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Интервю на Мирела Костадинова | Снимки: архив на Радослав Първанов

Българката е запазила и до днес 
добродетелите от миналото
Такова е мнението на Радослав Първанов – професионален фотограф, автор и съавтор на редица проекти, 
свързани с България. Снимките му са публикувани в National Geographic и Economist, в редица уеб-сайтове, 
печатни издания и телевизии.

(Втора част)

– Коя традиция е особено почи-
тана в дома Ви? Какво правите на 
този ден?

– Една от най-почитаните тради-
ции е събирането на цялото семей-
ство за празнична трапеза на Гергьов-
ден. Още от дедите ми, по заръка на 
най-възрастния мъж, цялото семей-
ство се прибира от близо и далеч и 
денят е отдаден на приготовление на 
трапезата, което обикновено започва 
няколко дни по-рано. Патриархал-
ното семейство с годините е устано-
вило тази традиция и тя е останала 
неотменена и до днес. Жертването на 
агнето в преклонение към Светеца е 
задължителен елемент на този голям 
християнски и семеен празник. 

Силно уважавана традиция е т. 
нар. „Кравай“. Първата година от 
сватбата се случва този обичай, на 
който особена почит се отдава на 
младата булка в семейството. В Га-
бровско се нарича и „Малката сват-
ба“ или „Втората сватба“. В чест на 
младото семейство се събират родо-
вете на младоженците. Жените от се-
мейството, както и приятели, носят 
домашно приготвени краваи и даро-
ве за младата булка. Пожелават им 
дълъг и щастлив живот, огласен от 
много детски смях. Денят е задължи-
телно на Тодоровден и е по време на 
Великденските пости, затова се при-
готвят постни ястия. По традиция в 
този обичай се включват само жени.

 
– Снимали сте, вероятно не вед-

нъж, Калоферското ледено мъжко 
хоро? Какво е усещането?

– Преди няколко години с приятел 
решихме да се разходим до Калофер. 
Бях безмълвен и ужасно горд след ви-
дяното там, въпреки студа, макар и не 

на точното място, където се провежда 
хорото в Тунджа. След няколко годи-
ни ми се отвори още една възможност 
и вече успях, освен да снимам, и да се 
насладя на традицията на мъжкото 
хоро на Богоявление.

Всяко свободно кътче с гледка 
към мястото, където се прави хоро-
то, беше заето. Отправихме се към 
моста. Там работим обикновено с 
останалите колеги-фотографи. Ло-
шият момент е, че с всяка следваща 
година допуснатите до тази позиция 
хора са с неясни цели. Притежатели 

на телефони с уникални мегапиксели 
и безброй филтри. Гости, горди соб-
ственици на камера GoPro, нахъсани 
да попилеят Фейсбук, Инстаграм и 
Туитър с лайфове и картинки, за да 
изпъкнат пред приятелския си кръг. 
Уви, такива, като че ли докарани с ав-
тобус, заемат 2/3 от моста.

След кратко легитимиране пред 
органите на реда, успях да се уста-
новя в едно малко пространство на 
моста. Намерих позиция, която да 
заема. Щастието ми не трая дълго. 
Дойде оператор на телевизията, кой-
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то без малко да развали празника ми. 
Изкарах близо два часа, стъпил на 
перилата на моста, нещо подобно на 
парапет. Тясно и неудобно, метално, 
клатещо се и нестабилно. Така, може 
би за добро, успях да се сдобия с 
гледка над всички, метър над земята 
и над главите на всички оператори, 
фотографи и Фейсбук звезди. „Ура“, 
казах си гордо аз.

От храма в близост до моста се 
разнесе камбанен звън. Възвестя-
ваше може би края на литургията и 
всички се мобилизираха, чувайки 
наближаващия тъпан и съпровожда-
щите го гайди. Това бе калоферската 
група, както ни увериха, намиращите 
се в близост до 
моста полицаи. 
Групата мина по 
уличката и се по-
топи в тълпата. 
Тъпанджия ско-
чи във водата и 
зададе ритъм на 
н а бл и ж а в а щ и -
те. Не минаха и 
десет минути, 
докато водата – 
бистра, студена и 
кристално чиста 
– не се раздвижи. 
Мъжете набли-
жаваха, от водата 
излизаше пара, 
земята се тресе-
ше, безброй трибагреници се движе-
ха към огромната публика, събрала 
се от цял свят да се наслади на наша-
та традиция. 

Край мен имаше хора, пътували 
цяла нощ от чужбина и всички кра-
ища на страната само, за да видят 
това, което ще се случи. Беше много 
студено, но притаили дъх, всички 
надничаха към реката, всички очак-
ваха песента „Залюбила е Василка“. 
Неописуема е емоцията, която изжи-
вяваш, докато дори само гледаш мъ-
жете в носии, които пеят и танцуват 
хоро, образували кръг или полукръг 
в ледените води на Тунджа. Вееха 
се десетки трибагреници, всичко се 
пукаше от студ, а те пееха ли, пееха. 
Духът на тези мъже е образец за не-
сломимата лъвска смелост на бълга-
рина! Емоцията е несравнима дори и 
в Ковид годината, когато хорото бе 

на път да бъде забранено. Въпреки 
всичко то се случи.

– Разкажете ни някоя куриозна 
или весела случка по време на сним-
ки?

– Имам много такива ситуации 
от пълно разминаване на часовия 
график в екипа ми на снимачната 
площадка, до пътно-транспортни 
инциденти. Веднъж в центъра на Со-
фия, пред катедралата „Александър 
Невски“, по време на една от серии-
те снимки, невнимателен шофьор се 
удари в предшестващата го кола. От-
клони вниманието си към мен и мо-
дела, когото снимах на паважа. 

Далеч от родния град, срещнах и 
приятели по време на снимки в Бело-
градчик, запознах се и с нови – както 
обикновено се случва, благодарение 
на любопитните погледи към нас и 
нашата работа. Все пак фотограф и 
красива българка в носия да правят 
снимки на такова място не са често 
срещана гледка. Вътре в крепостта 
млада жена поиска разрешение да 
снима с мобилния си телефон моя 
фолклорен модел. Дамата се оказа 
съмишленик на нашата идея и ме 
разпозна в момента, в който попита 
дали може да направи снимки. До-
колкото си спомням, е от Карлово 
и ще се радвам, ако сега чете този 
текст! Поговорихме си с нея и тя спо-
дели, че би се радвала експозицията 
ни да гостува в Карлово. 

Прези миналата есен при засне-
мането на един от сюжетите на тре-

тата част на Национален проект „Аз 
съм Българка!“ цял автобус деца ни 
бяха гледали по телевизията предиш-
ната вечер и искаха да се запознаят с 
нас. Стиснах ръката на всяко от 52-
те дечица, тръгнали на патриотична 
обиколка из България. Толкова мило 
ми стана, не мога да Ви опиша!

– Как изглежда един снимачен 
ден?

– Пъстър, труден и наситен с емо-
ции. Денят започва много рано за 
мен. Обикновено съм близо до лока-
цията за снимки и обхождам всяко 
кътче, на което ще снимам лично. 
Сутрин винаги спортувам и закус-

вам. След това се 
чувам по телефо-
на с модела, ко-
гото ще снимам 
или, ако ще са 
пейзажни сним-
ки, разговарям 
с човека, който 
отговаря за лока-
цията. 

Виждаме се 
в началото на 
снимките, което 
се случва рано 
сутринта и пра-
вим план за ра-
бота. Обикнове-
но локациите са 
цели села, музеи, 

къщи, паркове или забележително-
сти. Затова трябва да боравим разум-
но с времето си, за да се справя на-
време със задачата. Ходим, снимаме, 
смеем се, разказваме си непознати 
истории, срещаме интересни хора. 
Не само туристите, за които сме ат-
ракция. На локация обикновено се 
докосваме до местните обитатели, 
които с отворени обятия ни канят 
на чаша лимонада или да поседнем 
на дървена пейка под сянката, за да 
поговорим и да разкажем какво пра-
вим. Понякога студът е нетърпим и 
снимаме на порции, като моделът 
се топли във фото палатка или ра-
ботещ автомобил. Тогава сме още 
по-организирани и стриктни, за да 
няма болни в края на работата. 

Обикновено сме на места, свърза-
ни с моделите и те успяват по време 
на снимките да разкажат неизвестна 
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или дадената забележителност, която 
снимаме. Понякога имат и незабра-
вими лични спомени от детството, 
към които се връщат с носталгия. 
Всичко това е сигурната рецепта 
за емоционални снимки, модел без 
стрес и работа от сърце. Масово мо-
дели пътуват из България, където ни 
хареса. Но ако човекът на снимката 
няма връзка с мястото, не се получа-
ва толкова добре. 

– Пътувате из цялата страна. Ос-
вен красивото, виждате и разруха-
та в България. Как ще коментирате 
това?

– Живеем в интересни времена. 
Разрухата наоко-
ло е освен в ин-
фраструктурата, 
но и в душите 
ни. Същите тези 
интересни вре-
мена обаче пред-
лагат и странно 
мислене по този 
въпрос. За много 
хора разрухата 
е мираж, нещо, 
което не същест-
вува и подмина-
ват с лека ръка. 
За други е тема 
табу – забранено 
е да се коментира, 
всичко е розово и 
няма проблеми. Има много ностал-
гици, които с умиление си спомнят 
за годините, в които дадено място е 
кипяло от живот. 

Аз смятам, че дори и човек да не 
е обременен от времето на отмина-
лите епохи, то той трябва да познава 
историята и да иска да бъде наясно 
с историческата истина. Затова и не 
си мълча, когато видя нещо неспра-
ведливо или незаслужено, погубено 
архитектурно наследство и не само. 
Смятам, че изкуството може да про-
вокира успешно и властващите, и об-
ществото. Затова проблемите трябва 
да се показват, дори и да са в най-
нелицеприятната им страна. Може 
би ти си последната инстанция, от 
която ще се тръгне към решаването 
на даден проблем. Трябва да се дви-
жим с широко отворени очи и души 

за всичко наоколо. Има неща, които 
освен да снимаш, трябва да имаш 
куража да покажеш и разкажеш. Не, 
не правиш лоша реклама на родния 
край, показваш това, за което никой 
не говори. Обикновено сърцето ми 
се къса при гледката на архитектур-
ни шедьоври, оставени на произвола 
на съдбата. 

За съжаление, във времето, в кое-
то живеем, сме свидетели на огромна 
бездна в ценностната система на об-
ществото и това води до забвение на 
много исторически паметници и па-
метни места. Длъжни сме, ако не мо-
жем да направим нещо друго, то поне 
да потърсим сметка на обществото, 
защо е забравило даден обект. Старо 

неписано правило гласи, че има ли 
интерес към едно място, то провоки-
ра и хората във властта да му обър-
нат внимание. 

Като лична заслуга смятам въз-
становяването на метоха в Златица, 
който показахме в „Аз съм Българ-
ка!“. През 2016 г. бе в повече от ока-
яно състояние, но днес вече може да 
се похвали с отлично реставриран 
външен вид. Мога да изброя и още, 
но който трябва, според мен знае. 
Важното е, че много незаслужено 
забравени места вече имат нов об-
лик и се радват на посетители от 
близо и далеч. 

Разрухата не е забранена тема, 
това е гниещото цвете в букета с кра-
сива история, на който сме наслед-
ници. Решението не е да отскубнем 
този „грозен“ цвят, а да се погрижим 

за цветето така, че да бъде красив це-
лият букет. 

– Снимките са документ на вре-
мето. Какви искате да са снимките, 
които ще останат за поколенията?

– Единствени, запомнящи се и 
достатъчно разказвателни. Колек-
ционирам архивни снимки от Бъл-
гария и като ги гледам, ми се иска да 
оставим и ние такива кадри за бъде-
щето. Поколенията заслужават да по-
лучат и научат нужната историческа 
информация. 

Трябва да сме достатъчно отго-
ворни към настоящето, за да може да 
създадем подходящите документи за 
бъдещите поколения. Тук е мястото да 

осъзнаем и своето 
място в история-
та, важно е да зна-
ем и оценяваме 
мига. Той наисти-
на никога няма да 
се повтори. Ние, 
ф о т о г р а ф и т е , 
имаме огромната 
възможност пред 
себе си да запеча-
таме този уника-
лен момент. 

Искам да дам 
най-доброто от 
себе си, запечат-
вайки нашето 
съвремие, за да 
бъда полезен на 

бъдещето. Важен е начинът, по кой-
то пазим моментите, как разказваме 
за тях, къде ги оставяме и под каква 
форма. Изключително сериозно е да 
осъзнаем отговорността си към бъ-
дещите поколения. Днес това е наш 
труд и го ценим, ценят го и хората, 
но това, което ще остане, е най-до-
брото, някога дълбоко скрито, често 
пъти случайно открито след десетки 
или стотици години.

Редно е да мислим и за технологи-
ите, все още не знаем под каква фор-
ма ще остават дигиталните кадри за 
бъдеще време. Със сигурност обаче 
мога да твърдя, че видовете памет ще 
се развиват и надграждат до такава 
степен, че физическият им размер 
ще бъде миниатюрен, а капицети-
те огромни. Вероятно ще има и нов 
вид физическа заигравка с на пръв 
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поглед статичните „мъртви“ образи 
на снимките. Днес има 3D виртуална 
технология, не се знае дали това няма 
да се случи и физически, чрез плас-
тика или друг вид надграждане. 

Технологиите се развиват в посо-
ка по-добро изживяване на изобра-
женията и видеото, вероятно ще има 
нов вид изживяване с настоящите 
запаметени изображения. 

– Създадохте календар за 2021 г. 
с Ваши фотографии, който се раз-
продаде само за петнадесет дена. 
Кое беше необикновеното в този 
календар?

– Този път така се случи. Ако 
кажа, че не знам защо, ще излъжа. В 
трудната година 
имах натрупано 
огромно количе-
ство снимки от 
рекордно за мен 
количество, по-
сетени и заснети 
отвисоко места. 
Отбелязвам, че 
„Полет над Ро-
дината“ е друг 
мой фотографски 
проект, с който 
разказвам чрез 
дрона ми за бъл-
гарската природа 
и забележително-
сти от птичи по-
глед. Календарът 
е трето издание от този проект и тази 
година се спрях на катедрален храм 
„Рождество Богородично“, Велико 
Търново и Царевец, Гложенски ма-
настир „Свети Георги Победоносец“, 
Паметник на свободата, връх „Свети 
Никола“, водопад „Райското пръска-
ло“, Стара планина, село Ковачевица, 
язовир „Въча“, Мелнишките пира-
миди и град Мелник, залив „Болата“, 
Черно море, Седемте рилски езера, 
Рила, завоят на река Арда, село Русал-
ско, Рилски манастир „Свети Йоан 
Рилски“ и Соколски манастир „Успе-
ние Богородично“. 

През есента на 2020 г. започнах ра-
бота над този календар. Дълго време 
подбирах кадрите, като се бях спрял 
на над 300 места. Селекцията бе труд-
на, но в крайна сметка избрах това, 
което ми въздействаше най-много и 

даваше невъзможна гледна точка. 
За финалните щрихи избрах мал-

ко по-агресивна многостепенна об-
работка. Въпреки това не избягах от 
реалността, както става в последните 
години. Шири се една мащабна шаре-
ния и нереални цветове, които рад-
ват окото, но са далеч от истината. 
Предложих календара, по традиция, 
с текст, видео и всички снимки, кои-
то трябваше да разкажат за него, пре-
ди да бъде отпечатан. Правя уточне-
нието, че всеки кадър е направен с 
цел, като дори отидох и заснех някои 
от местата специално за „Полет над 
Родината“ 3. В началото на ноември 
вече бе в мрежата и излезе като един 
от първите за продажба в интернет. 

До началото на декември бях увели-
чил тиражът неколкократно, а брой-
ките разпродадени. Изпратих свой 
календар на 6 континента и десетки 
държави по света. Закупиха си го 
българи и не само, много хора харес-
ват България и нейните природни 
дадености, което е прекрасно. 

Отчитам го като успешен и до-
бър, надявам се да радва очите на не-
говите притежатели през настоящата 
година, дано и да провокира интерес 
към местата и да пожелаят да ги по-
сетят, ако не са го направили досега. 
Вече трупам моменти и за „Полет над 
Родината“ 4 за 2022 г. 

– Лично президентът на Бълга-
рия Румен Радев Ви поздрави за но-
вата 2021 г. Признанието дава ли Ви 
сили да творите или имате собствен 

механизъм да вървите напред?
– Признанието от най-високо 

равнище в държавата, и то лично, е 
висока оценка за моята обществена 
дейност. Този поздрав от Румен Радев 
е удовлетворение, че посланията и ра-
ботата ми се следят и ценят подобава-
що. Благодарен съм за отношението 
на държавния глава към мен и моите 
идеи. Този вид признание е знак, че 
това, което правя се вижда и оставя 
следа. Да, признанието от Президента 
на Република България е мотивира-
що, че творя в правилната посока, че 
първите мъже обръщат внимание на 
нас, младите, и на хората, избрали да 
прославят Родината си. 

Същинската рецепта за мен обаче 
е не само в при-
знанията от ви-
соки институции. 
Имам свой си на-
чин за гонене на 
успеха и път само 
напред и наго-
ре. Заложил съм 
на вярата преди 
всичко. Благо-
дарение на нея, 
имам увереността 
в пътя напред. 

Отдаден съм 
сто процента на 
това, което пра-
вя, влагам много 
любов. Уважавам 
хората, които 

срещам по пътя. Следвам свободата 
на своите принципи, без тях няма 
как да достигнеш до успех. Уважавам 
заветите на предците, традициите, 
фолклорът и българската история. 

- В свой пост във фейсбук каз-
вате, че губим освен историята си 
и вярата. Какво трябва да направи 
всеки един от нас като българин? А 
държавата сама по себе си?

- Все повечето изоставени храмо-
ве, липсата на вяра у хората и то не 
само в Бог, ами и в самите нас виж-
даме наоколо. Редно е да се замислим 
каква е силата на вярата, какво ни 
носи и какво може да промени тя у 
нас. Смятам, че ако не вярваме, гу-
бим себе си, връзката с най-човеш-
кото унас. Трябва да вярваме, за да 
постигнем набелязаните цели.  ◆


