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Мама. 

Надвесена е над мен – първият ми спомен за нея. Целува ме 
за добро утро. Косите ѝ се спускат над лицето ми. Усмихва се. След 
това ме понася на ръце. 

Ръцете на мама. 

* * *

Татко си отиде рано и нашият живот минаваше през ръцете на 
мама.

Никога не я видях слаба, обезверена, тъжна. 

Тя се справяше. Сякаш някаква неведома сила я изпълваше 
при всяка житейска трудност.

Не я чух да се оплаква, а ѝ беше тежко. 

Живееше просто, имаше своя логика и вяра, които следваше. 

Получаваше и раздаваше любов. 

От малка усещах, че е специална. По улиците, в детската 
градина, в парка – никъде не можеше да мине незабелязано. 
Хората я обичаха. И тази обич се усещаше около нея.

Виждала съм я съкрушена, но не и отчаяна. 

* * *

Мама. 

Усмивката ѝ.

Очите, в които се оглеждам и до днес. 

Лицето, което не мога да забравя.

Теодора Шарланджиева





Лицето на Невена е винаги такова, 
каквото трябва да бъде.

Сякаш измислено, за да те смущава. 
За да те влюбва. 

Някои неща не могат да се научат. 
Едно от тях е лицето.

То е обещание за собствен свят, 
който се опитваш да разголваш. Без да 
нараняваш. 

Лицето никога не е лице за всички. 
То е лице за този, който умее да чете 
човешките лица. 

Да разговаря с чертите. 

Да целува мислите. 

И чак накрая да приближи устните. 
За да прогледне през тях дълбочината 
на един живот. 

Всичкото това болене.

Няма формула за изящно лице. 

Просто се раждаш Невена...





Хората идват и питат: Коя е къщата на Невена Коканова?  

В Чомаци съм, в Габровския Балкан. Селото, което Невена избра 
за спасение от суетата. Днес то носи името Иглика. Място, свързано с 
нея завинаги. Тук довършвам новото допълнено издание на книгата за 
Невена Коканова.

Отскоро на каменната ограда, разделяща нейния свят от този 
на другите, е поставен красив дървен надпис: „Любим кът и гнездо 
на спасението на Невена Коканова“. Подарък от приятеля Дикран, 
съседа по къща. 

Хората идват, спират, оставят цветя. Спомнят си Невена. Години 
любов, която продължава и след като стопанката я няма.                        

Невена продължава да е загадка и вълнение. Актриса, която 
публиката помни. Обичана жена. Баба, която не дочака своя внук. 
Майка, която искаше всичко за своето момиче.

Невена обичаше да се прибира в себе си. Да стои в тишина, да 

се грижи за цветята или да храни животните. Чомаци беше мярката  
ѝ за нормалност. Дългите разходки из селото. Дърветата. Спомените 
и огънят, в който сама изгори писмата, снимките, една голяма част от 
живота си, когато се сбогуваше с него.

Как ли щяха да изглеждат очите, лицето, душата  ѝ  на 80 години?

Георги Тошев
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Моето всекидневие е изпълнено с цветя. След пред-
ставление или след среща винаги съм изпращана с 
цветя. Те поддържат самочувствието ми на човек, 
необходим и желан от другите. Цветята са знакът 
на моето щастие. 

Щастието е кратко, мигновено явление, но аз съм 
го имала през целия си живот. Всяко цвете, с което 
съм се връщала у дома, ми е донасяло спокоен сън. 

Плещите ми са уморени само от обичта на хора-
та. Мразя да говоря за моите трудности. Срамота 
е да приказвам за тях, когато обичта на толкова 
хора ме придружава от първото кокиче до последни-
те хризантеми.

Какво представлява на пипане съдбата? Някой знае ли? 
Няма как да си сигурен, без да си потънал в нея и да си изплу-

вал, без да си се спасил от дълбочината. Каква е тежестта ѝ, какво 
носи... 

ЛИЦАТА НА НЕВЕНА

I



НЕВЕНА КОКАНОВА 
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ЕСКИЗИ

По време на Втората световна война Богдан Коканов е царски 
офицер, участник в Българския корпус в Македония1. Три годи-
ни след идването на комунистите на власт срещу него е заведе-
но дело. Въпреки че е оправдан, на излизане от Съдебната палата 
офицерът Коканов е натикан в кола на Народната милиция и на-
силствено откаран в концлагера Белене. 

По-късно неговата дъщеря Невена решава никога да не го-
вори за това. Мълчаливо се връща към истината едва когато без-
милостно я късат на изпитите във ВИТИЗ. Досеща се интуитивно: 
миналото преследва нейното бъдеще. 

А баща ѝ оцелява. Но след излизането му от Белене семей-
ството няма право да живее в София. Съдбата може да бъде опре-
деляна не само от богове, но и от хора. 

Така Невена и нейният брат Димитър прекарват детството си 
в село Кумарица, днес град Нови Искър. При баба и дядо. 

През 40-те години на XX век Кумарица е богато плодородно 
село, с изобилие от жито и царевица. Мелницата работи денонощ-
но, а майсторът там е дядото на Невена – и той Димитър.

 Подходящо място да разбереш, че единственият начин да 
живееш, е като откриваш пейзажи, в които да се взираш. Защото 
животът е гледане напред, някъде в далечината. Без разстоянието 
до мечтите светът не би бил друго, освен тясна килия. 

1Първи български окупационен корпус е създаден по предложение на Генералния щаб по 
време на Втората световна война. Целта е по-добро временно управление на Македония 
и другите стари български екзархийски области, където нашите армейци заменят герман-
ските според междусъюзническо споразумение – бел. ред.



Семейство Коканови 
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*  *  *

Невенка е хубаво дете с големи, умни и любопитни очи, 
спомнят си селяните. Прилича на майка си Елеонора. И тя е голя-
ма красавица. Наследница на Манджуковия род, Елеонора е и по-
томка на австрийската аристократична фамилия Фон Хелденберг. 

Бабата на Невена по майчина линия има репутацията на осо-
бена жена. Държи да я наричат „госпожа Манджукова“ – по името 
на първия ѝ мъж, и разговаря с внучката си на немски. 

Веднъж затварят Невена в мазето, защото била непослушна. 
Става ѝ тъжно, обидно. Поплаква си, но накрая свиква с тъмнина-
та. Мракът е чудесен, само че човек прекалено късно разбира това. 
Цял живот е привлечен от яркостта, която заслепява. И понякога 
изгаря. 

Оглежда се момиченцето и какво да види – сандък, пълен с 
чудновати неща. Когато по-късно отварят вратата, откриват Не-
венка, нагиздена с шапка и бастун и с всички останали чудесии от 
сандъка. Тя е преобразена. По-късно ще описва детството си като 
сини пеперуди, къшей хляб и оросеното от пот чело на дядо.

*  *  *

Коканова е родена в Дупница на 12 декември 1938 г. Нищо 
вундеркиндско няма в нея.

Невена: Не съм мечтала от малка да ставам актриса. Среда-
та, в която израснах, беше среда на обикновени хора. Наистина майка 
ми имаше артистична душа, имаше чист и светъл поглед към изку-
ството. Обичаше го, но нито тя, нито близките ми са ме подтиквали 
към изкуството.

Тя обича и да рисува. По-късно дори илюстрира стихосбир-
ката на Радой Ралин „Есенни къпини“. Както сама казва: Рисувам  
заради чувството, без стремеж към изява. Рисувам за себе си. Изпит-
вам удоволствие от миговете с четката, с молива. Наброските, ески-
зите, картините дават израз на насъбралото се в нея. Прави ги, за 
да извади, да съблече нещо от себе си. 



ЛИЦАТА НА НЕВЕНА
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Всяко изкуство е голота. То те показва отвътре. Няма значе-
ние дали рисуваш, снимаш, играеш или пишеш – ти винаги късаш 
от себе си, от плътта и от мисълта. Истинското изкуство е раздава-
не, срамежливо понякога. Няма нищо общо с шумното показване.

Невена: Не съм се учила да рисувам. Скицирам нещата, разпо-
лагам ги в линии и форми. Те събират усещанията ми, чувствител-
ността на отделния момент.

Вероятно любовта към рисуването е част от инстинктивното 
търсене на духовни същности. Търсене, което ще насочва Невена 
през всичкото време на живота ѝ, а и в ролите. Въпреки нейната 
дарба да борави с цветовете и перспективата, плахата мисъл за 
кандидатстване в художествена гимназия е отхвърлена категорич-
но от семейния съвет като несериозна. Духовността е заменена с 
еснафската стабилност на Икономическия техникум. Тя разбира 
това: Искаха да хвана правилния път. Артистичните занимания не 
се сториха сериозни на моите родители. 

Невена не показва огорчение, не се противопоставя. Но още 
няма ясна представа какво ще работи по-нататък. Учи прилежно, 
но кой би могъл да се запали по счетоводството? 

Тя сънува своите сънища. Вече усеща, че си заслужава само 
това, в което човек влага душата си. Но още нищо не предвещава, 
че ще стане известна актриса. 


