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ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ЖИВОТ МЕЖДУ ДВА СВЯТА 

 (фото разказ) 

Хосе Прието, Испания  

Хосе е разочарован; ситуацията не е такава, каквато очаква 

или иска. Чувства се раздвоен. Преминава през душевен спор 

относно социално-политически и семейни проблеми. 

Семейството му настоява за неговото 

внимание. Хосе, заедно с Карме, най-

голямата дъщеря, са сърцето и душата 

на неделните семейни събирания в 

планината. Той свири на китара, а 

Карме танцува, докато съпругата на 

Хосе се грижи за другите две деца. В 

неговото приятелско обкръжение 

някои пишат поезия, други пиеси, 

трети свирят на китара, а самият Хосе 

се е научил да свири по слух.  

Това са хора, които от своето село 

се борят да подобрят ситуацията по тези земи, които гледат 

повече към Европа, отколкото към Испания. Всички те са част от 

група, за която не може да се намери подходящо име.   

Ражда се това, което по-късно ще бъде наречено Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC – Лява републиканска Каталуния).  

Хосе пише както статии за новия вестник „Humanitat”, така и 

пиеси. Някои от тях са поставени в Teatre Espanyol в Барселона. 

Но… включен ли е в списъка на авторите? Ще се погрижи за 

това по-късно; в момента това не го притеснява. За съжаление 

няма да има „по-късно”. 
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Междувременно проектът за автономния статут, известен 

като „Statute of Núria”, разбунва духовете. Хосе е дал своя принос, 

участвайки в неговото създаване. 

Левите се надяват да променят действителността, която все 

още е табу. Общото недоволство може да се почувства. 

Прилагането на непопулярна политика раздвижва опозицията. 

Пако, един от тримата братя на Хосе, заминава за Мексико. 

След време контактите с него прекъсват и се предполага, че е 

мъртъв. Другият брат, Рамон, заминава за Русилон с намерението 

да продължи да пътува. Там той има син, който години по-късно 

ще се завърне в Каталуния, за да вземе участие в каталунския и 

испанския политически живот.  

Мечтите на Хосе са свързани с Европа, но той не иска да 

напуска; борбата трябва да се води отвътре. Дядо ми не е имал 

време за нищо повече. Избухва Испанската гражданска война.  

Една вечер Хосе (моят дядо) и партньорът на майка ми (по 

това време), са застреляни, докато напускат тайно събрание. 

Цялата къща е претърсена за документи срещу управляващия 

режим по онова време. Става опасно да се държат вестници, 

статии, пиеси и други писания.  

Съпругата на Хосе е много уплашена и решава да унищожи 

това, което той е написал. Баба ми изгаря всичко и бяга с децата 

си в Джирона, за да остане там в родната къща на съпруга си.  

Не е посрещната радушно в дома на дядо ми. Упрекват я, че е 

унищожила творчеството му. 

Връщат се в Барселона, но къде да 

намерят подслон? Не могат да се 

върнат в стария апартамент, 

защото някакви войници са си 

направили щаб на същия етаж и е 

опасно. Баба ми се срива, никакви 

сили не са к останали и Карме 

(майка ми) е тази, която се грижи за 

семейството.  

Появява се възможност за 
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работа в оръжейна фабрика, но въпреки глада, тя отказва. Редят 

се на безкрайни опашки за малко овесена каша. Опитват се и 

успяват да оцелеят в убежищата, сред бомбите, глада и терора. На 

1и  април 1939 г. войната свършва. 

!! Последиците от Гражданската война ще окажат до голяма 

степен влияние върху по-сетнешното развитие на Испания, 

преди всичко поради изключително драматичното 

унищожаване на културното наследство и на икономическата 

структура.  

Майка ми започва работа като шивачка. Малко по малко 

семейството се съвзема, премества се в стария апартамент и 

спокойствието, което сякаш настъпва, е нарушено от едно 

обикновено пътуване с трамвай, когато майка ми среща мъжа, 

които ще стане мой баща. „Любовта” я замайва. Тя е като вятър, 

като тишина; всичко, което иска, е очите на другия да я милват, 

предизвиквайки радостни вълни по 

цялото тяло. Баща ми я изпраща до 

работата к, чака я и заедо се връщат 

до входната врата на мамината къща. 

В един момент в приказката настъпва 

обрат.  

Баща ми признава, че е участвал 

в армията на Франко и светът на 

майка ми се срива. Това не може да 

продължи. Той представлява всичко 

онова, което е унищожило баща к и 

неговите идеали в живота.  

Вътрешната борба започва. 

Комбинация от чувства, които 

затрудняват дефинирането на любовта 

по един логичен начин. Въпреки че 

майка ми отрича пред себе си, любовта 

помежду им израства под формата на 

оцеляване и емоционална връзка. 

Между тях се заражда доверие и 
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разбирателство, както и щастие при мисълта да бъдат заедно. 

Родителите ми решават да продължат, сключвайки 

споразумение, състоящо се от две части: първата – в 

краткосрочен план: да признаят, че се обичат и втората – в 

дългосрочен мащаб: решителност да запазят тази любов.  

Този етап продължава десет години. Накрая се сгодяват пред 

църквата. Сами. Изоставят политическите и религиозните си 

убеждения настрана и се посвещават на взаимния респект един 

към друг.  

Останалата част от семейството не разбира тази любов и с 

изключение на майка к, брат к и сестра к, останалите к обръщат 

гръб; те не могат да приемат факта, че тя се омъжва за 

„националист”.  

Ражда им се момиченце и когато идва време то да тръгне на 

училище, аз станах свидетел на първия и последен скандал 

между родителите ми. Сякаш баща ми беше забравил за 

споразумението и настояваше момичето да посещава училище, 

ръководено от монахини, а майка ми заяви: „Само през трупа ми”. 

Цялото си образование получих в държавно училище.  

Годините минават и детето расте между баща, който ходи на 

меса всяка неделя и майка, която води момичето в парка или си 

остава у дома и учи дъщеря си да готви.  

По време на летните ваканции всяка година отиваме в 

родното място на баща ми „Caldesiños” (малко селце в планината 

Галиция). Чичовците, лелите и братовчедите ни обичат; цветът 

на идеологията остава встрани; тук намираме любов без 

предразсъдъци. Научих се да обичам това село и неговите 

жители. Напълно различно е от града; играя сред агнета, 

магарета, кокошки и зайци. Хората са добри и растейки, не 

можех да разбера как са могли да подкрепят Франко. Очевидно е,  

че израстнах с идеологията на майка ми и че разсъждавам като 

дядо си, че трябва да гледаме към Европа, а не към „Испания”, 

въпреки малкото ми отклонение, посещавайки селото на баща 

ми. Докато раста, разговорите с баща ми стават все по-резки, 

защото не искам той да мисли, че Франко е направил нещо 
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добро и той гордо да ми заявява, че един ден получил писмо от 

Франко, защото, когато купувал апартамента, в който живеем, се 

наложило да поиска помощ от него. Отговорът ми на гордостта 

му да притежава това писмо е: „Когато умреш, ще изгоря това 

писмо”. Години по-късно го направих.  

Моето съзряване беше през май 1968 г. Тогава бях една от 

многото активистки, които искаха да променят света. Аз вярвах в 

това. Баща ми никога не узна или поне аз си мислех, че не знае за 

всичките онези бунтове, в които участвах, за шляенето ми 

нагоре-надолу с пакети, съдържащи „памфлети”, които раздавах. 

Бях бунтар и истински протестиращ. Смеех се на всичко, имащо 

политически оттенък, което натъжаваше баща ми така, както 

например деня, в който Франко умря. За този ден майка ми 

пазеше бутилка шампанско в хладилника и когато Ариас Наваро 

каза по телевизията: „Франко е мъртъв!”, ние отворихме 

шампанското и вдигнахме тост, убедени, че това е началото на 

нова фаза. Години по-късно осъзнах, че не е трябвало да 

демонстрираме тези изблици на щастие пред баща ми, защото 

това го караше да страда. Това, което всъщност правехме, бе да 

демонстрираме огромно неуважение към него. Отне ми много 

години да разбера, че да бъдеш дясноориентиран не означава 

непременно, че си фашист. Баща ми беше страхотен човек. 

Винаги съм знаела, че го обичам и му го казвах толкова често, 

колкото можех. Той стана всеотдаен дядо и беше обичан от 

всички около него. Едва след смъртта му осъзнах колко много е 

означавал за мен.  

Той ме научи колко е важно да уважаваш другите и най-вече, 

че хората стоят пред идеите. 

Израстнах между два напълно конфронтиращи се цвята, но 

това не ми попречи да изживея детство в една щастлива семейна 

атмосфера. Трябва да продължим да се борим за прогреса на 

една нация, която гледа към Европа, за една обединена 

идентичност и социално усъвършенстване.  
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Мотиви на журито 

Намираме се в Испания по времето на Франко. Един мъж и една 

жена се обичат и искат да създадат свое семейство. Но техният план 

е на път да се провали, когато жената, която е от комунистическо 

семейство и чийто баща е убит от войниците на Франко, разбира, че 

мъжът, когото обича, и фамилията му принадлежат към 

противоположната фракция, смятана от семейството к за най-голям 

враг. Но тяхната любов е по-силна от омразата и мечтите им да 

свържат живота си в общо бъдеще са предопределени да се 

сбъднат. Дъщерята, родена от тази връзка, разказва историята на 

своите родители. Историята ни завладява с цялата мощ на ярката 

метафора, която несъзнателно въплъщава. Често забравяме, че 

Европа се въздига от пепелта на Втората световна война, възражда 

се от тъмнината на тоталитарните режими, едните – черни, а другите 

– червени. И така, този кратък разказ, мини-история на едно 

семейство, представя чрез своя микрокосмос онова, което в 

действителност е история на самата Европа. Именно тази дълбока 

рана, разделяща народи и държави, оставила толкова смърт след 

 себе си, е дала живот на огромния стремеж към мир и демокрация.  

Стойността на историята не се определя единствено от 

качеството к на спомен и завет от миналото, а и от това, че разкрива 

настоящето. Дълбокото разделение, от една страна в Европа, а от 

друга – между Европа и останалата част от света, все още се усеща: 

различия в икономическо и политическо отношение, различия 

 между културите, разделение по пол. До днес нито един от тези 

проблеми не е превъзмогнат. Това, което ние можем да направим, е 

да вникнем в причините и да осъзнаем потребността от 

изграждането на един по-справедлив свят – нужда, която е 

заложена в основата на разрешаването на всеки конфликт.  
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Основна информация за разказа  

 

Историята на един живот между два цвята 

Тематична  област: Усещане за принадлежност 
към Европа: 
Моята история като част от 
историята на Европа 

Време, в което се развива 
действието: 

1970-1980 г. 

 

Място на действието: Испания 
 

Година на написване на разказа: 
 

2008 г. 

Прочетете или свалете този и други разкази от Дигиталния 
архив: http://www.europeanmemories.eu/bul/Stories 

Допълнителна информация за съдържанието 
„Испанска държава (Estado Español) е официалното название на 

Испания от 1939 до 1947 г. по време на авторитарната диктатура на 

Франсиско Франко. През 1947 г. Испания е възстановена като 

кралство, което променя името на държавата на Кралство Испания 

(Reino de España). 

Диктаторският режим в страната е наложен след победата на 

националистите (Nacionales), ръководени от генерал 

 Франко, в Испанската гражданска война. Освен подкрепа 

отвътре, Франко получава помощ от фашистка Италия и нацистка 

Германия, а Втората република е поддържана от Съветския съюз. 

Режимът, установен след победата на Франко, е познат като 

„франкистка Испания”.  

След победата в Испанската гражданска война националистите 

установяват еднопартийно управление. Авторитарната държава е  

под безусловната власт и ръководство на генерал Франко. Скоро 

след това избухва Втората световна война и въпреки че Испания е  
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официално неутрална, тя изпраща срещу Съветска Русия специален 

доброволчески батальон в подкрепа на Германия, а нейната 

пронацистка политика води до изолирането к след поражението на 

държавите от Оста. Положението се променя със сценария на 

Студената война, според който ясно изразената антикомунистическа 

позиция от страна на Франко съвсем естествено го превръща в 

съюзник на САЩ. 

Испания е провъзгласена за монархия през 1947 г., но без да е 

коронясан крал. Франко си запазва правото да посочи името на 

бъдещия владетел и по политически съображения умишлено отлага 

оповестяването на своя избор. Това е направено едва през 1969 г., 

когато Хуан Карлос де Бурбон официално е обявен за наследник на 

Франко. 

След смъртта на Франко на 20 ноември 1975 г. Хуан Карлос става 

пълноправен крал на Испания. Той започва незабавна 

демократизация на държавата и превръща  Испания в 

конституционна монархия, водена от принципите на 

парламентарната демокрация.” (от Wikipedia) 

По време на режима на Франко свободата на словото и правото 

на човек да търси справедливост, са забранени. Правосъдието е 

твърде произволно и много хора са осъдени на смърт без да се 

спазват законови процедури. Мъченията са обичайна практика. 

Въпреки това съществува анти-франкистко движение, което в 

отделни случаи набира доста сили. За да сложат край на режима, 

хората се обединяват в обществени организации, профсъюзи или 

чрез масови спонтанни прояви. Като резултат, в течение на 

десетилетия страната се оказва разделена на две: „за” и „против” 

режима. Днес това противопоставяне е все още живо в спомените 

на хората и напрежението все още не е изчезнало напълно.  То 

съществува. Проблемът с паметта е табу, а опитите да се говори за 

тези трудни времена от испанската история не винаги завършват с 

успех. 



 

10 

 

Тази публикация е резултат от проекта „Европейски памети – Европейски 
архив от спомени за развиване на социални и граждански компетенции 
на европейските граждани“, GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 
3442/001-001. 
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 
публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация. 
 
Произведението може да бъде използвано с лиценза Криейтив комънс – 
Некомерсиален лиценз – Без производни произведения, както се 
прилага в различните държави, където е признат (виж сайта: 
http://creativecommons.org/worldwide, който включва лицензи за 
различните държави; ако Вашата държава не е сред изброените, трябва 
да се позовете на Британския лиценз). 
 
Такъв лиценз включва възможност за: 
- възпроизвеждане, разпространение, излъчване и публично 
представяне в обществото; 
- представяне, провеждане и сценично изпълняване на работата. 
Лицензът се прилага при следните условия: 
Признание. Всеки, който използва произведението, трябва да посочи 
авторството на творбата по начина, определен от самия автор или 
носителя на правата върху работата според лиценза. 
Некомерсиално. Произведението не може да бъде използвано за 
комерсиални цели. 
Без производни произведения. Произведението не може да бъде 
променяно, преработвано или използвано за създаване на друга творба. 
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