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ЗА АНДРЕЙ ДАНИЕЛ 
НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИМ 
В МИНАЛО ВРЕМЕ
Стефан Джамбазов

Една от последните снимки на Андрей – в галерия 
„Арт 36” на изложба отново на негови ученици, 
декември 2019 г.

път, да се стигне до корена на нещата. Да се раз-
бере откъде тръгва всичко. Това свое качество 
той го използваше и извън театъра. Той можеше 
да направи и правеше анализ на положението, в 
което са намираме. Като общество, като кул-
тура, като отношения. И търсеше основата, 
търсеше причината“, каза Андрей Даниел за Леон 
Даниел. А сега ние припомняме думите му и за 
самия него. Андрей не е от художниците, които 
могат да спретнат набързо едно красиво пейзаж-
че, някакъв интериор или портрет. Изкуството 
му минава през емоцията, но и през анализа, и 
образите са премислени, но и преработени като 
послания. При Андрей няма случайни картини – 
образите са натоварени със смисли, но без да са 
изсушени от рационалното или назидателни. 
Андрей ти предлага своя свят, без да го натрап-
ва. Но това не означава, че няма позиция и по 
обществените проблеми.

Преди време в разговор с проф. Андрей Даниел по 
повод 90 години от рождението на баща му режи-
сьора Леон Даниел, той беше казал: „Извинявай-
те, но не мога да говоря за него в минало време“. 
Сега искам да повторя неговите думи по повод 
на самия Андрей – за него не може да говорим в 
минало време.

Напусна нашия свят на 24 януари 2020 г., но не-
говото присъствие остава осезателно. Защото 
той не беше само изключителен художник, но и 
мъдрец, философ и педагог. И думите му за Леон 
Даниел, че силата му е била в неговия анализ, ва-
жат с пълна сила и за сина: „Да направи действен 
анализ, както това се казва като предмет в те-
атъра. Кое защо става? Причинно-следствените 
връзки да се изяснят, да се тръгне по обратния 
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Част от изложбата „Андрей Даниел – последните седем години” на оградата на Градската галерия в Созопол в 
рамките на Празниците на изкуствата „Аполония” 2020 г.

Сега различни хора обвиняват интелектуалците 
и хората на изкуството, че са дистанцирани от 
сегашните протести срещу правителството. 
Обвиняват ги в пасивност, в умора, в изхабя-
ване, едва ли не в ретроградност заради това, 
че не споделят агресивната нетърпимост към 
различното мнение. А преди време по време 
на предишните протести преди седем години 
Андрей Даниел каза в разговор за нашия сайт 
„въпреки.com“ думи, които напълно важат и днес: 
„Човекът на изкуството трябва да съумява да 
създаде дистанция. Тази дистанция много често 
кара хората на изкуството да не участват пряко 
буквално в тези демонстрации, протести, думба–
лумба и всякакви такива неща. По някакъв начин 
да се опитват да оставят документи за време-
то. Най-добре е тези документи да не са твърде 
много манипулирани от личните страсти. По-ху-
баво е да си отвориш рецепторите и да усетиш 
истинската сложност на нещата, основанията 
и на едните, и на другите, и на третите, цялата 
сложност на времето. За мен това е важната 
работа, която може да свърши човек. И това му 
е и задължението. Обществото, без да е в голям 
консенсус по този въпрос, спонсорира хората, 
които правят изкуство. Защото те не произвеж-
дат хляб, сирене или нещо друго. Те произвеждат 
нещо доста имагинерно, абстрактно и неуло-
вимо, което обаче един ден се оказва основа на 
някакви ценностни системи, оценки на времето, 
на смисъла, така че в края на краищата се оказва 
полезна тяхната дейност. Пак повтарям, за мен 
е много важна способността да създадеш нуж-
ната дистанция към събитията и хората, за да 
може да се получи арт“.

И тук ми се иска да припомня и неговата изклю-
чителна преподавателска дейност в Национал-

ната художествена академия. Някак си тази 
дарба също е наследил от баща си. Леон Даниел, 
който не е преподавал никога официално във 
ВИТИЗ, десетки режисьори и актьори сочат 
като свой учител. А Андрей, във време когато 
все повече идеята за авторитетите девалвира, 
е сочен като неоспорим авторитет от своите 
студенти. При това той не създаваше от тях 
свои образи и подобия, а се опитваше да извади 
най-доброто. „Да учиш студентите е ужасно 
относително нещо в изкуството. Разбира се, че 
има дисциплини, предмети, които са набор от 
фактология, набор от история на изкуството и 
т.н., които трябва да се учат. Другото, което 
прави изкуството изкуство, е вкусът, усетът 
към реалността, истината, нещата, явленията. 
Това е нещо, което се създава, не съм сигурен дали 
от учителя се създава. Учителят надушва проце-
сите в студента, че са започнали, че нещо ври и 
кипи там и започва да подпомага тези процеси. 
Много често тези процеси спират или въобще не 
започват, или тръгват накриво и тогава въобще 
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Андрей Даниел в ателието си в Националната художествена академия със скулптора и колега преподавател
проф. Емил Попов

Андрей Даниел сред колеги преподаватели в НХА преди изпит

нищо не става. Тогава някак си не могат да се 
поправят нещата. Затова е и толкова рисково 
това занимание. Защото, както се казва, смърт-
ността на таланта е огромна и неочаквана.
И не знаеш от какво изчезва така смисълът в 
една личност. Това, за което си говорим, е точно 
това – как да се съхрани и да се създаде възмож-

ност непрекъснато да се синтезира смисъл“, каза 
Андрей в един от нашите разговори.

Някак си неговата личност неуловимо присъст-
ва и в търсенията на студентите му. Без да им 
налага своя почерк, той им дава и свободата, 
но и възможността да намерят себе си. И така 
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Щастливи мигове – Андрей Даниел с учениците си на 
изложбата на групата им Answer 51 в галерия „Юзина“
в София, 2016 г.

Андрей Даниел във филиала на Националната 
художествена академия в Бургас – чудесно място и за 
преподаватели, и за студенти, 2019 г.

определи своя преподавателски стремеж в Акаде-
мията: „Нещото, което като усещане съм имал 
през всичките тези години, е било желанието да 
създам друга атмосфера. Не тази, която може би 
по моето следване и по следването на мои бат-
ковци е имало в България. Неща, които мен лично 
ме ограничаваха. Имах неприятното усещане 
за стеснени рамки пред възможността, която 
въобще живописта има. Тя е безкрайно свободно 
пространство, в което има място за всеки, кой-
то иска да каже нещо в нея. Така че общо взето, 
ако трябва да говоря като някакъв вид препода-
вател, това ми е било старанието. Да осигуря 
това пространство, да внуша това усещане, 
че би трябвало студентите да се почувстват 
свободни, да мислят, да виждат, да усещат. И че 
това е ценното – всеки да разкаже за своя ракурс 
към този свят“.

Той успя да постигне това свое желание. И зато-
ва студентите толкова тъжаха за него, когато 
си замина. Но все пак той остана. И ние искаме с 
една фотоизложба да помогнем да бъде преодо-
ляна забравата. Изложбата е от мои снимки и е 
озаглавена „Андрей Даниел – последните седем 
години“. В тези години имахме възможност да 
сме близо до него по наши проекти, един от кои-
то беше „Учители и ученици в изобразителното 
изкуство“, вдъхновен точно от Андрей Даниел 
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и с участието на Емил Попов, Вихрони Поп-
неделев и Николай Майсторов. А сега в тази 
фотоизложба предлагаме моменти от бити-
ето на художника в ателието му в Академия-
та, във филиала на НХА в Бургас, който Анд-
рей изключително харесваше и помагаше за 
неговото утвърждаване, на негови изложби и 
на студентите му, до края на земния му път. 
Надяваме се чрез тези снимки, които бяха 

показани вече в Созопол, предстои експонира-
не в Пловдив по време на Пловдив Джаз фест; 
в галерия „Академия“ в София и във филиала 
на НХА в Бургас; на Мартенските музикални 
дни в Русе; в Българския културен институт в 
Берлин (все градове свързани с художника), а и 
на други места, да запазим спомена за Андрей 
Даниел жив, така както остава и неговото 
творчество…
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