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Цветовете на Истанбул в романите на Елиф Шафак 

 

Нурай Шенол Вели 

 

 

Блян за повечето хора, място на творците и просто сън за мечтателите. Това е 

градът, наречен Истанбул. Този град е място, което събужда във всеки един от нас 

нещо искрено и най-дълбоко скрито. Град, където цветовете оживяват и сътворяват 

една дъга, която е толкова уникална по свой начин, че хармонията се запазва. Има 

вярване, че всеки човек си има свое излъчване на цвета. А защо да не е така и с 

градовете? Истанбул е градът на пъстротата, и всеки човек, който се намира в него,  

просто запълва гамата от цветове и сътворява един нереален свят, сякаш извисен над 

всичко общоприето.  

Писателката  Елиф Шафак е сред многото големи пера в турската литература, 

които отразяват гамите на Истанбул чрез своите персонажи в романите си. Тя им 

придава нещо мистично, приказно и неземно. Понякога превръща една блудница в 

пустинна роза и един бродещ дервиш в човек, в който е събрано цялото познание; но 

също така дава на самия град едно аристократично излъчване, неподвластно на 

времето. За Шафак Истанбул винаги е бил свято място, където историите и цветовете 

на хората са се преплитали. Чрез това преплитане хората са се запазили такива, каквито 

са и днес. Чрез човешките съдби ние също разкриваме историята на града. Както всеки 

човек не е лош от самото начало, а си има история и случки, които са му въздействали 

и са го превърнали в онова, в което никога не е искал да се превърне. Но понякога дори 

съзнателно човек си избира да бъде лош, само и само за да запази това, което е 

останало от него. Можем да си представим така и Истанбул. Градът оживява и води 

свой живот. Както под перото на писателката, така и чрез човешките съдби, Истанбул 

диша, не остарява във времето и си има свои цветове. 

Елиф Шафак, чрез своята героиня Агрипина от „Дворецът на бълхите“ описва 

цвета на града в лилаво. Лилавите цветове са изключително рядко срещани в 

природата, но те са очарователни и асоциират със забавление, празничност и 

тържественост. Необичаен и необикновен, неземен и магичен, лилавият цвят често се 

асоциира с кралските особи. Той символизира власт, благородство, лукс и амбиция, 

внушава чувство на богатство, разточителство, самочувствие и независимост. 
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„Намери го. Бе на деветнайсет години. Имаше подутина на гърба си и бе с леко 

издут корем. Когато се загледа от смрадливата палуба на онзи кораб, не можа да 

види цвета на града, защото беше скрит зад мъглата, но сега го откри. В колекцията 

от багри и местности цветът на Истанбул беше лилав.“
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Героинята се връща назад в спомените си и разкрива цвета на града. Градът, 

който отнел всичко… градът, които им показал мястото, където трябва да са. Този цвят 

разкрива мистичното було на Истанбул и разкрива история, която е била неразказана. 

 

 

(Фотограф Реджи Мусаб) 

 

В един друг роман писателката ни показва цветове на града, чрез своите 

персонажи. Тези герои олицетворяват най-вече копнежа и човешките страсти. Както 

можем да твърдим, че Истанбул е като стара жена с младо сърце, така и тези герои са 

част от историята на този град. Шафак в „Любов“ ни рисува в пълна гама една човешка 

история за любовта в миналото и настоящето. Една от героините е блудницата, която 

ни разкрива своите тайни цветове. Чрез нея ние откриваме и осъзнаваме, че всеки човек 

си има своята история: 

„Някои хора започват живота си със съвършено сияйна аура, после обаче 

губят цветовете си и помръкват. Ти май си от тях. Навремето аурата ти е била по-

бяла и от крем, на жълти и розови точици, ала с годините е помръкнала. Сега е 

светлокафева. Не ти ли е мъчно за първоначалните ти цветове? Не искаш ли да се 

съединиш с истинската си същност?“ 
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1 Шафак, Елиф. Дворецът на бълхите. Прев. Алина Караханова. София: Егмонт България, 2013. с. 53. 
2 Шафак, Елиф. Любов. Прев. Емилия Л. Масларова. София: Егмонт България, 2009. 
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И така започва историята на една Роза. Това е историята не само на дервишите, 

пияниците или на султаните, а и на жените, които носят в себе си ярки цветове; тези 

багри, които очертават съдбите им… 

„Бордеи има, откакто свят светува. Както и жени като мен. Но се изумявам 

от едно: защо хората твърдят, че не обичат да виждат как жените се продават, и 

пак същите хора създават толкова трудности пред жена, решила да се покае и да 

започне живота начисто? Уж съжаляват, че сме паднали толкова ниско, а сякаш 

казват, че щом сме го направили, трябва да си останем такива завинаги. Не знам 

защо е така.“ (Елиф Шафак, „Любов”) 

 

 

 

Един друг герой е дервишът. Танцуващите изпадали в състояние на пълен транс 

и чувство за безкрайност. Сема не е само танц, а култова церемония. При този ритуален 

и изключително омайващ танц се осъществява връзка с Бог. Дервишите влизат в 

Семахане или залата за въртене, облечени в дълги бели роби с широки поли, които са 

техните савани. Върху тях дервишите носят широки черни наметала, които 

символизират земните им гробове, а червените шапки, които носят, са символ на 

надгробния им камък. 

 

„Белите поли нa дервишите се разтварят като лотос…“ (Елиф Шафак, 

„Любов”) 

 

Според митопоетическата символика лотосът е първото красиво митично цвете, 

разцъфтяло върху застоялата мътна вода. Това го оприличава с първата проява на 

живота върху неутралната необятност на първичната вода. Основното образно-

символно значение на лотоса е съзидателната сила, свързана с женското начало, с 

детеродните органи и функции на жената. 

Изпълнен с вълшебства, цветове и разгръщащ се на фона на обществените 

вълнения от времето на архитектурния ренесанс на Истанбул, „Майстора на куполи“ е 

впечатляващ разказ за войни, епидемии, забранени чувства и чистата любов между 

едно момче и неговия слон. 
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„Бяхме шестима. Майстора, калфите и белият слон. Строяхме заедно. 

Джамии, мостове, медресета, кервансараи, приюти, акведукти… Беше толкова 

отдавна, че спомените ми са се стопили и превърнали в притаена болка. В главата ми 

изплуват образи, може би създадени по-късно от моето въображение с надеждата да 

се освободя от чувството на вина към забравата. И все пак помня обещанията, които 

си дадохме и не спазихме. Странно, но лицата, които са от плът и кръв, изчезват, а 

думите, плод на дъха ни, остават завинаги.“ 

„Всички те си отидоха. Един по един. Само Господ знае защо напуснаха света, 

а аз съм още тук, макар и старец. Мисля за Истанбул всеки ден. Хората се 

разхождат в дворовете на джамиите и си мислят, че те са там от времето на Ной. 

А не е така. Ние ги построихме. Мюсюлмани и християни, майстори и роби, хора и 

животни, ден след ден. Истанбул е град на бързата забрава. Всичко се пише върху 

вода, с изключение на творбите на Майстора. Те са от камък.“ 

„Под един от тези камъни скрих малка тайна. Мина много време, но може да е 

още там и да чака някой да я намери. А ако я открият, дали ще я разтълкуват? Никой 

не знае, че в основите на една от стотиците построени от Майстора сгради, се 

спотайва центърът на вселената.“ (Елиф Шафак, „Майстора на куполи“) 

Слонът е символ на сила и мъдрост, неуязвимост и кралска власт. Покровител 

на плодородието и дъжда. Белият слон олицетворява добродетелност и целомъдрие. 

В будизма белият слон се смята за свещен, както и за символ на висок статус – 

защото, за да си позволиш да притежаш такова животно, трябва да разполагаш с 

достатъчно богатство и власт. 

Камъкът също е символ, поставен в контраст с водата. Водата не се задържа, 

затова символизира забрава, а камъкът е трайното, но все пак – подвластно на водата, 

която руши всеки камък, и на времето – също рушител на трайните неща. Оттук кое е 

преходното, кое е вечното, с най-силния момент – скритият Център на вселената, която 

е вечна, и сякаш недостижима, но ето че нейният център се оказваме ние, хората... също 

дълбоко философско внушение на писателката. Камъкът символизира Вечността, 

силата и мъдростта. Човекът запечатва своето съществуване в каменни творби. 

Понякога човек си построява вечен гроб (пирамидите, Тадж Махал), а понякога 

огромни божии домове и чрез тези великолепни каменни мемоари се надява може би да 

се докосне до божията милост. 
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Във всеки от романите на Елиф Шафак ние се докосваме до Истанбул, чрез 

нейните персонажи и цветовете, които те излъчват. Градът има централно и 

същевременно твърде космополитно място за писателката. За нея Истанбул е толкова 

пъстър и неповторим, сякаш в него цялата вселена е събрана на едно място. В това 

място всеки човек, всеки камък и всяко кътче си имат своята история. Чрез тези 

истории ние разбулваме мистерията на града и придобиваме знанията, които 

впоследствие ни извисяват в едно друго измерение. Понякога това измерение е 

препълнено с магия, която кара всеки човек да се влюби във всичко, което се намира в 

Истанбул. 

Истанбул е градът, който събужда един реален свят. За нея този град е кръстопът 

на съдбите. Съдби, които са недоразказани може би и до днес. Чрез нейните омайни 

слова човек се извисява в един мистичен свят, с нереални красиви джамии и дворци… 

светът на Истанбул, Истанбул, който е цял един свят сам по себе си. 
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(Фотограф Мехмед Джан Битмез) 
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