
16 Роден глас

Вернисажът бе открит от госпожа 
Галина Тодорова, директор на БКИ. 
Тя подчерта, че в експозицията могат 
да се видят автори, превеждани на 
чешки език и такива, които по неяс-
ни причини, макар да са не по-малко 
талантливи, не са превеждани.

В този смисъл амбицията на орга-
низаторите е да открият нови прево-
дачи, така че до всяка фотография да 
има преведен текст, защото само по 
този начин българското литературно 
творчество може да стигне до чешки-
те си читатели. 

Показаната изложба е пътуваща 
и е част от проект, реализиран по 
линия на комуникационната страте-
гия на МВнР, инициирана от Минис-
терството на културата. Завършена 
е през 2008 г., а част от снимките, 
които по обясними причини фото-
графът не е могъл да направи сам, са 
подготвени благодарение на архива 
на Националния литературен музей 
в София. По повод възможните въ-
проси относно избраните лица, Иво 
Хаджимишев споделя, че списъкът 
на портретите не претендира за из-
черпателност и представителност, 
а е плод на визия и наличност. Се-
лекцията за представянето на пи-
сателите и кратките биографични 
бележки са на поета Бойко Ламбов-
ски, негови са и уводните думи към 
изложбата: „Човекът, който реши да 
стане писател, не е нито най-силни-
ят, нито най-храбрият, нито най-до-

брият представител на племето си. 
Той обаче се нагърбва със задача, 
отреждаща му почетна роля в таб-
лицата на народното признание по 
една проста причина – съхранява 
в писмени знаци живота.“ Поради 
пътуващия характер на експозици-
ята тя е снабдена и с превод на ан-
глийски за встъпителните думи и 
кратките библиографски справки за 
писателите.

Между проницателно уловени-
те образи са, както портретите на 
нашите възрожденци: отец Паис-
ий, Софроний Врачански, на рево-
люционерите с перо в ръка Георги 
Раковски, Христо Ботев, на Любен 
Каравелов, Иван Вазов, на пред-
ставители на следосвобожденската 
ни литература: Елисавета Багряна, 
Дора Габе, така и на наши съвремен-
ници, заснети от Иво Хаджимишев 
през периода 1975 – 2008 г.: Любом-
ир Левчев, Светлозар Игов, Стефан 
Цанев, Миряна Башева, Йордан Ра-
дичков, Радой Ралин, Николай Хай-
тов, Едвин Сугарев, Иван Господи-
нов, Деян Енев...

Страхувам се, че в изброяването 
ще пропусна нечие име, а български-
те писатели не заслужават забрава. 

Всеки, посетил изложбата е наме-
рил „своето лице“, дълго се е взирал 
в одухотворения му образ, препро-
читал е познатите редове, а сигурно е 
открил и нещо ново, непознато, неза-
белязано досега.  ◆

Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас”
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О „Българските писатели 
имат интересни очи... 
Погледнете ги внимателно.“ 
 Бойко Ламбовски
Искате ли да видите една от последните фотографии на Хрис-
то Фотев? А на Емилиян Станев? На Дора Габе?
80 фотографски портрета на български писатели е изложил 
известният ни фотограф Иво Хаджимишев в изложбата, на-
речена „Лица на българската духовност“. Тя бе показана за 
пръв път в Прага на 7 май, в галерията на Българския култу-
рен институт. 
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Иво Хаджимишев е български художник-фотограф, роден в София през 1950 г. в 
семейство на потомствени интелектуалци.
Неговият дядо - дипломатът Панчо Хаджимишев - дълги години е бил пълно-
мощен министър в Атина, Хага, Рим, Лондон, а прадядо му, роденият в Северна 
Америка Томас Браун, е бил индустриалец.
През 1975 г. Иво Хаджимишев завършва спезиализацията си по художествена 
фотография в Bournemouth and Pool College of Arts във Великобритания. Той е 
пожизнен член на Кралската фотографска асоциация. 
От 1975 до1989 г. е фоторедактор в сп. „Отечество“, а след промените за извест-
но време става сътрудник на Associated Press, а по-късно един от основателите на 
излизалото през втората половина на 90-те години списание „Сега“. Иво Хаджи-
мишев е председател на Българското фотографско сдружение и член на журито 
в ежегодния конкурс „Канон - снимка на годината“. Автор е на десетки самостоя-
телни колекции от фотографии и фотоесета, представяни предимно в чужбина. 
За своята работа известният фотограф казва: „Сега, като погледна в архива си, 
виждам галерия от образи на незнайни и невидими българи, които обаче същест-
вуват и за които политиците се сещат само при избори. Но те са канавата, те 
са хората, които правят нацията. Много съм щастлив, че имах възможност на 
най-различни места из България да се докосна до тях.“ 
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„И най-често съдбата на писателя не е по-
щастлива от съдбата на сънародниците 
му; дори обратното. Но работата със 
знаците на паметта – тоест писаното 
слово, и изтръгването на допустимите 
красота и истина оттам, създават един 
тих ореол около писателските ликове, в 
който понякога, при внимателно и добро-
желателно вглеждане, може да се забе-
лежи отсветът на сподвижничеството. 
Така е при писателите от цял свят – то 
важи с пълна сила и за българските“. 

Бойко Ламбовски


