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Една от титлите ми е – муза на Димитър Киров.
След серия рисунки той ме нарисува и с масло.
Импозантна съм и там

Тази книжка се написа благодарение на Пепка и Цочо
Бояджиеви, които ме запознаха с Георги Каприев, с когото направихме едно странно интервю за „Щастливи
дни“ още през 1992 г. Тази книжка я има, защото се съгласи да ни сътрудничи Ева Романова. Тази книжка излезе
поради настойчивостта на Калина Стефанова и Надя
Алексиева. Тази книжка видя второто си издание благодарение на Панайот Панайотов, управител на издателство „Relaxa“, който смело пое сериозния риск. Тази
книжка доживя третото си издание благодарение на
Здравко Григоров. След като преживяхме четвъртото
издание в „Изток-Запад“ и Любен Козарев се притесни
да не влезем в книгата на Гинес, защото за четвърто
издание на актьорска книга не било чувано досега (поне
в България), за да внесем спокойствие в ситуацията направихме пето издание. И защо ли ни трябваше да нарушаваме това спокойствие с шесто издание? Надяваме
са да ни помогнете да открием заедно отговора, любими
наш читателю...

Борис Димовски – шарж на Òàòÿíà Ëîëîâà

Какво се случи след петото издание,
за да се стигне до шестото
Тотален срив.
Отслабнах. Косите ми оставаха между зъбците на гребена
след всяко докосване.
Не можех да спя. Възглавницата ми беше омесена, овъртяна, сгърчена призори. Чудех се на кой свят съм и как ще свърши всичкия ужас.
И почна спасението.
Първа ме обгърна с грижа и нежност проф. д-р Кътова,
после и Ана Монова, и Илка и Павката Васев и Ник. Кимчев,
Ваня, Ели и Коста, Илко, Венци, Лили и Пенчо, Юлия, Ива
и Чавдар, Божана, Вася и Жоро, Ана Митева, Таня Томова,
Светла и Любо и Кирчо, Калин, брат ми и снаха ми, разбира се
Славе и децата, и още познати и непознати, лекари и приятели. Изпускам още много, които ми подадоха ръка.
И дойде Пеньо Пенев („Къща и половина“) от Варна, извади
ме с две ръце и заедно със Славе... настани ни в една луксозна
сграда на ул. „Осогово“. И последва „фамозният“ ремонт на нашия дом с невероятните майстори, фирми, сдружения и ЕТ –
ремонт, есенно-зимен, който трая един месец и шест дена.
Ремонт с рекламна цел, ремонт измислен и осъществен от
Пеньо с можене, обич, разбиране и... сдържаност.
Бях казала на шега:
– Ти ще си последната, която ще ме режисира в театъра...
А то и така стана. Не репетирам с друг в театъра. Не мога...
Не че не искам... Не харесвам... Не смея.
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Гледам талантливите си колеги. Възхищавам им се... Гордея се с тях. И им се чудя... на акъла. Да научиш толкова чужди думи, и да ги кажеш така смислено, очарователно, силно,
властно, внушително – пред една група хора, решили да споделят с теб част от краткото си време на тази земя, въпреки хала
си, студа, жегата, болката, безпаричието си. Колко е самоотвержено и от двете страни.
Аз продължавам да играя с удоволствие „Duende“ в найхубавия театър – Театър 199 „Валентин Стойчев“. Последно
се отказах от репетиции в Русе от роля, писана за мен от един
сръбски класик... Не че не съжалявам. Отказах в Шумен, в София... една, две, три, четири, пет пиеси. Може би вече няма да
ме канят...
Вчера имах рожден ден. Бях в издателството да говорим
за книгата ни.
Телефонът звънна с един есемес в 7:50, обаждаха се по единия и другия телефон. Цял ден. Колко хора ме обичат. Нали?
Изтощих се от споделена обич, но батериите и на двата телефона се изтощиха преди мен – в 22:20 спряха да реагират и
двата. И ние си легнахме. Успокоени, че сме доживели и тази
радост. Получих цветя, картички, поздравителни адреси (с
хвалебствия... заслужени, надявам се... защо не!). И от чужбина ми звъняха – Париж, Рим, Виена, Лондон...
Е, как да репетирам точно сега, като съм толкова заета.
Киноартистка съм. Телевизионна артистка съм – драматична,
комедийна, ситкомна (ситуациционна комедия). Жури съм.
„Медиаторка“ съм. „Журналистка“ съм. „Медиевистка“ съм...
Толкова много колеги-приятели ни оставиха тези дни...
един след друг.
Да жалим, да ги мислим, да си спомняме.
А ние живеем за сега.
А ние ще живеем, докато можем. Докато... може.
Ах, колко е хубав животът!
Навалял е сняг, всичко е бяло и красиво. Преспи. Студ. Наводнения. Бедствия.


Какво
се случи след петото издание, за да се стигне до шестото
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Ух! Как ще отида до...
Ами как – пеша. Ако е близо.
Може пък някой да ме повози, ако е далеч.
ни!

На втори Стояна отпразнува още един юбилей. 90 годи-

Уникална е – игра час и 45 минути.
В прекрасна рокля прие поздравленията. После присъства и на коктейла. Снимахме се всички с нея.
На втори големият ми внук стана на 16. Един висок, строен, млад мъж, когото имам за дете – Савата. Матео го гони.
Тренират фехтовка. Гордея се. Учат. Какви ли ще станат?
Аз станах артистка. Щастлива съм.
Татко искаше да стана лекарка. Майка ми, когато е ядосана:
– Много си висока. Къде ще намериш толкова висок
мъж?
Славе е по-висок от мен.
Чух, че ме обичате? И аз ви обичам.
В едно предаване казах: „Който не ме обича – губи!“
11.02.2012 г.

Предговор към второто издание
Твърдо се бяхме зарекли да напишем един солиден пред
говор към второто издание на нашата книга, както сме виждали да го правят класиците. Имахме намерение в него да
представим замисъла и специфичната структура на текста,
да опишем трудностите, с които се сблъскахме, и откритията,
направени от нас при този сблъсък. Решени бяхме освен това
ясно да дефинираме нашия принос към жанра, именуван със
звучното българско име „нон-фикшън“1, както и към съответната традиция в литературната теория.
Няма да го направим обаче.
Защото ние сме повече читатели, отколкото писатели, и
твърде добре знаем какво прави читателят с предговора. Той
с огромно удоволствие го прескача, драги читателю! И много
хубаво прави. Защото предговорът спуска една здрава бариера
между пишещия и четящия, създава дистанция между тях. От
едната страна се извисява гордият гений, който едновременно
се пъчи и обяснява, защо всъщност не си е досвършил работата, а от другата страна остава поучаваният и наставляван
от него грамотен субект, желаещ да се доближи не само до текста, но и до човека, застанал зад него. Като прескача коварно
предговора, читателят съкращава дистанцията между себе си
и автора. Затова няма да пишем предговор,
защото те обичаме, читателю!
15 септември 1999 г.					
София					

1

Каприев трябва да е прав, макар че не знам какво значи „non-fiction
(може би „документално“, „истинско“, „верно“). – Т.Л.

Вместо предговор
Звъни една сутрин телефонът и мъжът ми пита:
– Да, кой я търси, за какво я търсите? Да, не, благодаря Ви,
тя не се интересува от това. Благодаря Ви много!
Затвори:
– Две женички искат да напишеш автобиография. Добре
ли направих, че им затворих телефона и им благодарих?
– А ти попита ли ги, кои са тези две женички?
– Не, нали каза, че не искаш такива неща? Нали си уморена?
Нали каза, че искаш да си гледаш твоята театрална работа?
– Зависи...
– От какво?
– Не знам точно, но зависи... Зависи кои са женичките.
Зависи дали ще се съгласят на моите условия. Зависи кой ще
я чете и как ще я разбира. Зависи накъде ще ми раздърпват
всичките случки и мисли...
– Е, това е Божа работа, от нищо не зависи.
– Е да, така е, но все пак... много зависи.
Оказа се, че те са готови да приемат условия и освен това
да ми дадат човек, който да работи с мен.
– Бих им отговорила „да“ – викам, – но ти трябваше да им
кажеш, че този човек трябва да е Георги Каприев.
– Аз не те разбирам тебе. Веднъж приказваш едно, след
това друго. Аз вече няма да вдигам телефона.
Тогава му казах:
– Виж какво, никога не съм мислила да пиша автобиография.
Верно е, че с голямо удоволствие съм чела „Промяната“ на
Лив Улман, „Моето възрастно детство“ на Людмила Гурченко,
прекрасните книги на Шърли Маклейн.
Верно е също, че от много години мои колеги, а преди това
моите съученички ми казваха:
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– Седни и пиши! Това дето го говориш – седни и го напи-

Хе, то не е същото. Едно е да го говориш, друго е да го напишеш. Аз ако имах дарбата да пиша, щях веднага да седна и
да пиша, да пиша...
Но не мога, а още по-малко автобиография.
Някои мислят, че съм интелектуална актриса. Не съм. Поскоро съм спонтанна и това ми помага все още да искам да съм
актриса, все още да живея въпреки всичко.
И още нещо. Има някои, които все намират повод да кажат,
че да обичаш всички е лошо. Е, аз съм пък от тия, дето всичко
обичат. Разбира се, аз бих искала да обичам себе си най-много,
защото за да можеш да понасяш този нечовешки тежък живот,
трябва да се обичаш. Да се поддържаш и да живееш. Но дотолкова да се обичам, че да напиша книга за себе си...

Борис Димовски – шарж на Òàòÿíà Ëîëîâà

Семейството

З

нам, че това, което най-много интересува публиката около
личността на една актриса, е кога е родена. И къде. Е, добре.
Аз съм родена в събота... в шест часа сутринта... в София... в
Клементинската болница... на 10 февруари.
Не знам колко силно съм изпищяла след първата глътка
въздух, но съм известна като една от викачките актриси. В нашия театър стилът беше такъв. Ние в Сатирата почти всички
сме викачи. Това ни помагаше много, но то понякога учудва
другите актьори. Знам, че мога много силно да викам – и който се опита да ме надвика е без шансове. Не само на сцената,
но и в живота. Не обичам да се карам, но ако някой реши да ми
крещи, аз му казвам:
– Недей, ще ти удавя гласчето. Нека на друго нещо да се
състезаваме.
Въпреки че съм от „викачките“, обичам да говоря и шепнешком на сцената и казвам на всички, които сега започват, да
се научат да говорят било високо, било шепнейки така, че да се
чуват до последния ред. Дори могат да не играят толкова хубаво, но публиката иска да чуе това, за което става дума. Иначе
просто можеш да си седиш вкъщи, няма нужда да излизаш на
сцената, за да мъчиш хората.
Още в края на февруари майка ми, за ужас на съседките,
ме е оставяла във вътрешния двор (добре увита, разбира се)
да дишам чист въздух, сякаш е знаела, че толкова години ще
прекарам като миньор в ужасния въздух на сцените, на които
играя и на каквито играят почти всички актьори по света.
Може би от това, когато тръгнах по прегледи, лекарите
казваха:
– Да, гласът Ви... гърлото Ви е леко възпалено. Но още сто
години можете да викате с това гърло.
И аз отивах отчаяна при друг лекар и пак чувах:
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– Да, гласът ли, гърлото ли? То е много възпалено. Вие
имате фарингит. Това е професионално заболяване – и след
пауза: – Можете още сто години да викате.
След това реших да се проверя за „гуша“. Лекарят ме опипваше и казваше:
– Да, какво имате? Задушава Ви? Съхне Ви гърлото? Да...
Аз умирах от ужас и си мислех:
„Ето, сега ще ми дадат диагноза.“
Но лекарят заключава:
– Режа си главата, че Вие нямате нарушение на щитовидната жлеза.
Направиха ми изследване на кръвта. Лекарката рече:
– Изключено е, знам, но кръвната Ви картина не е добра,
ще трябва да дойдете да направим нова, сигурно сме Ви сбъркали пробата.
Не отидох, защото според мен нищо ми нямаше на кръвната картина.
Вече едва вървях, возеше ме мъжът ми като инвалид до
Сатирата или до „Сълза и смях“, но успеех ли веднъж да стъпя
на сцената, хуквах като безумна и виках с цяло гърло до финала, след който отново ставах двестагодишна, смъквах се на
стола и нямах сили да дишам... Докато една вечер не паднах
в прегръдките на ветеринарния лекар Пламен Дончев (това е
учил моят колега, преди да следва във ВИТИЗ) след „От другата страна“ на Станислав Стратиев. Бях бяла като платно, от
лицето ми хвърчаха капки пот – едри като царевични зърна
– и имах чувството, че върху гърдите ми са оставили два-три
валяка, бедрата ми станаха огромни и се наляха с олово. Три
вечери поред бях играла с кръвоизлив от стресова язва и силна анемия. Три вечери казвах, че имам тази диагноза и всички
се смееха:
– Луда ли си? Нали ако имаш такова нещо няма да си
жива!
Чак на другия ден „Бърза помощ“ ме отведе в „Пирогов“ –
почти умряла.
Сутринта на визитацията доктор Таджер промърмори:
– Да идват утре Големите, да дават кръв – Калоянчев, Мутафова... другите...


Семейството
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– Ъ, те са по-зле от мен. Това остава, да взема последната
кръв на приятелите си.
– Тогава Ј прелейте силна, млада, мъжка кръв!
– Само ме е страх да не стана като Филип Тотю...
И показах как засуквам пищни мустаци. Цялата визитация изхвръкна през вратата, а една млада стажант-лекарка се
върна и шепнейки бързо ми каза:
– Госпожо Лолова, приемете кръвта, моля Ви. Бъдете спокойна, това въобще не се отразява по този начин.
– Ъ-ъх... – стенех аз. – Дано, дано...
Как да повярва младшият медицински персонал, че отиващ си пациент може съвсем съзнателно да говори глупости.
На съседните легла болните се тресяха, стискайки устни и
придържайки нежно пресните си операционни шевове.
Стана така, че от театралите кръв за мен успя да даде само
Никола Вандов.
„Господи – мисля си, – какви времена дойдоха, критиката
да дава кръвта си за своите актьори и на такива години в мен
да затече критическа кръв.“
Кръвта на Вандов не потече в моите вени, тя „замени“ онази, която ми бе прелята. Но жестът си остава.
Та, родила съм се, както казах, разсмивали са майка ми,
докато ме е раждала, за да облекчават болките Ј. Дали от тогава се е заселило това смешно нещо в мене, с което се боря цял
живот, тъй като генът ми е драматичен, не знам. Искам този
ген да излезе на преден план, но през целия ми творчески живот дотук в мен се бори едно смешно с едно тъжно нещо.

jjj
Когато дошъл баща ми да ни вземе от болницата, акушерката му се усмихнала и се обърнала към другите:
– Доведете Татяна Лолова! Баща Ј дойде.
Желязко Димов Лолов е моят баща. Един изключително
красив и интелигентен мъж. С бели коси. Когато се е женил е
бил на 32 години, но вече белокос. Очите му бяха сиви. Казват,
че такива очи са студени. Аз боготворя баща си и за мен той
беше най-топлият човек. Истината е, че беше много сдържан.
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Казваха, че младите момичета се спъвали, ако той случайно
ги погледне. Мисля, че не ги е гледал с лош поглед. Даже си
мисля, че той не ги е поглеждал. Красивите мъже няма нужда
да гледат жените, за да ги спъват.
„Желязко“ звучи в ушите на хората не така прекрасно, както в моите уши. Аз ужасно много исках да кръстя сина си Желязко, брат ми да кръсти сина си Желязко, но мъжът ми каза:
– Ще си кръстиш на друг мъж децата Желязковци.
Брат ми също отсече:
– Ти си кръсти „Желязко“!
И взе името на сина ми, Сава, и за своя син. А моят син е
кръстен на Сава Огнянов.
И тъй, баща ми ни взима от родилния дом и отиваме в
един от най-красивите квартали на София, на улица „Чепино“,
която сега е „Асен Златаров“. Живели сме под наем в една вътрешна къща, близо до „Оборище“ и Военната академия.
Баща ми знаеше няколко езика, можеше да рисува чудесно
и беше счетоводител. За него счетоводството не беше трудна наука. Това е една прекрасна професия, която обаче съсипва човека, който я практикува. И сега като чуя, че еди-кой
си е счетоводител, без да искам изпитвам добро чувство към
него.
Той имаше големи амбиции за мен. Искаше да бъда хармонична и развита. Обичаше да чете, ужасно искаше да ме научи
и аз да обичам да чета. По цели нощи в най-ранното ми детство
ми е разказвал българската и световната история, което не доведе до нищо добро, а само ме направи още по-впечатлителна
и още по-страхуваща се от тъмнината и от самотата. Спомням
си много ясно как, събуждайки се нощем, виждах, че в стаята
стават действително тези битки, които татко ми беше разказвал преди да заспя, виждах ги с очите си, виждах местността,
виждах конниците, виждах борбите им в буквалния смисъл. С
кръвта от раните.
Баща ми почина съвсем млад. Според нас от лекарска
грешка, но много е възможно да сме били жестоки, както са
жестоки понякога близките на нелепо отишлите си хора. Той
почина на 48 години. Когато слязох долу, за да залепя некролога му, минаха едни непознати, прочетоха го и казаха:
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– Колко млад човек си е отишъл!
И аз, която боготворях баща си, си помислих:
„Господи, колко фалшиви хора. Как могат да кажат, че на
48 години е млад!“
Моят скъп приятел Гришата Вачков също почина на 48 години. Методи Андонов почина на 42. Аз въобще никога няма
да се съглася, че има възраст за умиране.
Когато Михаил Арнаудов почина на 100 години, аз се разридах обезумяла. Бях го видяла по телевизията. Той говори
толкова прекрасно, че си казах:
„Как е възможно? Това къде е и как става? Как може да има
такъв човек? Как може да има такъв речник? Как може да има
такова излъчване?“
И като разбрах, че е Михаил Арнаудов, а малко след това
научих, че е умрял, аз щях да полудея и мъжът ми попита:
– Човекът е на сто години, колко искаш да живее?
Казах му:
– Аз главно не искам да умира, защото той е страхотен.
Отидох на погребението му с една малка китка. После разбрах, че е направило страшно впечатление, как една смешна
актриса е била на погребението на Михаил Арнаудов. Там си
казвали: сигурно е от рода. Не, не бях от неговия род, но той
ме възхити и разбрах, че няма възраст за смъртта.
А автобиографията е мястото, където наистина можеш да
се похвалиш с рода си. Когато някой чуе, че съм роднина с известна личност, чуди се:
– Ама ти защо досега не си казвала?
Отговарям:
– Първо, в България всички по някакъв начин сме роднини, както с великите, така и с мизерните. И с мръсниците, и с
най-светлите личности.
– Ама ти си била верно роднина на Ботев?
– Аз съм сигурна, че и на Левски съм роднина, както и
ти.
Майката на баща ми е родена в Калофер: баба ми Мина Димова Лолова, по баща Дренкова. Та баба ми Мина е от рода на
майката на Ботев и съм включена освен в родословното дърво
на Лолови, и в родословното дърво на Ботеви. С което се гор-
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дея. Но в такива случаи обикновено напомням и една басня, с
която кандидатствах във ВИТИЗ. Тя е за гъските, които спасили Рим, и за другите гъски, които искат да ползват облаги след
това. И им казват: „На вашите деди честта им е била за техните
дела, а вас ви, милички, за кухня само бива.“ И тъй като не искам никой никога да ми го казва, не се представям с рода си.

jjj
Обичам името си и все повече си мисля, че името наистина е важно за човека. И че му носи нещо. Аз съм кръстена
Татяна на сестрата на майка ми. Казват, че била много красива,
висока жена. Радвам се, че нося нейното име.
Дошла да ме види след раждането ми леля Гина Стамболийска, сестрата на баща ми, и още от вратата започнала:
– Ах, къде е това наше хубаво детенце Минчето, Минчето
– искайки да каже, че майка ми е трябвало да ме кръсти на баба
ми Мина. Но „рускинята“ си ме кръстила Татяна и въобще каквото кажеше майка ми, това ставаше.
Да, баща ми има тази своя дъщеря от Мария Тимофеевна
Горбатенко, на която викаха Мура, рускиня от украински произход. Една много опърничава и своенравна жена. Много красива, макар да мисля, че всъщност баща ми беше красивият, а
тя беше ефектната. Не можеше да мине незабелязано. Цветът
на нейните коси беше мечтан от много жени, цвят на тъмен
махагон. Това беше нейният естествен цвят, но тя се изрусяваше и аз намирам, че русата коса наистина Ј отиваше много.
Когато си угасваше в болницата, така измъчена и толкова млада, едва на 47 години, през трите месеца там все чакаха косата
Ј да побелее, защото мислеха, че е по-възрастна. Но тя си отиде, напротив, без нито един бял косъм, а под изрусените Ј коси
се подаде тъмният махагон от младостта Ј.
Как точно идва тук, няма да разбера никога. Първо при
стига нейният брат. Става известен морски капитан, Григорий (Гриша) Горбатенко, който живее във Варна, жени се за
българка и има две деца, момиче и момче. Една от версиите е,
че след като той дошъл, не знам как, пратил покана на майка
си, на баба Александра Горбатенко, която обаче не посмяла да
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си остави другите деца. Авантюра Ј се видяло това пътуване.
Но на нейно място дошла майка ми, за която, доколкото я познавам, е било страшно интересно да обърне всичко, да вземе
българско гражданство и да роди българка. И българин, тъй
като имам и брат.
Когато получавах „А’аскеер“-а, аз казах, че майка ми е дошла чак от „Херсонска губерния“, за да ме роди на един красив,
сивоок мъж, защото е знаела, че 92-ра година ще ме наградят
с „А’аскеер“ и се е чувствала задължена да направи нещо за театъра в България.

jjj
Много исках да имам непременно братче. Още 7–8-годишна, всеки можеше да ме види как разхождам съседските
деца в количките им. С толкова обич, не майчинска, а точно
сестринска. Най-накрая майка ми забременя и каза, че ще ми
роди братчето. Беше по време на войната.
Някъде след тригодишната ми възраст до края на войната
живеехме в Перник. Там се роди и моят брат, който е девет
години по-млад от мен. Спомням си, че за децата този период
на войната не беше страшен, особено там, където бях аз в детството си, защото бомби около нас не са падали. По време на
тревога се криехме в самите мини.
Ние живеехме в много малка квартира. Имахме една спалня с голяма маса в нея, на която всяка вечер се зареждаше едно
вълнено одеяло. Когато свирнеха сирените, в това одеяло се
слагаше брат ми. Тъй като бях доста по-голяма, очакваше се,
че мога да стана и да се облека сама, за да да бягаме.
Една нощ – тревога, баща ми грабна Димо, сложи го на
масата, почна да го увива и чух да ми казват:
– Танче, Танче, обличай се бързо! Тревога.
По едно време, вече от вратата, ми викат:
– Хайде, готова ли си?
– Готова съм.
И ми тракат зъбите. Аз съм се съблякла по фланелка и чакам. Не знам какво чакам. Чакам началото на края.
– Защо си гола? Обличай се веднага!
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Но аз не мога. Не зная къде се слагат обувките. Под чорапите, над чорапите? Както и да е, помагат ми. Тогава доста
от децата носехме голфове. За мен остана само да го закопчая
горе. И те, спокойни вече, че са ми помогнали, отварят вратата, вървим. Но от цялата съседска група ние тичаме най-бавно,
защото аз ги спирам. По едно време вече ме грабват за ръката
и аз да бързам, а аз се премятам като спъната. И тогава, по
средата на пътя, разбирам, че единственото, което е трябвало
да направя, да си закопчая панталона, аз не съм го направила
и „тичайки“ се препъвам в разкопчания си панталон. Да, за
съжаление не съм била особено сръчно дете.
Пак по време на бомбардировките, но през лятото, ходихме в Костенец на почивка. Брат ми е роден на четвърти ноември. Значи е било три месеца преди майка ми да роди. Бяхме
в хотел „Природа“, съвсем до водопада. Такъв адски шум вдигаше този водопад! И аз казах, че тука вместо да си почина и
да ходим, че да се ражда това дете по-бързо, ние седим в този
адски шум, дето нито може да се спи, нито нищо. Но така се
свиква с този шум, че след като се прибрахме у дома, аз просто
дълги нощи будувах, защото го нямаше водопадът да ме приспи. Добре, че след известно време се роди брат ми, който така
хубаво озвучаваше – за сто водопада – нощите ни.
Всички мислеха, че ще съм прегърбена, защото бях непрекъснато на ръце с това бебе, което растеше, но продължаваше
да иска да го нося. Той преболедува много тежко. Облягаше се
на рамото на този, който го носи, много често това беше моето деветгодишно рамо, и хапеше. Нощем, когато не крещеше,
хапеше.
– Ето, това е за тебе. Нали ти го искаше? – ме „успокояваше“ майка ми.
Kато малка ме наказваха да чета. Щом прегреша нещо, аз
играя навън и:
– Танче-е, качвай се горе! Сега ще прочетеш от тази страница до тази.
Освен това бях много злояда и ме караха да ям насила, бутаха ми насила лъжицата в устата. Добре, че дойде чичо ми
Борьо, по-малкият брат на баща ми, който живееше във Вар
на, та успя да изправи и двете грешки:
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– Вие ще отвратите завинаги детето от четенето. Не бива
да го наказвате, а само когато заслужи да му разрешавате да
чете за награда. И я оставете да се храни сама. Тя е голямо
момиче.
Майка ми пак грешно разбра тази поука. Вече след години,
когато бях някъде четиринадесетгодишна, когато би трябвало
да чета много художествена литература и имах желание, тя отваряше внезапно вратата и викваше:
– Пак не си четеш уроците!
Брат ми обаче на тригодишна възраст започна да учи буквите и до четиригодишен ги знаеше. На четири и половина
четеше дребен шрифт и четеше толкова много, че се плашех
дали няма да си развали очите. А на пет години, когато отиде в
детската градина, учителката извика майка ми и Ј каза:
– Каква майка сте Вие? Как може да водите на опера всеки
ден такова малко дете?
Оказа се, че брат ми четял една книга, за която аз дълго бях
мечтала и накрая получих като подарък, „Книга за операта“ на
Иван Камбуров с либретата на почти всички световни опери.
Един ден виждам, че са останали само две-три последни страници и кориците. Щях да припадна от ужас, отивам при майка
ми и викам:
– Кой ми е пипал книгата?
За мен „книгата“ беше „Книга за операта“. Тя ми отговаря,
че не е нейна работа и че сигурно брат ми я е пипал:
– Ти ли ми го направи това?
А той трепка с невинни очи:
– Нали си ги прочела тези? Аз като прочета, махам страниците. Как иначе да си отбелязвам докъде съм стигнал?
Пак тогава беше време, когато се редяхме на големи опашки. Често ни изпращаха за продукти, за зеленчуци. Рядко имаше чушки, а когато пускаха, ставаха много големи опашки.
И даваха кило чушки, ама само ако вземеш и кило развалени
домати. И аз се бях наредила за тези чушки и домати. Държа
брат си на ръце, разбира се. Било е точно във времето, когато
е четял и късал книгата ми. Вече ми беше наближил реда и изведнъж той се закашля. Една от опашката пита:
– Госпожа, Вашето дете да не е болно от коклюш?
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„Госпожата“ я преглътнах, не ми викаха за първи път „госпожа“.
– Не, не – викам, – той е настинал.
Защото вече беше карал коклюш или пък после го преболедува, но във всеки случай тогава ни най-малко не беше болен. Той обаче се обърна усмихнато и каза на жената:
– От коклюш съм, от коклюш.
И ни изхвърлиха от опашката. Казвам му:
– Защо направи това? Как ще се върнем?
Толкова часове се чакаше на тези опашки. А той се радва:
– Ама как ни повярваха! Видя ли ги?

jjj

От доста време брат ми живее в Париж. Режисьор и сценарист на свободна практика. И съпруг. И баща. Жена му, д-р
Дарина Кръстинова-Лолов, стана прочута не само във Франция, но и във всички страни, които посети, като изключителен пластичен хирург. Сава Лолов е млад, слънчев и талантлив френски актьор от чисто български произход. Дойде като
ученик преди няколко години в България. За 9 дена успя да
види 11 чудесни представления, сам откри най-чудесните ни
актьори, влюби се в театъра и сега леля му успя да прочете за
него както в „Le Monde“, така и в нашата „Култура“.
През 1982 година написах на брат си следното писмо за
неговия рожден ден:
Скъпо мое единствено братче,
Мили Димо, Димчо, Митенце, Честит Рожден Ден!
Искам да знаеш колко се радвам, че съм те имала, да ти
разкажа колко щастливи бяхме с татко през онзи ноември на 1943 в нощта на трети срещу четвърти. Татко
седеше облегнат на таблата на леглото, усмихнат, запалил всички лампи, загледан в спящата си дъщеря, за
да я събуди с радостта си. Отворих очи: „Танче, имаме
си момченце!“ – „Татко!“ (Господи, колко мечтаех да се родиш.) Ние се прегърнахме и така дочакахме сутринта.
Рано, облечена тържествено, измита, вчесана, с дебели
руси плитки, ме пуснаха да те видя.
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Ти спеше в малко креватче от лявата страна на майка ни. Първо видях тила ти (сега и него не съм виждала
толкова време), беше с черна косица и про-дъл-говата
главичка. Видът ти беше много умен и тогава. Щяха да
те хранят. Извадиха те от завивките и те сложиха в
прегръдката ми.
Мислех, че ще се спука сърцето ми от вълнение и страх
да не те счупя.
– Не бой се, не е толкова чупливо! Дръж го спокойно.
Радваш ли се?
– Да!
– Ама кое бебе ти харесва най-много?
– ...!? Онова... в средата – и показах едно момиченце с
бяло лице и червени бузки (ти беше жълтичък).
Майка ни се обиди. Взеха те от ръцете ми, изпратиха ме през вратата. Сигурно много са се смяли после. Не
успях да им кажа от смущение, че онова бебе може да е
по-хубаво и може всички бебета да са хубави, но за мен
ти си най-скъпото нещо и не бих те сменила за нищо в
целия свят.
Колко това братче с безкрайно дългата глава (което
после се разхубави, стана русо и много ревливо) утежни
тъжното ми детство и трудно юношество, но и колко
радост имах от него.
Още в основното училище твоята учителка другарката Христова каза, че аз съм нищо като рецитаторка
(а бях вече прочута), докато ти си бъдещият Кръстьо
Сарафов!
И сега твои учители и съученици ме спират да питат
за теб и ми съобщават, че си бил гениален. (Бедните ти
учители, как ги мъчеше с университетските си знания.)
Как си раздрусвал училището с ораторския си жар... Казармата, в която не дойдох да те видя нито веднъж. Сега
това ужасно ме мъчи. Но признай, че (освен ужасните цигари – имах ги за леки и фини, – които приятелите ти
изпушвали с погнуса, когато свършвали и най-гадните
фасове) ти изпращах всички книги, за които ми пишеше
и някои луксозни – както аз си мислех – лакомства...
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...Влизането ти на два пъти в радиоелектроника.
Невлизането ти на два пъти във ВИТИЗ (на второто
едва ме спасиха да не свърша със себе си от явната несправедливост).
Влизането ти, блестящото ти представяне... Трудностите около официалното ти завършване. (Авторката
на „Двамата и Питагор“ се обади да те поздрави много
сърдечно.)
Сватбата с Дочето. Не самата сватба, а това, че Дочето ти е жена и майка на вашия Савичка.
Неговото раждане... Радостта.
Одобрението ти на моя брак.
Не знам, признаваше ли ме за актриса? Гледал ли си
тези мои роли, които заслужаваше да се видят?
Как се радвам, че теб те призна дори Франция!
Когато бях на твоите години, видях за пръв път Париж. Ти ме посрещна на гарата с дългата кола на колегата на Дочана (уругваец беше момчето). Дойде „старата“
ти кака – невидяла, незнаеща, неоправна...
Ти се ядосваше, че не мога и не искам да се науча да правя „кореспонданс“ в метрото, че махнах с ръка през прозореца на момчето, което работеше на крана отсреща,
че ти разправях, как на бул. „Ле Капюсин“ във „Вагон-ли“
ме посрещат от вратата: „О, мадам Лолова, анкор риен
пур Ву!“
За месец ми показа целия Париж и ми разказа всичко
за него. Може би аз бях първият зрител на бъдещия ти
филм „Париж в окото на чужденеца“. А как влязох с намаление в Сен Шапел с оранжевата карта за артисти
от България?
Колко бях щастлива, че Дочето ме заведе на „писината“
(басейна), че карахме колела във Версай (втория път). А
как ти ме заведе първия път във Версай заедно с Христо
Сантов, а после той ни покани и пихме порто в стаята
му в посолството.
Видях всичко интересно. Яздих кон в ранчото, пях наздравица, ходих на гости...
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Бяхте много мили с мен и аз, макар и толкова „стара“,
се радвах като дете.
Видях се наскоро с Емилия [Радева], казвам Ј:
– Бате Генчо [проф. Генчо Кръстинов] заминал, аз съм
била на морето, как изках да им изпратя нещо...
– Какво да им изпратиш, ма?! Какво да им изпратиш?
Нямаш какво да им изпратиш.
Всъщност Емилия почна за Дочето, говори колко е
„Страхотна!“, почти легендарна, как „Дарина“ се чувало
отвсякъде, където минавала. Мен обаче ме е страх, че се
преуморява! Аз съм пò към Ориента и нейните темпове
ме плашат. Освен че е от „жени, с които можем да се гордеем...“, както пишели французите, тя ти е жена, тя е
майка... майка на Савичката, пък ако щеш, тя е снаха на
самата... на мен де! Искам да не е много уморена, искам да
е много щастлива, искам да е спокойна, искам да е много,
много обичана.
Ето, Диме, когато бях на вашите години вие започнах
те за рождените ми дни да изпращате шеговити френски картички с прочутия френски хумор, позволяващ си
смешки дори с възрастта на хората. След това спряхте
да ми изпращате такива картички и с право. Изглеждам страшно млада за тези, които мислят, че много отдавна съм много стара, защото е-е-е-е от кога ме помнят... но започвам да се изморявам по-бързо. След 9-те
години от първото ми идване в Париж съм напълняла 9
килограма, въпреки че трябваше да отслабна. Савичката (нашият) е великолепен, обичлив от хората, слънчев,
строен, работлив (в смисъл сръчен).
Славе, макар и с нервна професия и претрупан с работа, е най-добрият мъж на земята, защото ме търпи с
всичките ми дефекти и оплаквания... може би защото
всички му завиждат, че е женен за мен.
Квартирата ни става все по-тясна. Две години спах
на походно легло. Преди месец ме хванаха братята и
сложихме още едно легло, така че сега в хола, освен с телевизор, е пълно и от двете легла и всички разхвърляни
текстове и щури дрехи, с които аз участвам в изявите
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си пред публиката. Не се урежда ужасният ни квартирен
въпрос...
Писмото е останало недописано... и неизпратено.

jjj

Брат ми тръгна войник, след като и майка ни, и баща ни
бяха починали. Аз го подготвих за войниклъка. Войнишките
майки и не помисляха, че съм му сестра:
– Госпожа, Вие на Вашия какво приготвихте?
И аз разказвах, какво съм му приготвила на моя. Но за
пръв път това ми се случи, когато той беше съвсем мъничък,
а аз съм била някъде единадесетгодишна. Една бабичка ми
вика:
– Булче, да ти е живо и здраво! Първичко ли ти е?
Друг такъв случай имаше, като веднъж отидох при отговорничката за домакинската книжка, когато всичко беше с купони. Тя видя, че нашето семейство има две деца, и защото аз
пак бях на ръце с брат ми, попита:
– Това е едното Ви дете, а другото къде е?
Аз казвам:
– А другото съм аз.
– Извинявайте – вика, – извинявайте, бях без очила.
Та общо взето мисля, че от толкова ранна възраст съм подготвена за напредването на възрастта. Не искам да кажа думата „старост“, защото не я мисля никога. Думата е... остаряване.
Може би, но не я мисля. Усещам някой път, че съм уморена, но
аз и като съвсем млада съм била много уморена понякога.
Двадесетгодишна прекарах пневмония, а играех главната
роля в пиесата за абсолвентския ни изпит. Взеха ме в болница. Аз съм хипотермична. Нормалната ми температура е под
нормалната. При пневмония обикновено имаш 38–39°, после
става 37,2 и тя е най-опасната, след което и тя минава. И аз
преминах всички етапи, накрая стигнах до 35,8. На главната
визитация шефът поглежда картона ми и ужасен извиква:
– Колко чакате да Ј спадне температурата на тази болна,
за да я изпишете?


Семейството

29

Изписаха ме и веднага се обажда моят професор Стефан
Сърчаджиев:
– Моментално идвай!
– Ама аз сега излизам от болницата...
– Точно! Излизаш от болницата и идваш тук.
И като ме подгони по сцената... едно пет-шест часа без почивка, докато мина цялата роля. Имах чувството, че ще умра.
Така че умора човек чувства и като млад.
Животът така ме подготви и още с влизането в академията
съм играла и майки, и баби, и булки, и стринки, и моми, и деца
– роли от всякакви възрасти.
Първата година играехме етюди. Бях студентка на професор Филип Филипов. Моят етюд беше: Ицко Финци е влюбен
в мен, но аз не му обръщам никакво внимание, от което той
страда. Прибирам се вкъщи и намирам бележка: „Повече няма
да ти преча, отивам си завинаги.“ И излизам аз на сцената, вървя си ведра, поглеждам небрежно към масата, виждам бележката, прочитам я, свличам се на стола, захлупвам си лицето с
ръце и през отчаяните ми пръсти се проточва едно:
– Ицко-о-о...
Състудентите ми паднаха от столовете, а професорът ме
попита:
– На колко години си, дете мое?
– На седемнадесет.
– Нищо, и ти ще пораснеш.
След това ми дадоха да играя петнадесетгодишна. И аз играя както съм си, а той ми напомня:
– Аз ти казах да играеш петнадесетгодишна. Ти на колко
си сега?
– На седемнайсет.
– Ама аз ти казах да играеш петнадесет.
И аз питам:
– Ами каква е разликата?
– Е, щом няма разлика за тебе, играй както искаш!
В календара си от 1994 г. на 10 февруари съм си записала:
„Когато бях на 12 години, мислеха, че съм на 22; когато бях
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на 17, мислеха, че съм на 30; когато станах на 30, казваха, че
съм на 45; когато станах на 50, струваше им се, че съм на 55; и
сега, когато искат да ме накарат да навърша 60, ще бъда много щастлива, ако някой от режисьорите си помисли, че нямам
още 59...“

jjj
Колкото и да ми се стори невероятно, но още преди няколко години получих едно писмо, от което разбрах, че искат
да ме включат в лондонското издание на „Кой кой е“. Отговорих им и сега съм там – след Джина Лолобриджида. Тя е
родена преди мен, но и не помисля за остаряване и затова е
толкова млада. След това получих още няколко такива покани.
Отначало си много поласкан: „Господи, как са се сетили да ме
включат?“ Но веднъж като те включат в един справочник, и
то тръгва. Номинираха ме и за „жена на годината“. Помня, че
първият у нас, когото номинираха за „мъж на годината“, беше
много горд и си го каза по телевизията, но другите после си
премълчаха. Защото у нас не можеш да учудиш никого с нищо.
Няма авторитети, няма признание, готови сме за подигравка с
всичко живо на този свят. И може би това ни държи нащрек да
не се взимаме прекалено насериозно.
Та в този справочник аз признах, че съм женена втори път,
защото видях, че Шърлей Темпъл и други известни актриси
също бяха признали. То просто има такава графа: „първи съпруг, втори съпруг.“ Там писах, че съм женена за втори път, което много хора в България не знаят и от което мнозина остават дълбоко учудени, неизвестно защо. Чувала съм, че някои
хора от публиката мислят, че аз и един път не съм женена, че
нямам деца, че съм ето така някъде между живота и сцената,
неясно къде. Други пък си мислят, че кой знае колко пъти съм
се женила. А аз съм женена само два пъти.
За първи път през 1958 година, след завръщането от Русенската ми епопея. Бяхме една голяма група момчета и няколко момичета от „махалата“, нашите момчета следваха главно инженерство, прекарахме много години заедно и сигурно
са се оформяли любовни двойки. Може би най-доброто мом-
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че от тази група, което бе и най-скромното, беше един много
способен и приятен човек – Евелин Монев. Така се случи, че
без много да съм очаквала, отидохме два пъти на кино, съвсем
по приятелски, другите ги нямаше и полека-лека почнахме да
ходим двамата на кино.
Евелин беше хидроинженер, сръчен в ръцете и буден в
ума. Когато започвахме с първата наша млада сатирична група, с Кольо Анастасов, Петьо Пейков, Хиндо Касимов..., той
ни написа две-три сценки с много чувство за хумор, без въобще да се е занимавал преди това с писане. И досега при мен
стоят някои негови сценки и все се питам, дали не би искал да
си ги има в архива. Дано не са се изгубили при някое чистене, защото моите близки много помагат да ми изчезват някои
неща, които според тях аз няма да ползвам вече.
Когато се оженихме, отидохме с мотор на морето. Стана
чудесно пътешествие. Бяхме си купили една „Вятка“. Мой колега чул, че сме си купили „Фиатка“ и рекъл:
– Мама му стара, кога пък събраха пари за „Фиатка“!
С „Вятката“ обиколихме цяла България и на връщане минахме през Севлиево. От там е неговият род и след морето отидохме да ме покаже. Смешното или хубавото бе, че вторият
брак пък на майка ми също беше с човек, чийто род е от Севлиево. Така че ние с нея бяхме известно време севлиевски снахи.
Бащата на Евелин почина преди нашата сватба. Той беше
съдия, много приятен човек. Майка му също работеше в съда.
Една от големите ми радости в брака беше тя, аз я уважавах и
обичах много и затова се чудя защо се казва, че свекървата е
лошо нещо. Тя беше много сдържана жена и отстрани сигурно е било странно да се гледа такава шантава снаха с такава
сдържана и достолепна свекърва. Мисля, че колкото и да е бил
свестен Евелин, ние щяхме да се разделим по-бързо, ако не
беше тя, и че много трудно щяхме да се разделим, ако не бе
починала. Тя беше нещо много важно в нашето семейство.
Разведохме се кротко. С втория си мъж живеехме пак на
същото място. Просто с Евелин държахме под наем две стаи и
една кухня. Разделихме ги и аз избрах по-малката, въпреки че
преди него създадох семейство. Мислех си, че майка му няма
да ми прости, ако взема по-голямата стая.

