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ДА ОТКРИЕШ ЕЗИК 

(фото разказ) 

Доротеа Петерсен, Дания 

 

Снимката е направена на гарата във Фленсбург през 

една ранна лятна утрин на 1948 година от фотограф на 

„Flensburg Avis”, датски вестник, издаван на юг от датско-

германската граница. На следващия ден читателите са 

имали възможност да видят снимката и да прочетат 

статията за малките дечица от немски семейства с датско 

самосъзнание и за обстоятелствата около тяхното 

пътуване. Тези деца заминават да гостуват за неопределен 

период от време на приемни семейства в Дания. Аз съм 

една от най-малките в тълпата. Петгодишна и най-малката 

в семейство с четири деца. 
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Когато гледам снимката на групата малки деца и 

техните родители, се сещам за първото си пътуване от 

Германия до Дания. По-късно то оказа огромно влияние 

върху решението ми да емигрирам в Дания.  

Майчиният ми език е немски. И както повечето 

семейства в Германия след Втората световна война, бяхме 

бедни. 

 Родителите ми предварително ми бяха казали, че 

ще трябва да пътувам сама до Дания и ще живея с хора, 

които все още не познавах, но че там всеки ден ще мога ям 

колкото искам. Може би тези хора щяха да ми дадат топли 

дрехи и играчки. Мечтаех си да получа кукла, която да 

отваря и затваря стъклените си очи. Майка ми се надяваше, 

че това датско семейство е достатъчно заможно, за да 

изпрати подаръци и за останалите деца в нашето 

семейство при завръщането ми у дома. Но, като всяко 

малко дете, аз въобще не разбирах какво е да пътуваш сам 

и да живееш с непознати за определен период от време. 

Непознати, чийто език не разбирах. 

Гледайки снимката, аз отново преживявам онова първо 

пътуване до провинциалното градче Бранд в Ютландия. 

Спомням си звученето и мелодията на непознатия за мен 

език. Отново преживявам чувството на страх и носталгията 

по дома. Но също така си спомням и търпението на 

любвеобилното датско приемно семейство на Кнуд и 

Паола. 

Когато погледна снимката, ми се струва, че не беше 

толкова далеч времето, когато бях изпратена на това 

пътуване към една непозната страна, каквато тогава за мен 

беше Дания. Въпреки че оттогава са изминали повече от 

шестдесет години, сякаш беше вчера, когато аз и баща ми 

стояхме на гарата, хванати за ръце.   

В този летен ден на гарата се бяха събрали много хора. 

Имаше малки деца, придружени от своите родители. Бях 

объркана. Татко носеше багажа ми, огромен, почти празен 
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кафяв куфар. Идеята беше да има достатъчно място за 

подаръците, които приемните ми родители ще изпратят, 

когато се завърна у дома. По този повод моята майка ми 

беше ушила ново лятно сако и бяла шапка, която да ме 

предпазва от слънцето в провинцията.  

Стояхме и чакахме. Бях се вкопчила в ръката на татко, 

решена никога да не я пускам. Една дама с огромна синя 

шапка заговори баща ми. Той кимна и к каза нещо, което 

аз не разбрах. Дамата с шапката постави розов картонен 

знак със син надпис на широк ластик през главата ми и ме 

потупа по бузата. За коя се мислеше тя? Ритнах ядосано 

към крака к, но за съжаление кракът ми оцели куфара, 

вместо крака к. Заболя ме. 

Обща песен пред гарата. Не знаех мелодията и не 

разбирах думите, но тананиках добре и звучеше доста 

красиво. Изведнъж, без предупреждение, баща ми 

отскубна ръката си от моята. Получих бърза прегръдка и 

той изчезна в тълпата преди да успея да го хвана отново. 

„Тате, тате!”, виках след него. Исках да се прибера с него у 

дома. Родителите на другите деца също се разотиваха. 

Дамата със синята шапка стискаше ръцете ми. За щастие, 

този път кракът ми оцели пищяла к. Тя не каза и дума. 

Просто ме хвана още по-силно, а раздразнението беше 

изписано на лицето к. Хватката к беше желязна и беше 

невъзможно да се отскубна. Вече не виждах баща си. 

Дамата с капелата взе куфара ми и ме повлече. Плачех. 

 Свърши се. Правех това, което трябва, за да не се 

налага госпожата с шапката да ме влачи и за да се освободя 

от железните к нокти. Нагоре-надолу по стълбите към 

чакащия влак и място в едно от купетата. Свирка откъм 

платформата и влакът бавно потегли. Не можех да спра да 

плача. Разбирах, че ще ми бъде безкрайно трудно сама да 

намеря обратния път. Как бих могла някога отново да 

намеря пътя към дома си в Харисли? А дамата със синята 

шапка, седяща срещу мен, определено не беше мой 
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приятел, беше мой враг. Беше зла. Нямаше смисъл да я 

моля за помощ. Надявах се ритникът ми да е направил 

такава рана на крака к, която никога да не зарасне. Това 

щеше да я накара за в бъдеще да спре да досажда на мен и 

другите германски деца.  

 Пътуването изглеждаше безкрайно. Не докоснах 

обяда, който майка ми беше приготвила. Планирах да го 

запазя за обратния път към Харисли. Щях да се отскубна 

колкото се може по-скоро и да се завърна у дома при 

семейството си.  

 Много от децата бяха свалени от влака заедно с 

куфарите им в Бранд. Картонените надписи с имената ни 

се четяха с нетърпение от хората, които чакаха. Разплаках 

се, когато един червенокос мъж ме хвана за ръката и взе 

куфара ми, след като прочете моето име. Отказах да тръгна 

с него. Той каза нещо неразбираемо за мен, потупа ме по 

бузата и ме вдигна със силните си ръце.  

 Паола и Кнут бяха първите ми датски приемни 

родители, с които изкарах голяма част от лятото. Фермата 

им беше просторна. Имах собствена стая с играчки. В 

Харисли шестимата живеехме в малък двустаен апартамент 

и сега се чувствах напълно сама в света. Така се чувствах и 

през нощта.  

 Паола и Кнут бяха бездетни. „Паола” и „Кнуд” 

повтаряха многократно имената си първата вечер. Добре, 

добре, разбрах, че имената ви са Паола и Кнуд. За щастие, 

в Германия, където живеех, нямахме такива глупави имена. 

Не можеха ли просто да ме оставят на мира? Защо не 

можеха да разберат, че аз веднага трябваше да се върна в 

Харисли? Точно сега. У дома, при майка ми и баща ми, и 

при братята и сестра ми. Моля ви, разберете ме, Кнуд и 

Паола!  

 Но Паола и Кнуд не можеха да разберат това, което 

казвах. Паола ме потупа по бузата – как си позволяваше? 

Сякаш всички възрастни този ден си въобразяваха, че като 
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ме потупат по бузата, всичко ще бъде наред. Опитах се да 

я ритна. Отново пропуснах. Паола ме взе в скута си и ме 

остави да се нарева на воля. Заспах в обятията к. Изтощена 

и дълбоко разстроена.  

 През следващите дни плачех непрекъснато. Не им 

говорех. Не разбирах езика им. Не можех и не исках да 

разговарям с никого повече. Копнеех за дома, копнеех за 

някой, който да разбира езика ми и да ми помогне да 

открия обратния път към дома. Паола и Кнуд 

продължаваха да ми говорят спокойно. Пееха ми, глезеха 

ме. Всячески се опитваха да ме накарат да се почувствам 

защитена. Но аз не им проронвах и дума, не исках.  

 Една сутрин Паола ме събуди и постави огромен 

картоф на масата до леглото ми. Какво беше намислила? 

Стана ми любопитно. Паола седна на ръба на леглото, взе 

една кибритена кутийка, подостри краищата на клечките с 

нож и така започна да ги забива в картофа, оформяйки 

концентрични кръгове. След това постави две стафиди от 

всяка страна. И пред очите ми картофът изведнъж се 

превърна в жив таралеж. Той ме гледаше с големите си, 

тъмни, стафидени очи. Изглеждаше малко тъжен и 

притеснен. Тогава Паола издърпа една от клечките, забити 

в тялото на таралежа. Аз внимателно поставих парченце 

хартия върху раната на тялото му.  

 Тържествуващото дете имаше мълчалив приятел. 

Неговото име щеше да бъде Игел.  

 Всяка сутрин Паола и аз се редувахме да вадим по 

една игла от тялото на Игел и обличахме всяка нова рана с 

парченце лейкопласт. Беше ми ясно, че в един момент 

Игел щеше да остане без бодли. И тогава какво? Усещах, 

че Паола е намислила нещо, че нещо хубаво ще се случи, 

някакво преобразяване, в деня на премахването на 

последната игличка. Ясно си спомням чувството на силно 

любопитство и нетърпение.  
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 Паола и Кнуд бяха мили и внимателни приемни 

родители. Не разбирах много от това, което казваха в 

началото. Една мелодична нотка в техния странен език, 

усмивки, прегръдки и песни ми даваха кураж да се вслушам 

в това, което казваха. Търпеливо, без принуда, те за кратко 

ме научиха да разбирам датски. „Dukke”, казваше Паола, 

когато поглеждах към куклата. Беше вълнуващо да търся и 

да откривам датски думи с усърдната помощ на Паола. Аз 

откривах езика. 

 Кнуд и Паола се целуваха много пъти на ден. 

Никога не бях виждала моите родители да се целуват един 

друг у дома. По тази причина в началото ми беше 

неудобно да ги наблюдавам. Затварях очи, за да не ги 

гледам. След време започнах да възприемам техните 

целувки и милувки като нещо съвсем естествено и забавно. 

И всеки път, когато това се случваше, аз получавах 

специална прегръдка от всеки един от тях. 

 Понякога се чувствах неудобно от това, че уча език, 

който моите родители в Харисли няма да разберат. Днес 

си мисля, че сблъсъкът с датската култура и език, отново и 

отново, е бил прекалено непосилен за мен. Понякога не 

можех да поема толкова много нови впечатления и 

преживявания. Може би всичко се случваше прекалено 

бързо за мен. Мисля си, че може би съм имала гузна 

съвест, защото в стремежа си да науча датски, понякога 

забравях копнежа си по дома и семейството в Харисли. Не 

можех да възприема всичко за толкова кратко време. Не 

можех да възприема своите датски и германски 

преживявания като част от едно цяло. Беше невъзможно за 

мен да открия думи, с които да изградя мост между двете 

Вселени. Нямах никой до себе си, с когото да споделя 

притесненията си от това, че живеех в два паралелни свята. 

На кой от двата принадлежах?  

 Получавах много прегръдки като възнаграждение за 

напредъка ми по датски. Чувствах се горда. Бях умно малко 
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момиче, нямаше спор. Но не можех да си обясня това, 

което чувствах. Нито на датски, нито на немски. Не 

откривах подходящите думи.  

 Умна и горда. Любопитна и търсеща думите. Но 

често имах стомашни болки. Нощем не можех да спя и 

често се будех.  

 Разрешаваха ми да седя в скута на Кнуд, когато той 

излизаше с трактора на полето. Скоро ми позволиха да 

управлявам трактора с помощта на силните ръце на Кнуд, 

които ме обгръщаха. Аз бях тази, която кара трактора. По-

бързо, по-бързо, ентусиазирах се аз и Кнуд натискаше 

газта.  

 Кнуд ми разказваше историята за Клодс Ханс и аз 

го умолявах да я повтаря отново и отново. Той никога не 

се изморяваше да ми разказва приказката за бедното 

момче, което накарало принцесата да се усмихне и като 

награда получило ръката к и короната. Вечер пеехме 

детски песнички. Най-много харесвах „Mester Jakob”, 

която пеехме един след друг. Кнуд тактуваше с крак: едно, 

две, три и тогава Паола запяваше с високия си глас: 

„Mester Jakob, Mester Jakob, sover du, sover du.” Тогава 

Кнуд и аз се включвахме в песента. Моята роля беше през 

цялото време да припявам „bim bam bum, bim bam bum”. 

 Игел беше започнал да изглежда наистина тъжен. 

Малко бодли и много лейкопласт по цялото му картофено 

тяло. С Паола бяхме започнали да премахваме игличките 

от последния вътрешен кръг. „Остана само една игличка” 

– каза Паола. Утре се връщаш обратно в Харисли, в дома 

на родителите ти.” „Може ли Игел да дойде с мен, Паола? 

Бих искала той да живее с мен в Германия. Ще се грижа за 

него. Обещавам!”  

 Опакован внимателно с вестници, Игел зае своето 

място в куфара. Той се излегна удобно върху двете нови 

рокли, които Паола ми беше ушила. Куфарът беше 

запълнен с новото ми бельо и топло зимно палто. 
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Получих и куклата от моята стая в Бранд като прощален 

подарък. И комплект използвани завивки за моите 

родители. И огромна чанта с лакомства за цялото 

семейство. 

 На гарата нова дама с капела пак постави етикет с 

името ми, прикачен с червен ластик около врата ми. 

„Сбогом, Теа!”, Кнуд и Паола ме прегърнаха силно и ме 

целунаха по бузите. Вратите на влака се затвориха, чу се 

свирка и потеглихме на юг. Сбогом и Tchüss, Кнуд и 

Паола!  

 Щеше ли татко да ме посрещне на гарата? Беше ли 

му казал някой, че се връщам днес? Щеше да ми бъде 

трудно сама да открия пътя към дома. Да, нямаше да е 

възможно, но щях да се огледам и да последвам другите 

деца от Харисли. Малко се притеснявах каква ще бъде 

ситуацията. 

 На гарата във Фленсбург имаше тълпа от 

посрещачи. Още отдалеч видях баща си. Моят висок и 

строен баща се извисяваше като морски фар над 

събралото се множество. Притеснението ми отстъпи пред 

върховната радост. „Тук съм, тате!”, виках към него. Той 

вече ме беше видял и чул. „Здравей, Теа!”, той ме повдигна 

нагоре и ме прегърна. Дръпнах периферията на шапката 

му и я нахлупих над ушите му, след което скрих глава под 

сакото му. Никога повече нямаше да го пусна.  

„Игел, сега сме у дома, в Харисли. Вече ще живеем в 

Германия.” Внимателно го разопаковах от вестниците и го 

поставих на една дървена полица над леглото ми. Игел ме 

погледна с изморените си стафидени очи. Пътуването се 

оказа много изморително за него. „Утре ще ти направя 

нови бодли.” 

 Беше чудесно да съм отново у дома. Цялото 

семейство гласно се възхищаваше на подаръците от Бранд. 

Утре ще разкажа на майка и татко приказката за Клодс 

Ханс. И всички ще пеем песента „Mester Jakob”. Как е 
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Klods Hans на немски? Какъв е немският текст на „Mester 

Jakob”? Игел ме зяпаше мързеливо, без да може да ми 

отговори. Явно не можем да направим това тук в Германия, 

Игел. 

 Вече усещах липсата на Кнуд и Паола. Липсваха ми 

техните прегръдки, близостта и песните им. Техният език. 

Може би скоро на гарата в Бранд те щяха да посрещнат 

друго германско момиче, което да шофира из полята с 

Кнуд и да пее заедно с тях „Mester Jakob”. Тази мисъл 

малко ме натъжи. Бим, бам, бум. Бим, бам, бум. Пей, Игел, 

пей! 

 Когато погледна снимката, си мисля колко самотно 

и трудно е било за едно петгодишно момиченце да пътува 

до Дания. Не мога да забравя болката. Но това беше и 

пътуване, което ми даде възможността по-късно, когато 

пораснах, да имам пълноценен живот в Дания. 

Пътуването, по време на което, търсейки точните думи, аз 

открих датския език.  

 Когато гледам снимката от 1948 г. се сещам за по-

сетнешните ми пътувания като дете и девойка до Дания. 

Мисля си за решението, което взех след като завърших 

училище в Германия, да продължа образованието си в 

Дания. Тук се омъжих, получих датско гражданство и 

пълноценна професионална реализация. Говоря двата 

езика, живея в Дания, имам деца и внуци и все още обичам 

да пътувам до непознати страни. Открих много езици.  

 Мнозина са ме питали какво е усещането ми за 

национална принадлежност. На този въпрос не мога да 

отговоря еднозначно. Чувствам себе си като част от 

Европа.  
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Мотиви на журито 

Разказът „Да откриеш език” ни отвежда към 

преживяното от много деца, които след края на Втората 

световна война са изпратени от техните семейства в 

други страни, далеч от местата, където войната е 

причинила страдание и разрушение. Годината е 1948 и 

Доротея, петгодишно германско момиченце, се озовава, 

заедно с други деца, на прага на пътуване без родителите 

си до чужда държава и чуждо семейство в Дания, където 

трябва да прекара лятото.  

Историята ни въвлича по един необичаен, директен 

начин в мислите и емоциите на едно дете, опитващо да се 

справи с един специфичен и непосилен проблем, когато 

попада в напълно непозната среда, сред непознати хора 

(нейните „приемни родители”, както сама ги нарича) и 

отгоре на всичко, сблъсквайки се с един неразбираем 

език.  

С подкрепата и обичта на Паола и Кнут, нейните 

приемни родители, идва ден, в който, както самата 

авторка разказва, ѝ става интересно да търси датски думи 

и да ги открива с търпеливата помощ на Паола: „Аз 

открих езика”. 

В следващите години, вече като девойка, тя ще отиде 

отново в Дания, за да завърши образованието си, накрая 

ще се омъжи и установи там.  

Причините, поради които журито реши да включи 

този разказ сред получилите „специална награда”, са 

няколко: една от тях е безспорният талант на авторката 

да разказва увлекателно, но преди всичко историята 

включва двете фундаментални теми за Европа от вчера и 

днес.  

Първата тема е за „намирането на език” при 

изграждане на взаимоотношения и сблъсъка с „народите” 

на Европа. Това не бива да се възприема само в буквалния 

смисъл на езика като съвкупност от „думи”, а по-скоро в 
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 смисъл на „език на неочаквани срещи и взаимоотношения”, 

който предхожда усвояването на езиковите правила, както и 

самата история ни показва: „откриването на езика” не би 

било възможно за Доротея без изграждането на 

забележителната връзка между нея и „приемните ѝ 

родители”. 

Другата тема, която се появява в разказа, е тази за 

идентичността като многопластово усещане за 

принадлежност. Това усещане, което Доротея и другите 

деца като нея години по-рано преживяват, сблъсквайки се 

с чужда култура и чужд език, изпреварва по някакъв 

начин онова състояние, което ще се превърне в тенденция 

за много европейци, които живеят – по собствено желание 

или по необходимост – на различни места и сред 

различни култури. Тази мултиидентичност е може би 

един от основните аспекти на това „да се чувстваш 

европеец”. 

В този ред на мисли си заслужава да цитираме 

Доротея, която в края на своя разказ пише: „Говоря два 

езика, живея в Дания, имам деца и внуци и все още обичам 

да пътувам до непознати страни. Открих много езици. 

Мнозина са ме питали какво е усещането ми за 

национална принадлежност. На този въпрос не мога да 

отговоря еднозначно. Чувствам себе си като част от 

Европа.”  

 

 

 

 



 

13 

 

Основна информация за разказа  

 

Можете да прочетете или да свалите този и други разкази от 
Дигиталния архив: 
http://www.europeanmemories.eu/bul/Stories  
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Допълнителна информация за съдържанието  
 

Дания е малка страна и по тази причина е силно повлияна от 
по-големите съседни държави, не на последно място от 
Германия, с която граничи на юг. По време на Втората световна 
война датското правителство поддържа политика на неутралитет. 
Той не продължава дълго, тъй като през май 1940 г. Дания е 
окупирана от нацистка Германия – официално като средство за 
„защита“ на страната.  

В първите години на окупацията Датският парламент, 

датската полиция и съдебна система все още функционират 

свободно. По-късно това става по-трудно. Естествено, 

средностатистическият датчанин преживява всичко това: живот в 

окупираната страна с рестрикции, недостиг на продукти и други 

ограничения. Въпреки това датското правителство настоява за 

колаборационизъм, а датските компании открито работят за 

големия южен съсед. Тези години могат да бъдат описани като 

характерни с прагматично, но и много асиметрично 

сътрудничество. Трябва да се спомене, че преди да стане 

възможно формирането на големи опозиционни групи, се 

осъществяват смели саботажни действия, а през 1943 г. датското 

правителство подава оставка и така се слага край на 

колаборационизма – продължителният балансиращ акт става 

твърде сложен и компромисен.  

Прагматичното и двойнствено отношение към Германия 

усложнява реалното статукво след войната, но може би именно 

това поведение помага на Дания да премине този период и 

въпреки всичко да остане относително невредима.  В края на 

войната, през пролетта на 1945 г., редица германски семейства 

бягат от Червената армия в Дания. Когато Германия капитулира, 

приблизително четвърт милион бежанци намират убежище в 

Дания. Това също поставя тежката задача: от една страна, тези 

хора представляват  „врага“, а от друга – им е дадено право на 

нормално и поносимо отношение. Дали наистина го получават – е  

все още тема на дискусия. След войната някои датски семейства  
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превъзмогват себе си и дават на травмираните от разбитата 

държава германски деца едно различно преживяване. Децата 

стават част от приемните семействата, осигурена им е подходяща 

храна и грижа – и те получават шанса да бъдат деца.  

Всъщност ситуацията е подобна на тази с децата от Виена, 

които отсядат в датски семейства след края на Първата световна 

война.  

Разказът на Доротеа Петерсон „Да откриеш език” разкрива 

тази действителност. Това е много убедително описание на 

детските чувствата, когато едно дете бива откъснато от 

обичайната си среда в Харисли, Северна Германия, далеч от 

закрилата на семейството, но и далеч от бедността и 

следвоенната обстановка.   

В разгара на тези събития се оказва трудно за едно 

петгодишно дете да разбере новата ситуация и да приеме 

грижата и радостта на приемното семейство.  

Годината е 1948: много трябва да се възстановява, хората 

трябва да установят и подновят връзките помежду си така, както и 

да намерят общ език…  
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