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И С Т О Р И ЯВсе още има много неща, които не знам за Америка, за живота, за 

бъдещето. Но със сигурност познавам себе си. Баща ми Фрейзър ме 

научи да се трудя здраво, да се смея често и да държа на думата си. 

Майка ми Мериан ми показа как да мисля самостоятелно и да използвам 

гласа си. Заедно, в нашия тесен апартамент в Чикаго, те ми помогнаха да 

разбера стойността на нашата история, на моята история, на историята на 

нашата родина. Дори когато не е красива и идеална. Дори когато е по-реална, 

отколкото ви се иска. Вашата история е нещо, което имате и което винаги ще 

имате. Тя заслужава да я цените.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама е една от най-вдъхновяващите 

жени на планетата. Като първа дама – първата афроамериканка в тази роля, 

тя има огромна заслуга за това Белият дом да е по-гостоприемен и отворен; 

превръща се във важен защитник на правата на жените и момичетата в 

Съединените щати и в целия свят, из основи променя отношението на 

семействата към здравословния и активен живот и подкрепя съпруга си, 

докато той превежда Америка през някои от най-мъчителните ѝ периоди. 

В изключително завладяващата си и дълбоко лична автобиография 

Мишел Обама кани читателите в своя свят, хронологично проследявайки 

преживяванията, които са белязали живота ѝ – от детството в южната част 

на Чикаго; през годините като изпълнителен директор, когато балансира 

между ролята на майка и тази работеща жена; до времето, прекарано на най-

известния адрес на планетата. 

С безпощадна честност и живо остроумие тя описва триумфите и 

разочарованията в личния и в публичния си живот и разказва своята история 

така, както я е изживяла – със свои собствени думи, по своите собствени 

правила.

Цена: 24,99 лв.
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Предговор

Март 2017 г.

К ато малка имах много простички желания. исках куче. 
Исках къща, в която да има стълби – два етажа за едно семейство. 

Незнайно защо, исках комби с четири врати вместо двувратия буик – 
най-голямата гордост и радост на баща ми. Казвах на всички, че когато 
порасна, ще стана педиатър. Защо? Защото обичах малките деца и бързо 
забелязах, че този отговор се харесва на възрастните. О, лекарка! Какъв 
добър избор! В онези дни ходех с плитки, постоянно командвах по-го-
лемия си брат и успявах, незнайно как, да получавам винаги отлични 
оценки в училище. Бях амбициозна, макар да нямах точна представа 
към какво се стремя. Сега мисля, че това е един от най-безполезните въ-
проси, които възрастен може да зададе на дете: Какъв искаш да станеш, 
когато пораснеш? Като че ли порастването има граници. Като че ли в 
определен момент човек става нещо и това е краят.

Досега в живота си съм била адвокат. Била съм вицепрезидент на 
болница и директор на неправителствена организация, която помага на 
младите да градят смислена кариера. Била съм чернокожа студентка от 
работническо семейство в престижен колеж предимно за бели. Била съм 
единствената жена и единствената афроамериканка във всякакви ком-
пании. Била съм булка, стресирана майка и съсипана от мъка дъщеря.  
И доскоро бях първа дама на Съединените щати – позиция, която офи-
циално не е работа, но въпреки това ми даде платформа за изява, каквато 
не бях и сънувала. Тя ме изправи пред много предизвикателства и ме 
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накара да се смиря, окриляваше ме и ме смачкваше, понякога едновре-
менно. Едва започвам да осъзнавам какво се случи през тези последни 
години – от 2006-a, когато съпругът ми за първи път заговори, че може 
да се кандидатира за президент, до студената утрин тази зима, когато се 
качих в лимузината с Мелания Тръмп, за да я придружа на церемонията 
по встъпването в длъжност на съпруга ѝ. Беше невероятно приключение.

Когато си съпруга на президента, Америка ти се показва във всич-
ките си крайности. Ходех на благотворителни вечери в частни домове, 
които приличат повече на художествени галерии; къщи, където хората 
се къпят във вани от скъпоценни камъни. Виждах се със семейства, из-
губили всичко в урагана „Катрина“, които плачеха и благодаряха дори 
за работещ хладилник и готварска печка. Срещнах много повърхностни 
и лицемерни хора, но и учители, войнишки съпруги и много други с 
невероятно силен дух. Видях деца – много деца, по целия свят, – които 
караха сърцето ми да се къса и ме изпълваха с надежда и които, слава 
богу, съвсем забравяха за поста ми, щом започнехме заедно да ровим в 
пръстта на някоя градина.

Откакто неохотно навлязох в обществения живот, бях превъзнасяна 
като най-влиятелната жена в света и охулвана като „ядосана чернокожа 
жена“. Искаше ми се да попитам своите врагове коя част от тази фраза 
има най-голямо значение за тях – „ядосана“, „чернокожа“ или „жена“? 
Позирах усмихната до хора, които наричат съпруга ми с ужасни думи 
по националната телевизия, но все пак искат да имат рамкиран спомен с 
него над камината. Чувах за калните дебри на интернет, в които битуват 
съмнения за всичко, свързано с мен – включително това дали съм жена, 
или мъж. Един действащ конгресмен се присмя на задника ми. Бях на-
ранявана. Бях бясна. Но през повечето време се опитвах да отминавам 
всичко със смях.

Все още има много неща, които не знам за Америка, за живота, за бъ-
дещето. Но със сигурност познавам себе си. Баща ми Фрейзър ме научи 
да се трудя здраво, да се смея често и да държа на думата си. Майка ми 
Мериан ми показа как да мисля самостоятелно и да използвам гласа си. 
Заедно, в нашия тесен апартамент в района Саут Сайд на Чикаго, те ми 
помогнаха да разбера стойността на нашата история, на моята история, 
на историята на нашата родина. Дори когато не е красива и идеална. Дори 
когато е по-реална, отколкото ви се иска. Вашата история е нещо, което 
имате и което винаги ще имате. Тя заслужава да я цените.

Осем години живях в Белия дом – място с повече стълби, отколкото 
мога да преброя, плюс асансьори, боулинг и частна цветарница. Спях в 
легла с италиански чаршафи. Храната ни се приготвяше от екип готва-
чи от световна класа и ни се поднасяше от професионалисти, по-високо 
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квалифицирани от персонала на всеки петзвезден ресторант или хотел.  
Агенти на Сикрет Сървис със слушалки, пистолети и каменни лица охра-
няваха вратите ни и полагаха всички усилия да не смущават семейния ни 
живот. В крайна сметка свикнахме – горе-долу – със странното величие 
на нашия нов дом и с постоянното безшумно присъствие на други хора.

В Белия дом нашите момичета играеха на топка по коридорите и се 
катереха по дърветата на Южната морава. Там Барак седеше до късно 
нощем в Стаята за преговори, за да подготвя брифинги и чернови, и там 
Съни, едно от нашите кучета, понякога акаше на килима. Можех да стоя 
на Балкона на Труман и да гледам туристите, които си правят селфита 
и надничат през желязната ограда, опитвайки се да отгатнат какво се 
случва вътре. Имаше дни, когато се задушавах от факта, че прозорците 
ни трябва да стоят затворени от съображения за сигурност и няма как 
да глътна чист въздух, без да причиня суматоха. Имаше дни, когато се 
стъписвах пред красотата на белите магнолии, разцъфнали навън, пред 
необятността на държавните дела или величието на военен салют. Има-
ше дни, седмици, месеци, когато мразех политиката до дъното на душа-
та си. И имаше моменти, в които красотата на тази страна и на нейния 
народ ме караха да занемея.

И изведнъж всичко свърши. Дори когато го очакваш, дори когато по-
следните ти седмици са изпълнени с емоционални сбогувания, самият 
ден минава като сън. Ръка докосва Библията; клетвата се повтаря. Мебе-
лите на досегашния президент се сменят с тези на следващия. Шкафове-
те се изпразват и се пълнят пак в рамките на няколко часа. И просто ей 
така вече има нови възглавници и на тях – нови глави; нов темперамент, 
нови мечти. И когато това свърши, когато излезеш за последен път от 
вратата на най-известния адрес в света, в много отношения отново тряб-
ва да откриеш себе си.

Затова нека започна оттук, с нещо дребно, което се случи неотдавна. 
Бях у дома – в къщата от червени тухли, в която със семейството ми се 
нанесохме наскоро. Новото ни жилище се намира на около три километ- 
ра от старото, на тиха улица в обикновен квартал. Все още се настаня-
ваме. Мебелите в хола са подредени по същия начин, както бяха и в 
Белия дом. Из цялата къща има сувенири, които ни напомнят, че всичко 
е било истина – снимки на семейството ни в Кемп Дейвид; ръчно изра-
ботени саксии, подарени ми от ученици с индиански произход; книга 
с автограф от Нелсън Мандела. Странното в онази нощ беше, че у дома 
нямаше никого. Барак пътуваше. Саша беше с приятели. Малия вече 
живееше и работеше в Ню Йорк в края на свободната година, преди да 
постъпи в университет. Бях само аз, двете ни кучета и тиха празна къща, 
в каквато не бях оставала от осем години.
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И бях гладна. Излязох от спалнята, слязох по стълбите и кучетата ме 
последваха по петите. Влязох в кухнята и отворих хладилника. Наме-
рих хляб, взех две филии и ги сложих в тостера. Отворих шкафа и изва-
дих чиния. Знам, че звучи странно, но да взема чиния от полицата в кух-
нята, без някой да настоява да ми я донесе, да стоя сама и да гледам как 
хлябът се изпича в тостера беше като истинско завръщане в предишния 
ми живот. Или може би беше началото на новия ми живот?

В крайна сметка не просто си препекох хляба; направих си сандвич 
с кашкавал, като преместих филийките в микровълновата и разтопих 
дебел лепкав слой чедър между тях. Взех чинията в задния двор. Не се 
налагаше да обяснявам на никого къде отивам. Просто отидох. Бях боса, 
по къси панталонки. Зимният студ най-сетне беше преминал. Минзуха-
рите тъкмо започваха да се показват в лехите покрай задната стена на 
къщата. Въздухът ухаеше на пролет. Седнах на стъпалата на верандата 
и се насладих на топлината на нагретите от слънцето плочки под крака-
та ми. Някъде далеч излая куче и моите наостриха уши и се ослушаха, 
смутени за миг. Хрумна ми, че за тях това е несвойствен звук, като се 
има предвид, че в Белия дом нямахме съседи, камо ли съседски кучета. 
За тях всичко бе ново. После се отдалечиха, за да изследват двора, а аз 
започнах да похапвам сандвича в мрака. Чувствах се сама в най-добрия 
смисъл. Не мислех за групата въоръжени агенти на пост на по-малко от 
сто метра от мен в създаден специално за целта команден пункт в гара-
жа ни или за това, че все още не мога да изляза на улицата без охрана. Не 
мислех за новия президент, нито за стария всъщност.

Мислех си само, че след няколко минути ще се върна в къщата, ще 
измия чинията в мивката и ще легна да спя, може би ще отворя прозоре-
ца, за да вдишам пролетния въздух – какво прекрасно усещане. Мислех 
си също, че тишината ми дава първата реална възможност да поразмиш-
лявам. Като съпруга на действащия президент се случваше в края на 
напрегната седмица да се наложи да ми припомнят какво се е случило в 
началото. Но времето започва да тече различно. Моите момичета, които 
пристигнаха в Белия дом с куклените си комплекти, едно одеяло на име 
Одеялце и плюшен тигър на име Тигър, сега са тийнейджърки, млади 
жени със собствени планове и собствени мнения. Съпругът ми се адап-
тира в живота след Белия дом, опитва се да си поеме дъх. И ето ме и мен, 
на това ново място, и има толкова много неща, които искам да кажа.
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