
Трудно ли е  да се прокара филм 
с българска тематика в Чешката 
телевизия?

Не е, стига да намерите ключа 
към хората от Драматургичния от-
дел на телевизията (еквивалент на 
Програмна дирекция в  БНТ, бел. на 
ред.). Истината обаче е, че те са отво-
рени за проекти, свързани с Бълга-
рия. Михаела Колиандрова включи 
„Poslové z Čech“ в своето предаване 
„Вечер на тема“, което се излъчва 
в праймтайма.

Какво ще ни кажете за филма 
„Poslové z Čech“?

Темата за чешката интелигенция 
в  Следосвобожденска България ме 
занимава вече редица години. По 

време на търсенията си не намерих 
нито едно местенце в  икономиче-
ския, политическия и  културния 
живот на България, в  което чехите 
да не са изиграли важна, често пъти 
дори ключова роля. Първоначално 
исках да заснема десет – петнайсет 
късометражни серии, всяка една 
посветена на отделна личност. За 
съжаление, програмната схема на 
телевизията не предлага тази въз-
можност. Затова заснех едночасов 
документален филм, в който портре-
тите се преливат. Материалът е сни-
ман в  продължение на три години. 
Някои синхрони заснех по време на 
монтажа, със съдействието на мон-
тажистката на филма – българката 
Красимира Величкова.

Случки и факти, които са ви ин-
спирирали?

Например една от историите, 
свързани с Иван Мърквичка. Досе-
га не съм срещал българин, който да 
не знае името му, но малко хора са 
запознати с факта, че е един от зог-
рафите на храм-паметника „Свети 
Александър Невски“ в София. Това 
е  било голяма чест, още повече че 
той няма права на иконописец, т.е. 
да изографисва икони. Мърквич-
ка оценява жеста и  дава всичко от 
себе си. Историята, която ме за-
плени, разказва, че когато един ден 
излизал замислен от храма, някак-
ва просякиня протегнала към него 
ръка и  го помолила за стотинки. 
Той автоматично пуснал в  шепата 
й някакви пари и подминал. „Мно-
го ми даваш, господине!“ – чул зад 
себе си гласа й, обърнал се и  бил 
омагьосен от очите й. Казват, че 
нарушил канона и  нарисувал тези 
очи на лицето на Св. Богородица. 
Моментът е  наистина много силен 
и съжалявам, че нямах възможност 
да го разработя.

Спънки?
Повечето вече ги забравих. 

Онова, което не мога да забравя 
е, че когато поисках разрешение 
да снимам в Храм-паметника „Св. 
Александър Невски“, Български-
ят Синод ми отказа. Поиска ня-
каква фантастична сума, която 
беше извън всякакъв контекст. 
Въпреки всичко снимах. Влязох 
като партизанин и снимах. Нищо, 
че съм християнин, направих го 
дори именно затова – за славата 
Божия. Но бях дълбоко разоча-
рован. И в църквата ли парите са 
всичко?

КОНСТАНТИН КАРАГЕОРГИЕВ Е АБСОЛВЕНТ НА ПРАЖКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ КИНООПЕ-
РАТОРСКО МАЙСТОРСТВО. ИМА ОПИТ С РАБОТАТА ВЪВ ВСИЧКИ ФИЛМОВИ ЖАНРОВЕ, НО НАЙ-БЛИЗКО ДО СЪР-
ЦЕТО МУ СЕ ОКАЗВА ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО, НА КОЕТО ОТ 10 – 15 ГОДИНИ СЕ Е ОТДАЛ ИЗЦЯЛО. В ПОЧЕТО 
СЛУЧАИ ФИЛМИТЕ МУ СА АВТОРСКИ.
ПЪРВИЯТ МУ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ С БЪЛГАРСКА ТЕМАТИКА Е „TOLERANCE“ („ТОЛЕРАНТНОСТ“), ЗАСНЕТ ПОЧ-
ТИ ВЕДНАГА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ 1989 Г. СЛЕДВАТ РЕДИЦА ОЧЕРЦИ И  РЕПОРТАЖИ. ПРЕЗ 2007 Г. СНИМА 
„BRATŘI ŠKORPILOVÉ“ („БРАТЯ ШКОРПИЛ“) ЗА БРАТЯТА-АРХЕОЛОЗИ КАРЕЛ И ХЕРМЕНЕГИЛД ШКОРПИЛ. ПОСЛЕД-
НИЯТ Е „POSLOVÉ Z ČECH“ („ПРАТЕНИЦИ ОТ ЧЕХИЯ“, 2009 Г.).

Когато киното е всичко
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Как се справяте с финансиране-
то? Чешката телевизия поема ли 
част от разходите?

Сигурен съм, че би го направила, 
ако можеше. Не мога обаче да се оп-
лача от липса на съдействие, срещам 
всякакъв вид подкрепа. Така напри-
мер Михаела Колиандрова и колега-
та й Ондржей Шрамек изчетоха ко-
ментара към филма без претенции 
за хонорар.

Всичките си филми с  българска 
тематика съм заснел малко по пар-
тизански, защото никога нямам 
финансова подкрепа от България. 
Което малко ме натъжава, защото 
от опита си с  други държави, знам 
на какво са готови, за да получат ня-
колко минути телевизионно време. 

Разходите по филма „Poslové 
z Čech“ си останаха до голяма степен 
за моя сметка. Радвам се, че срещам 
разбиране, монтажистката Краси-
мира Величкова беше много скром-
на в исканията си за хонорара, а то 
без нищо не става – работим, все 
пак.

Какъв опит ви донесоха предиш-
ните два филма за България – „То-
лерантност“ и „Братя Шкорпил“.

„Толерантност“ е  филм за ет-
ническата поносимост. Снимах го 
из цяла България и  установих, че 
настроенията сред хората нямат 
нищо общо с официалната полити-
ка, разпространявана от медиите. 
От онова, което хората споделиха 
без никакви предварителни уговор-
ки става ясно, че се разбират и ня-
мат никакви пререкания. В  същия 
момент, в  който камбаната свиква 
християните, ходжата призовава 
мюсюлманите и  никой не вижда 
противоречие в това. В едно от се-
лата до Шумен, населението, което 
в  по-голямата си част се състоеше 
от мюсюлмани, беше избрало за 
кмет християнин. Казаха ми, че са 
направили така, защото той е  чо-
векът, който ще им върши работа. 
А  че е  християнин – ами какво от 
това?

Филмът за братя Шкорпил беше 
спонсориран от Кметството на Ви-
соке Мито, родният град на братята. 
След приключването му се откри 
възможност да участва във фести-
вала „Famufilmfest“, организиран от 
Чешкия център в  София, но Чеш-
ката телевизия не можа да заплати 

субтитрирането. Обърнах се отно-
во към Кметството на Високе Мито 
и  те веднага отпуснаха сумата. Бях 
много благодарен.

Над какво работите в  момен-
та?

Започвам проект за Пътя на коп-
рината. Вече бях в  Персия, т.е. дне-
шен Иран и  останах очарован от 
хората там – просто е  невероятно 
колко са гостоприемни и  ласкави. 
Чак се питам как тази душевна на-
гласа се съчетава с политиката, коя-
то ни е поднасяна.

Също така подготвям документа-
лен сериал за античните богове и ге-

рои. Бях на снимки в Гърция и Тур-
ция, а преди няколко дни се върнах 
от Италия. Остават Северна Африка 
и някои музеи в Германия и Англия, 
където се намират някои от най-
ценните артефакти. Проектът е  на 
Чешката телевизия, излъчването 
му се планира за 2010 г. Подготвям 
го съвместно с  продуцента Карел 
Копш. Чешката телевизия финанси-
ра филма частично, а Карел Копш се 
нае да осигури останалите средства. 
Знам, че засега не ги е намерил (ус-
михва се). Позната история, борбата 
продължава.

Преди три години заснех шест-
найсет сериен документален филм 
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„Po stopách Pavla z  Tarzu“ за Апос-
толите на Христос. Снимките бяха 
в  Турция и  турската държава фи-
нансово подкрепи проекта. Днес 
искам продължа темата и да снимам 
в  Гърция, за което ще потърся съ-
действие от гръцката държава. Ин-
тересното е – ако се върна на темата 
за толерантността – че когато в Тур-
ция търсехме връзка с  Вселенския 
патриарх, православните ни контак-
ти се отказаха недостатъчни. Успех 
ни подсигуриха турските ни връзки.

Бъдещи проекти, свързани 
с България?

Всъщност идвам от среща с  по-
сланика на България в  Чехия – 
Здравко Попов, с когото разговарях-
ме именно за нови проекти. Той има 
някои идеи, аз също, но ние, кина-
джиите, не обичаме да говорим за 
проектите, докато не започне рабо-
тата по тях. От една страна сме мал-
ко суеверни, а  от друга проявяваме 
предпазливост, защото има много 
идейни кражби.

Разбрах, че за филма „Poslové 
z Čech“ сте получил немалко ласка-
ви отзиви. Какво е усещането?

Много хубаво, разбира се. Окура-
жават ме. Надявам се само, че не са 
изказани единствено от приятелски 
чувства. Дано да има и доза истина.

Личното ви мнение за филма 
„Poslové z Čech“?

Съжалявам, че не успях да включа 
всичко, което исках. И знам, че мо-
жех да го направя много по-добре. �

Вечерта на 19 октомври втори канал на 
Чешката телевизия излъчи в  предаването 
си „Вечер на тема“ два едночасови доку-
ментални филма за България. Първият, 
„Poslové z  Čech“ („Пратеници от Чехия“), 
е дело на Константин Карагеоргиев. Втори-
ят, „Jedna bulharská diagnóza“ („Една бъл-
гарска диагноза“) е на Светлана Лазарова. 
„Вечер на тема: Братя българи“ всъщност 
се роди благодарение на двама творци от 
български произход – Светлана Лазарова 
и  Константин Карагеоргиев – които поня-
кога снимат за чешката телевизия – казва 
за предаването програмната му редакторка 
Михаела Колиандрова. – Хрумна ни, дока-
то с  Константин Карагеоргиев подготвяхме 
предаване за Тунис. Попитах го дали не иска 
да заснеме нещо за своята родина и  той 
наистина изяви желание. Когато и  Светла-
на Лазарова прояви интерес, запознах ги 
с  финансовите възможности и  обсъдихме 
темите така, че да се различават. И двамата 
се заеха с проектите, въпреки недостига на 
финансови средства. Филмът на Констан-
тин Карагеоргиев разказва за приноса на 
чехите за развитието на България („Poslové 
z  Čech“), а  вторият, на Светлана Лазарова, 
показва съвременна България („Jedna 
bulharská diagnóza“).
Самата аз често посещавах България в дет-
ските си години. За първи път бях там през 
лятото на 1960 г. Много силно ми въздейст-
ва Слънчев бряг с  хотелите си, с  излета 
с лодка до Несебър и с костенурките, щъка-
щи волно из природата. Страшно много ми 
хареса и  много често се връщах там през 
летните ваканции. Когато в  Чехословакия 
настъпиха промените, бях привлечена от 
страните, които нямах възможност да по-
сетя преди това. Така стана, че позабравих 
„своята“ България. И изведнъж разбрах, че 
бих искала, макар и само чрез телевизион-
ния екран, да посетя местата, където ходех 
преди трийсет години. Не съм единствена. 
Явно много мои връстници чувстват също-
то, защото предаването с носталгия следяха 
много зрители.“
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