Помня цифрите, но граматиката – сложна работа! Независимо от всичко 

някой, някои и аз самата предопределих своята любов към една от най-великите 

технически и интелектуални нации в света. По своя воля водих два пъти своите 

ученици в Германия и им разказвах допълнително всичко, което не бяха успели да 

видят. 

 Европа, разказах това, което помня като ученичка, като дете. Може би 

за това спомените ми са повече емоционални, отколкото рационални. 

Независимо от всичко аз обичам страната, държавата Германия и се 

прекланям пред нейната образованост, култура, пред нейните велики учени и 

философи. Улових света в думи. Видях чужди култури и разбрах колко хубаво 

е да пътешестваш. Разбрах, че аз, българин, е равно на идентичност по 

европейски. 

 Довиждане, Европа!  

 Aufwiederzehen, Europa! 

 Надявам се да се срещнем отново! 
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