
Моят Еразъм – тогава и сега 

 

Този текст няма да бъде типичното есе. Той ще споделя задъхано, на пресекулки, 

ще прескача във времето и пространството, за да нареди пъзела от редица пощенски 

картички. Кога започна всичко ли? С един голям куфар, таена несигурност и липса на 

посока. Беше точният момент за първото ми голямо пътуване – моят Еразъм. 

*** 

7-ми февруари 2017 г.  

Прибрах се преди три дни. Три дни, в които имах два изпита, тъй като УАСГ не 

пожела да ми спести нищо. Отново трябваше да бързам занякъде – да разопаковам багаж, 

да оправям документи, да оправям... живота си. Дълго време бях убедена, че хората лесно 

те забравят. Мислех, че веднъж престанеш ли да си част от ежедневието им, няма как да е 

същото. Точно поради това мое убеждение, сега, след като живях известно време извън 

България, се чувствам толкова оценена и обичана. Заради всички, които неколкократно ме 

търсеха с излиянията „Нямаш ли намерение да се прибираш вече?“ и „Липсваш ми!“, точно 

в този момент се чувствам на място. По пътя дотук се губих, намирах се и пак се губих. 

Дори сега не знам къде точно принадлежа. 

*** 

Всъщност се оказа, че разстоянието отчуждава. Или поне ти помага да видиш 

дадени взаимоотношения по различен начин. Във всеки случай, доста неща се промениха, 

когато се прибрах. Започна с това, че драстично отрязах косата си. Навлякох си кофти 

синузит. Но и никога не съм се наслаждавала толкова много на снега. 

Мислите ми се реят като вълните в безкрайното и най-синьо море. Онова с най-

красивите залези. Както и да е. Мисля, че сега най-накрая имам бегла представа коя съм 

и за какво се боря. Търсенето и намирането никога не спират. Но в крайна сметка се 

оказва, че животът не е за да намериш себе си, а за да създадеш себе си. 

 

 



*** 

 Нямам никакво намерение да Ви убеждавам да заминете на Еразъм. Но ще се 

опитам да разкажа с какви емоции се прибирам след това неописуемо приключение. Живях 

в Малта точно 135 дни. Старателно ги преброих, като през това време си мислех само 

едно – че изминалото време и случилото се през този период са две коренно различни 

неща. Несъмнено това бяха най-пъстрите и изпълнени с емоции 135 дни от моя живот. 

Изживях най-дългото лято. По груби преценки, захладня през началото на ноември. През 

януари беше нормално да е 18°С през деня, а яке или шал често беше необходим само 

вечер. Не се наложи да обувам чорапи през целия октомври, а междувременно малтийците 

твърдяха, че сме свидетели на най-студената зима от много години насам. А честно 

казано... си беше топличко. 

 

 Ако трябва да се върна към началото на историята... Идва момент, в който разбираш. 

Случва се. Решено е, организирано, дните се изнизват и идва въпросът... КАК ДА 

СЪБЕРЕШ ЖИВОТА СИ В ЕДИН КУФАР? 

Звучи точно толкова гръмко, колкото и ми изглеждаше в началото. Може би 

разсъждавах много повече по темата как ще побера вещите си в един куфар, отколкото 

какво щях да правя оттам насетне. Поради ранните срокове за кандидатстване и класиране 

имах достатъчно време да планирам, организирам и като цяло да заспивам с мисълта, че 

това наистина се случва. До такава степен, че все ми се струваше, че нещо ще се провали и 

въобще няма да замина. А всъщност нещата са много простички – поставяш си ясни цели 

и упорито и последователно ги постигаш. Багажът беше стъпката, с която някак 

осъзнаваш, че настина заминаваш. И че нямаш идея какво да очакваш оттук нататък. 

Вещите ми се побраха доста по-лесно, отколкото очаквах. Дори си мисля, че беше напълно 

възможно да вместя още неща. До този момент си мислех, че притежавам толкова вещи, че 

това е цял един живот – а в действителност не е кой знае колко впечатляващо като обем. 

Следват четири невероятни месеца, за които няма да изпадам в подробности. Със 

сигурност е преживяване, което ти дава много опит, знания, контакти и незабравими 

спомени. Може би ще ви е интересно какво най-силно ме впечатли в Университета в 

Малта... „Жужащата“ атмосфера по време на сесия, удълженото работно време на 

библиотеката, изобилието от книги, които неистово исках да изчета, но нямаше да ми стигне 



и един живот време, отворената 24 часа зала за работа в университета (където даже ни 

бяха оставени чай и кафе за подкрепа), работещият(!) навсякъде интернет, всички 

компютри, до които имахме достъп, качеството на поднесения учебен материал, високите 

изисквания, очарователната котка, която живееше във Факултета, електронната система на 

университета (включваща студентски имейл, регистрация на курсове, електронна 

библиотека, онлайн материали от преподаватели...), еквивалентът на стола в УАСГ с името 

“Food Faculty”... Тези неща ще ми липсват. И съм сигурна, че Малта не е идеалният пример 

за дължава с висок стандарт и най-развито образование, но все пак е на светлинни години 

от нас в много отношения. 

Сега, когато всичко свърши, сърцето и мислите ми са пълни с мисълта: „Ехаа, това 

ще го помня цял живот.“ Ограниченото време, в което си на Еразъм и абсолютното 

осъзнаване, че скоро ще сте разделиш с тези хора (с някои от тях – завинаги?) насища и 

изпълва с емоции всеки прекаран ден. Забавляваш се, споделяш, помагаш... и в един 

момент знаеш, че си намерил новото си семейство – сред тази интернационална среда се 

вписваш учудващо добре. Колкото и да сте различни, всички вие сте направили своя избор. 

Поели сте своя риск да излезете от зоната си на комфорт, почувствали сте нужда да 

пречупите стереотипите си и да погледнете с други очи на света.  

Без значение на културните различия, цвета на кожата, различното ниво на владеене 

на английски и начина на комуникация, ние научихме много един от друг. Когато преброих, 

че остават две седмици до края, осъзнах колко много обичам тези хора.  

Не мога да ви опиша колко е странно, когато осъзнаеш, че... всичко приключва. 

Чувствах се в безтегловност, когато затворих ципа на куфара. А когато самолетът излетя и 

за последно погледнах мъничкия остров – знаех, че оставям парченце от сърцето си в 

Малта.   

*** 

Истината всъщност беше, че се ужасявах да се върна. „Тръпнех в очакване“ да 

изкарам програмата за 4-ти курс, събрана в един семестър, да проектирам 

едновременно 5 различни и огромни проекта, да се сблъскам отново с хората, които са 

оставили у мен повече въпроси, отколкото отговори. Защото когато си далеч, 

съзнанието ти лека-полека се изпразва от някои неща. Но остават някои ярки образи и 

спомени, които не ти дават мира. И когато се върнеш, трябва да разплетеш кашите 

си. 

Сега, повече от две години по-късно, аз съм щастлива с изборите си и с пътя, 

който ме доведе дотук. Срещнах разкошни хора през специализацията си, получих 

признания за старанието и таланта си, участвах в милион и една допълнителни 

иницативи, дипломирах се навреме, намерих си интригуваща работа, изнесох се в хубав 

апартамент... А „чакрата ми за пътуване“ е по-жива отвсякога. И да, попътувах доста 

през последните месеци. Но през цялото това време имаше и още едно нещо, което ме 

дърпаше напред. Защото се оказа, че пътуването не е просто крайна цел.  

Заминах на Еразъм сама. Това беше и целта. И не всичко беше така прекрасно, 

както в рестроспекцията. Трудните моменти, откъсването от близките, излизането 

от зоната на комфорт, дори дребният инцидент, който ми се случи, но най-вече 

времето, в което можех да помисля за себе си, за живота си, за мечтите си, за 

архитектурата... Tе ме отведоха още по-далеч от средиземноморския остров. Открих 

повече за изкуството в себе си, за нещата, които ме карат да търся, създавам и чета. 

И се оказа, че наистина трябва да се „изгубя“, за да намеря смисъла. 


