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Предговор

Когато завърших Немската гимназия през 2006-а 
година, имах доста наивни представи за живота. Ми-
слех си, че ще запиша да следвам нещо, което ме ин-
тересува, ще започна работа и на 28 години ще съм 
добре печелеща, самостоятелна млада жена, готова да 
създаде семейство. На 31 съм, завърших специалност, 
която не ми е от абсолютно никаква полза в професио-
нален аспект, и не мога да си представя по-неподходящ 
момент от този, за да създам семейство. Обаче днес 
знам, че това е само част от приключението. Вече не 
ме е страх, че нещата не се случват по план, защото 
разбрах, че моят план е съвсем друг от този, който ни 
диктува обществото.

Имаме само един живот и в него трябва да има 
място за опити и грешки. Да, има хора, които от мал-
ки знаят точно какво искат и как да го постигнат, но 
тази праволинейност ме отблъсква. По пътя има тол-
кова много други отбивки, които можем да направим, 
преди да стигнем крайната си цел. Затова отказвам и 
да приема, че пътят към успеха е само един. 

Закърмени сме с идеята как трябва да напуснем 
родното си място по възможно най-бързия начин, ако 
искаме да постигнем нещо. Още от малки ни карат да 
учим чужди езици само с една едничка цел – да можем 
след гимназията да идем зад граница. Това емигрантско 
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мислене се е закоренило като един много упорит ма-
гарешки трън във философията на обществото ни, а 
ние вместо да го отскубнем, го обгрижваме като някое 
ценно цвете.

Чудя се какво ли ще остане от България след сто 
години? Селата и без друго са започнали да изчезват, 
малките градове едва успяват да оцелеят, докато 
жителите им доброволно ги заменят за столицата, 
а младите са пръснати по света. Една разходка по 
„Витошка“, а пардон – сега в мола, стига, за да си да-
дем сметка какво е средното ниво на мнозинството 
в България. 

Това ли е истината или има и друга страна на не-
щата, пред която си затваряме очите? Ние хората 
имаме склонност да виждаме само тези неща, които 
можем да обясним със светогледа си. А българите от 
край време обичаме да поставяме етикети „добро“/
„лошо“, „черно“/„бяло“ на всичко. Феноменът на край-
ностите е една много упорита черта на българския 
характер. А къде са нюансите? Животът не е изтъ-
кан само от крайности. Защо тогава си затваряме 
очите пред всички онези други цветове на палитра-
та? Омръзна ми да слушам как трябва да се емигри-
ра след 12-и клас, как в България всичко е ужасно, а 
там – отвъд българските граници, животът е толко-
ва по-уреден и толкова по-хубав. Иска ми се някой да 
ми беше казал искрено какво ме чака, когато заминах. 
Не мислех, че никой няма да си прави труда да изго-
варя името ми правилно. Нито бях готова за това, 
че колкото и усилия да полагам, винаги ще бъда чуж-
денка в очите на германците. Най-вече ми се искаше 
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да знам, че връщането в България не е стъпка назад, а 
крачка напред по собствената предначертана пътека. 
Поставянето на така желаната чужбина на пиедес-
тал създава грешни представи сред подрастващите и 
подсъзнателно ги тласка да избират живота на еми-
гранти пред това да си опитат късмета в България.

Вече близо шест години съм обратно в родината 
си – точно толкова, колкото живях в Германия пре-
ди това. Много неща се промениха за това време. А 
може би просто аз останах достатъчно дълго в Со-
фия, за да започна да забелязвам промените. Каквато 
и да е причината, тя ме изпълва с надежда за една 
по-разнообразна култура. Такава, заради която си за-
служава да посетиш един от най-старите градове в 
Европа.

В моя микрокосмос започнаха да се случват неща, 
които преди няколко години бяха немислими. Появи-
ха се множество споделени пространства за работа, 
хората създават успешни бизнеси, базирани на нова-
торски идеи, градът бавно променя своя облик и поч-
ти всяка седмица се случва нещо ново и интересно. 
Всичко това е възможно именно защото тенденция-
та всички да напускат страната като че ли понама-
ля. Сега много хора се връщат обратно и прилагат 
наученото навън на родна земя. Имам късмета да 
бъда свидетел на това как бъдещето на страната ни 
няма търпение да стане настояще.

Трудно ми е да кажа еднозначно кой живот предос-
тавя повече перспективи – този в България или в друга 
страна. Вариантите са толкова много, колкото са и 
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хората, живеещи на нашата планета. Всичко опира до 
типа човек, амбициите и представите му за живота. 
Ето защо, след изписаното дотук, ще оставя другите 
да говорят. Ще ви запозная с успешни хора, които са 
живели в чужбина, но по една или друга причина са пред-
почели да се завърнат в родината. Ще ви разкажа и за 
такива, които преуспяват зад граница. Не на последно 
място ще ви срещна и с тези герои, които винаги са 
били в България и са се грижили за нея дори когато нас 
ни е нямало.



Глава 1: Берлинчанин под прикритие
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Макар и израснал в Берлин, Александър Марбург избира 
България за втора родина. Освен че е завършил комуни-
кационен дизайн, обича Созопол и булгаризмите, той е и 
китарист в супер-успешната българска банда „Остава“.

Прекарах първите 30 години от живота си в Бер-
лин. Майка ми е българка, баща ми е германец. Израснах 
в много отворена обстановка. Родителите ми не са 
най-консервативните хора на света, въпреки че баща 
ми е учител по професия и по-късно стана директор 
на училище. От много ранна възраст имам установенa 
хиперактивност, но навремето това не беше смятано 
за проблем както днес. Можех да се концентрирам вър-
ху нещо за много кратък период от време, но учители-
те тогава още не знаеха, че такъв тип деца изискват 
по-специални грижи и съзнанието им трябва постоян-
но да се занимава с нещо. От тази гледна точка може 
би ми бе малко по-трудно, отколкото на останалите, 
но затова пък съм изключително хармоничен, отворен 
и много силно заинтересован от култура.

Много отрано родителите ми се опитваха да ме 
мотивират да чета и да се интересувам от всякакви 
занимания, имах неограничен достъп до книги. Баща 
ми е маниак на тема музика, така че моите първи 
спомени, свързани с музиката, са обложки на плочи. 
Като малък скачах от тема на тема, което се дълже-
ше на дефицита на внимание, затова мина време преди 
да подхвана музиката. Хиперактивността и до ден 
днешен създава в мен необходимост да се занимавам с 
много различни неща едновременно.

Цялото изживяване в основното училище и после в 
гимназията може да бъде определено като един емпири-
чен подход да откриеш себе си и да пробваш, докато ви-
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диш с какво ти се занимава наистина. Така минах през 
много спортове, даже по едно време се записах в клуб 
за изучаване и наблюдаване на птиците. Да, правих от-
чаяни скокове, докато открия своето нещо. Когато за-
почнах с музиката, хванах акустичната китара на баща 
ми, на която така и не се научих да свиря като хората. 
Това съвпадна с момента, когато родителите ми малко 
или много загубиха търпение постоянно да ми намират 
нови хобита. Аз сам се захванах. Може би затова про-
дължих да се занимавам със свиренето, просто защото 
си беше нещо мое и зависеше от мен да се науча.

Дойдох в България по любов. След като се запознах 
със сегашната си съпруга, ние дълго време имахме връз-
ка от разстояние. Тя беше в България, аз бях в Берлин. 
Запознахме се изключително класически – на морето, в 
Созопол. От много малък всяка година съм в Созопол – 
място, което е много важно за моята душа. На този 
етап от живота си аз вече изпитвах любопитство да 
видя как е животът в България, защото за мен до този 
момент той беше изключително и само пряко асоции-
ран с ваканция и най-вече с море, баба и дядо. Всичко ми 
звучеше много яко и си представях да отида в България 
пробно за няколко месеца, тъкмо и да видим дали ще ни 
се получат нещата като двойка и като живеем заедно. 
Копнеех да разбера българската част от себе си и да 
опозная страната, от която е майка ми.

Въпреки че израснах в две култури, идвайки в Бъл-
гария, аз дойдох с абсолютното съзнание на чужденец. 
Нека уточня: аз имам коренно различна среда, коренно 
различен бекграунд* и контекст от човек, който е ня-
мал никакъв допир с България, културата и езика. Знам 
* бекграунд – от англ. background, е произход, среда, 
обстановка, обкръжение, атмосфера.
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откъде идвам, знам къде отивам, знам как изглежда, 
как мирише, какъв вкус има, знам и хората какво каз-
ват. Също така, когато аз говоря, имам предимство-
то, че по никакъв начин не се издавам, че съм чужде-
нец. Това от своя страна играе ужасно голяма роля 
за интеграцията. Затова, когато дойдох в България, 
всички тези бариери ги нямаше, а по принцип именно 
те са изключително големи и трудни за преодоляване. 
Независимо че съм от друга страна, в която културно 
съм се развил по друг начин, винаги е имало тези цвет-
ни български петна в мен, които цял живот са будили 
интереса ми да дойда тук. Но не като чужденец, а 
по-скоро като някой любопитен да научи повече за бъл-
гарската култура и българския манталитет.

Както бях пробно за няколко месеца, така и не си 
тръгнах повече. От момента, в който пристигнах, 
животът ми се разви много бързо. Започнах работа, 
ожених се, родиха ми се две прекрасни дъщери и свире-
нето стана неотлъчна част от ежедневието ми. Явно 
всички хубави неща ми се случват в Созопол, защото 
именно там преди много време се запознах с инсти-
туцията на име „Остава“. Ето че вече от 11 години 
съм част от бандата, което от своя страна изклю-
чително допринася за начина, по който аз се чувствам 
в България, дава ми възможност да се движа в един 
конкретен културен кръг и определя нещата, които 
ми се случват. Много се радвам, че ние продължаваме 
да свирим след толкова много години. Нашата група е 
основана върху много силно приятелство и това при-
ятелство произвежда музика, която означава много 
за доста хора. А като музикант това е най-хубавото, 
което можеш да правиш. Аз в това отношение съм 
много благодарен. Затова смея да кажа, че идването 
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ми в България беше изключително обогатяващо как-
то в личен, така и в професионален аспект.

Разбира се, има и своите негативни страни – всич-
ките ми приятели, с които израснах, са в Германия, 
родителите ми също. Те са видни немски пенсионери 
и нямат никакво намерение да се местят тук. Майка 
ми е емигрирала преди повече от 50 години в Германия 
и въпреки че идват редовно на гости, не е същото. 
Липсва институцията БАБА. В България има едни 
неща, които са ми изключително интересни, типич-
ни български концепции, които аз наричам булгаризми. 
Много от тях не работят извън България и много 
трудно можеш да ги обясниш на някой чужденец. Един 
от тези булгаризми е именно ролята на бабата. Мно-
го е различно да израснеш с човек като българската 
Баба и институцията БАБА. Децата ми обожават 
бабите си. Хубавото е, че поне едната от тях си е 
тук и заедно те имат чудесни отношения на ежеднев-
на база. Ако това го нямаше в живота на дъщерите 
ми, мисля, че много щеше да им липсва.

Смятам, че децата ми са имали и имат едно пре-
красно детство тук, в България. Не мисля, че им липс-
ва нещо, даже напротив – имат един богат микс от 
културен достъп, пътувания и природа. Там, където 
гледам много по-критично и не правя компромиси, е 
образованието. Изключително важно е детето да по-
падне в една добра обстановка и ние досега имахме го-
лям късмет. Това е така, защото с жена ми се интере-
сувахме, обикаляхме, задавахме въпроси, ангажирахме 
се и избирахме много внимателно. Специфично за Бъл-
гария е, че много повече трябва да се занимаваш, за да 
проучиш нещата, а не да ги оставяш на случайността. 
Ако искаш определени неща за детето си, искаш то да 
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се развива и да му се обръща специално внимание, за да 
усъвършенства конкретни таланти, трябва сам да се 
погрижиш да откриеш правилното място.

Едната от дъщерите ми рисува. Далеч съм от тези 
родители, които смятат, че детето им е гений. Но 
съм възхитен, че въпреки скромните си 10 години, тя 
успява да изрази емоциите си не само чрез форми, но 
и чрез цветове. Не смятам, че този успех е случаен. 
95% от него се дължи на вниманието, което детето 
получава от специалистите, в чиито ръце сме го ос-
тавили в училище. Вкъщи също говорим много на тема 
изкуство. Изключително важно е да се отделя необхо-
димото внимание на един индивид, за да се развие той. 
Дъщеря ми е много креативен характер, но това нещо 
е подхранвано дълги години. Откакто е на три или 
четири, тя постоянно е в такава среда – в детската 
градина, в училище и в занималнята. Това къде учиш 
определено оставя своя отпечатък и е особено важно 
за по-нататъшното развитие. Мога да кажа, че ка-
чествено образование в България има, просто трябва 
да се търси. Още повече, че сме 2019-а година и живеем 
в един свят почти без граници, както реални, така и 
по отношение на развиване на идеи и концепции. Мес-
тоположението става все по-незначителен фактор за 
развитието на един индивид. Вярвам в себе си и вяр-
вам в това, че независимо дали в Германия, Испания 
или Австралия, аз щях да си намеря пътя. Не знам 
дали щеше да е същият, но щеше да си е моят път. 
Важното е да откриеш в какво си добър, да откриеш 
тези качества и да започнеш да ги ползваш и развиваш.

За да остават повече млади хора в България и да 
не заминават, смятам, че трябва да има ясна перспек-
тива. По мое наблюдение много хора се връщат от 
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чужбина. Причините са безкрайни и няма как да се на-
зове само една. На едни им е много трудно в чужбина, 
а тук поне си имат баба. Други просто искат да са си 
у дома и изпитват необходимост от познатото. Ис-
тината е, че е едно да ти е трудно, но да си в позната 
обстановка, със социален кръг от хора, който също 
ти е познат. Съвсем друго е да ти е трудно и тези 
неща изобщо да ги няма около теб. Не мисля, че има 
само едно нещо, което трябва да се промени, за да за-
почнат повече хора да се връщат или да остават тук 
генерално. Трябва да се случат много основни промени, 
най-вече в социалната сфера.

Голям проблем, който продължава да съществува 
в България, е липсата на общоприета, съгласувана и 
дискутирана ценностна система, с която да се иден-
тифицирам. Аз постоянно срещам хора, които споде-
лят моята ценностна система, но то е на индивиду-
ална база. Според мен в резултат на управлението на 
държавата продължава да се подтиска дискусията за 
такава ценностна система, която да преследва сход-
ни цели и да ни даде глас да се борим срещу нещата, 
които не одобряваме. Важното е да я има, но не в 
индивидуална форма, а за цялото общество. Не е от 
интерес на управляващите такава структура да бъде 
изградена и общоприета. Нейната липса позволява да 
се случват много от нещата, които се случват в мо-
мента. Радва ме проявата на обществен глас като 
например покрай дискусиите за Пирин. Чувствам, че 
сега този глас е по-пробивен, отколкото е бил пре-
ди. Едно нещо, което е вярно за повечето демокра-
тично развити държави е, че именно общественият 
глас има силата да влияе. Това е основен механизъм 
на всяка една демократична структура. Разликата с 
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България е, че в други държави има и медии, които се 
грижат този глас да се чува. Тукашните медии много 
избирателно отразяват конкретни събития и дори да 
ги отразят, не е гарантирано в каква светлина ще 
се случи това. Затова се радвам за дискусията около 
Пирин, защото цялата тази медийна схема става все 
по-прозрачна.

Това е факторът, който ще създаде промени, сиг-
нализиращи на българите извън страната положител-
ната тенденция. Именно този глас ще накара хората 
в странство да се замислят, че може би има смисъл 
да се върнат и да бъдат част от едно общество, кое-
то тепърва ще става по-силно.


