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Евгения Атанасова–Тенева

Откъс от ГЛАВА 1
БИОГРАФИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
КРИСТО И ЖАН-КЛОД КАТО
ТВОРЦИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ
КАТЕГОРИЯТА „ВРЕМЕ“
Обучение в Националната художествена
академия
Младият Явашев навлиза в този период от живота си изпълнен с очаквания. Воден от вътрешен порив към изкуството, той е отворен и
жаден за знания. На повечето от надеждите му
системата не е способна да отговори. Той успява да вземе от нея всичко полезно, което ще
му помогне да осъществи мечтите си. „Учихме
най-различни неща, дори медицина и дисекция
на човешко тяло, но всичко беше много старомодно, като арт училище от 19 век“, споделя
той години по-късно за обучението си в Художествената академия.1
Христо заварва в София напредналите резултати от един мъчителен процес за подчиняване
на будните духове на нацията. В началото
на 50-те новите управляващи вече са сложили
здрава ръка върху художествения живот. Годините непосредствено след 9 септември 1944
г. са вкоренили страх сред интелектуалците с
директните репресии над тези, които по някакъв начин се съпротивляват на комунистическата власт. Още в първите дни изтъкнати
художници и много карикатуристи са арестувани, изпращани в трудово изправителни селища.
Други по среднощни часове са викани „за сведения“, разпитвани, заплашвани, съблазнявани
да сътрудничат на властта. Творческите
сдружения на художниците са разформировани
и се създава едно колективно тяло, подплатено с идейно-партийна принадлежност и цели.
И тъй като „новите“ нямат точна концепция
как точно изглежда „правоверната“ живопис,
започва възхвала на съветския модел и всяване
на страх от всичко, което изглежда различно.
Всички художествени течения, развивани от
творците преди 1944-та година са обявени за
„формализъм“ и „буржоазни“. Най-страшното
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клеймо за художниците е, че са изпаднали под
„западното влияние“. Трудно е да се опише с
точност какво се случва в духовния живот, да
се обобщи и сложи етикет на процесите и произведенията, създадени по това време. Някои
творци истински вярват в идеите на комунистите и прегръщат наложените с лозунги
методи, опитват се да адаптират творчеството си. Други виждат възможността с покорството си да извоюват власт и привилегия да
раздават оценки над колегите си и да ползват
блага. Най-преданите художници са възнаграждавани с ателиета и постове. Други творци,
които не желаели да предадат свободата на
вдъхновението си, започват да творят все
по-малко, изпадат във вътрешна емиграция.
Системата на доноси, подслушване, докладване
измества някогашните интелектуални разговори. Художествени комисии от идеологически
подбрани хора посочва кои са творците, които
са достойни работите им да бъдат включени в
изложби. Страхът трайно се настанява и сред
интелигенцията.
В какво се е превърнала Академията, където
отива да учи студентът Христо Явашев, свидетелстват писма на Иван Лазаров – любимия
скулптор на България и близък приятел на майката на Христо. На 3 март 1951 г. пише до новоназначения ректор на висшето училище Крум
Кюлявков: „Другарю Кюлявков, ти забрави, или
не се сещаше, че дохождаш в един институт
учебен, а не в казарма… Ти се вслуша в доносничеството на студентите, вместо да се погрижиш да се стегне това нещастно поколение,
да може да ползва младите си сили… Най-голям
цинизъм беше, че пред твоите очи дадоха на
Стаменов отлична бележка, когато всички в

5
Евгения Атанасова–Тенева БИОГРАФИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРИСТО...

Академията го знаеха като най-бездарния, да
не кажа ненормален“. Година по-късно – през
1952 г., малко преди Явашев да постъпи в Академията, Лазаров пише и до новия председател
на Комитета за наука, изкуство и култура:
„Ректорът насочи вниманието си на първо
място към дисциплината, която беше твърде
изостанала. Строгостта у него беше на първи план, преследването на формализма също.
Във връзка с това от страна на ректората се
появи подозрителност към някои колеги, което попречи да се получи желаната от всички
сплотеност. За тази подозрителност най-вече
даваше тон (зам.-ректорът) Л. Белмустаков,
който влияеше в това направление и на останалите двама свои колеги в ректората. Белмустаков почна подмолна борба за преследване на
всеки, който имаше свое мнение, различно от
неговото“ (Илиев 2016).
Преди сталинисткият дух да навлезе в Академията тя е университет, който се равнява по
дух с тези в Европа. В преподавателската колегия са преподаватели като Илия Бешков, Дечко
Узунов, Кирил Цонев, Иван Лазаров. Маслените
платна и рисунки на учителите са закачени по
стените на втория етаж и защитават нагледно професионалния им авторитет и способността да подготвят следващите поколения
художници. Студентите задълбочено изучават
перспективата и композициите, познаването
на човешката фигура. Някак неусетно точното
изображение и патосът започват да стават
все по-важни в изискванията на преподавателите. В старото крило на сградата постепенно
се настаняват грижливо рамкирани етюди на
съветски студенти от академиите в Ленинград и Москва. Те задават нагледно как е правилно да се рисува. Преподавателят на Христо
Борис Митов, извоювал си авторитет в културния живот до 9 септември, става лауреат
на Димитровска награда за внушителен портрет на Георги Димитров. Митов призовава
студентите си да следват примера на съветските другари, „на другарите Репин и другарите передвижни.2 Социалистическият реализъм здраво се е настанил в изобразителното
изкуство и със страх от репресии е приобщил
на своя страна дори надарените. В Съветския
съюз художниците модернисти като Василий
Кандински и Марк Шагал са принудени да заминат от страната, след като не са в състояние
да приемат и станат част от стремежите
за реалистично изкуство. Борис Костудиев,
Константин Юон, Исак Бродски стават еталон
за социалистическия метод, синхронизиран с
официалната партийна линия. За художниците
става задължително да са социално ангажирани и да възпяват темите на партийното
ръководство. Западноевропейското изкуство,
направленията като експресионизъм, кубизъм
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и футуризъм са заклеймени с етикетите „субективизъм“, „формализъм“, считат се за упадъчни и реакционни. Подетите от СССР теми
отекват и в България – възпявани са за достойни съветската армия, антифашистката
съпротива, колективния труд като извор на
непрекъсната радост. От картините и на студенти, и на преподаватели започват да греят
лицата на щастливи работници, комбайни да
порят житата, да се извисяват корпусите на
заводите и комините да димят напористо.
Христо не усеща от първия ден властващите порядки в художественото училище. Той е
изпълнен с ентусиазъм и желание да рисува и да
учи. Студентският живот му изглежда вълнуващ и откриващ нови възможности.
Младият Явашев живее при приятелката на
майка си – музиколога Райна Кацарова, дъщеря
на генерал Кокудов. Христо дели една стая с
техния малък син Георги – Гео. Въпреки че през
деня се обучава в Академията, във всеки свободен момент той скицира портрети на членовете на семейството, рисунки, които се пазят
и до днес. Ръката на младия художник е запечатала с маслени бои върху платно дневната на
семейството. Тя изглежда светла и слънчева,
ярък китеник в топли цветове грее от дивана,
виолата на бащата – чичо Зарко – е подпряна
на голяма библиотека, пълна с книги. Гео си
спомня, че Христо е „винаги забързан, винаги
запъхтян, винаги нещо има да прави, като че
ли пулса му бие по-забързано“.3 Гео е един от
най-честите модели на Христо, често пъти
дори без да подозира – докато спи. Щрихът е
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лек като сън, но детайлът възглавница е прецизно нарисуван. Момчето е запечатано как
чете, учи, пише или гледа фронтално с червена пионерска връзка. Христо ги рисувал бързо,
но вглъбено, без да говори много, докато ги
прави. Студентските му работи не носят патоса на времето. Те деликатно изследват човешкото лице и жестове, човешкия характер
и състояния. Рисунъкът на Христо изглежда
много повече ренесансов, отколкото повлиян
от социалистическия реализъм.
Момчето Георги е изобразено като фино,
вглъбено и спокойно. Цветният му портрет в
градината – със слънчева шапка и светлосиня
риза дори напомня мечтателното излъчване
на импресионистите. Рисуван е от натура на
двора до дюлево дърво. И фигурата, и фонът

са със светли, меки, преливащи мазки. Когато
човек последователно гледа рисунките, добива чувството, че и Христо добре познава и
разбира какъв е обектът, проследен в неговите различни състояния. Членовете на фамилията са запечатани в моменти на своите
обичайни ежедневни пози. От тях научаваме
за живота им – вижда се как майката, леля
Райна, работи съсредоточено на бюрото или
пък свири усмихнато на пиано – зряла жена
интелектуалка с изражение на човек, отдаден
на мисловна дейност. Съпругът ѝ „чичо Зарчо“
е благодатен модел. Докато го рисува с фес на
главата, той му разказва вицове и спомени за
гурбета си в Близкия Изток. Запечатан е върху листа как пише на бюрото си, пуши лула или
подремва с крака, вдигнати върху облегалката
на дивана. Христо много обича да рисува и
възрастния генерал Кокудев. Използвал винаги
възможността при посещенията му. На портретите генералът изглежда благороден и
достолепен на преклонната си възраст, с все
още твърд волеви поглед. Според Гео дядо му
е изобразен „гениално“, с леко притворените
си очи и тънка усмивчица. Студентът Христо е много точен в пластичното изображение на фигурите. Той предава напълно не само
движението и стойката на обектите си, но и
състоянието и характера на хората. В етюдите има и множество съвършено изобразени
детайли – ухо, вратовръзка, кутия, книга –
които разказват за времето и обстановката,
показват духа на мястото. Още в тези рисунки се вижда отношението на Христо към
материите и платовете. Дори с молив или
въглен прекрасно показва текстурата на шал
или палто, на рокля или жилетка. Гънките,
обемите са нещо, което той изследва прецизно, вече е добил умения, които тепърва ще
развива в нови форми. В семейството на леля
Райна освен множество обекти за рисуване
има нещо необичайно за времето. Тук без притеснения се приемат чужденци. Заради работата си тя общува с културната общност от
цял свят въпреки постоянното наблюдение
над интелектуалците. В нейния дом гост е и
френското културно аташе Бонавита, който
ще стане ключово познанство в историята
на Христо.
Времето, което Христо прекарва в Художествената академия в София, го научава на точeн
академичeн подход. Това е умение, което
той и до днес използва в подготвителните
работи – скиците, умалените модели и рисунките на проектите. Състудентката им
Ива Хаджиева много ясно си спомня начина, по
който Христо напредва – „без усилие, с пълна
отдаденост в рисуването, с лекота“.4 Дора
Бонева разказва как Христо бил любимец на
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Втори и трети курс на следването в Академията били изцяло посветени на руско и
съветско творчество, а четвъртата година
– само на българското. Здраво заредени със
соцреализъм, студентите рисували от натура постоянно. Все пак някои от тях знаели,
че изкуството не спира до импресионизма.
След първата година Христо записал курс
при най-големия авторитет в Академията –
проф. Дечко Узунов. При него усъвършенствал
класическите си техники. Христо копнеел за
повече критичност към работата си, искал
да усвои нови техники, да научи нови неща.6
Въпросите за стиловете в изкуството не
били изобщо обект на дискусии. Важно било
само изображението да е точно, да вдъхва
правилните чувства – оптимизъм и увереност в строя и системата, да пропагандира
и украсява нейните ценности. Студентите
най-често рисували работнически и селски
сцени, пасторални пейзажи и реалистични
портрети. Христо обичал да експериментира
и да проверява докъде стигат границите на
позволеното.

Борис Митов, преподавателя им по рисуване
в първите курсове. Той бил особняк, но „много точен рисувач“, убеден последовател на
академичния канон в изкуството и точното
копиране на натурата. След всяко упражнение карал студентите да правят собствена
класация и да подредят работите си, като на
челно място сложат най-сполучливата според
тях. Ако случайно рисунката на Христо не
била най-отпред, преподавателят собственоръчно я поставял. Дора помни горчивината,
когато веднъж нейната работа била наредена от колегите преди тази на Христо. Борис
Митов се взрял в един детайл, казал ѝ – „този
пръст тука не се вижда“ и бързо разместил
рисунките с неговата отпред.5 Обучението в
Академията държало здраво Христо и колегите му в коловозите на реализма. През първи
курс те преминавали буквално препускайки
през цялата история на изкуството. Според
учебната програма в социалистическа България тя (историята) свършвала до импресионизма. Нещо повече, след него територията
била забранена – не само не се преподавала, не
трябвало да се вижда. Студентите знаели, че
в библиотеката е пълно с книги с илюстрации
и репродукции от различни периоди. Те обаче
не били достъпни за тях, не им ги давали дори
да ги разгледат.
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Веднъж нарисувал голямо платно на почиващи
си на полето селяни в два варианта. Единият бил съвсем традиционен и реалистичен,
другият – в по-ярки цветове, някои селяни
– облечени в червени ризи. Преподавателят
му веднага реагирал негативно на втората и
казал, че на нея селяните изглеждат изморени,
а не щастливи от труда си. Христо нямал желание да влиза в безсмислени спорове и да защитава свободата на творческия си поглед.7
Пропагандната машина на строя не пропуска
да впряга студентите за своите цели. Възлага им специални „тематични задачи“, както
и портрети на вождовете – за годишнина от
смъртта на Георги Димитров или за честване
на Димитър Благоев. Учащите се изписват
с красиви букви крилатите им мисли, които
трябва да вдъхновяват обществото. Рисува
ги и Христо, така се налагало. Вероятно това
е сред водещите причини Кристо да отбягва декларативни определения за смисъла на
творчеството си и да издига свободата от
всякакви зависимости като върховен принцип
на работата си. Задачите пред студентите
често звучат абсурдно. Те не свършват само
с рисуването на лозунги и партийни портрети. През летните ваканции не само младите
хора от Академията, но и музиканти и писатели трябвало да приближат изкуството
до народа. Това било урок и за тях, за да не
си въобразяват, че творчеството е нещо
откъснато от живота. В такива дни Христо
и колегите му били изпращани със специална
задача по градове и села да общуват с тружениците, да декорират „витрината на социа-
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лизма“, да ѝ придадат по-красиво лице. Кристо
много добре си спомня как обикалял селските
дворове по продължение на влаковата линия
на „Ориент Експрес“. Разговарял със селяните
и им показвал как да подредят дворовете си
така, че да изглеждат приветливо за преминаващите във вагоните пътници. Той бил срамежлив и в началото се притеснявал, но непосредственият му тон и общуване помагали в
преговорите. С колегите си нареждали балите
със сеното, паркирали тракторите така, че
стопанствата да изглеждат привлекателни.
Отпадъците и грозните страни на селската
работа прикривали, покривали, пакетирали
(Chernow, Volz 2002). В онези дни Христо се
научил да общува с различни от себе си хора,
убедил се в това как ръката на твореца може
да променя пейзажа и да придава нов изглед на
средата, да се намесва в нея и да ѝ въздейства, да ѝ придава нов характер, дори да я превръща в нещо различно. Тези съпрекосновения
с местното население и с извънградската среда са предвесници на развитието на неговото
пространствено мислене и идеи за проекти
на открито, носещи временността като своя
характеристика. Кристо си дава сметка за
влиянието на тези студентски занимания на
открито, но категорично твърди, че те не са

имали нищо общо с изкуството (Koddenberg,
Mekouar, Giovanelli, Collectifs 2019).
Младият Явашев бил отдаден на ученето, но
не и скучен студент. Понякога чувството му
за хумор надхвърляло очакванията на околните с артистични, дори ексцентрични за времето проявления. Годишните баловете на Художствената академия се посочват от някои
автори като първи наченки на пърформанс
(Стефанов 2003, с. 29). Те имали зададена тематична насоченост, маскирали се и студенти, и преподаватели. В тези моменти Христо
не се задоволявал само да навлече специален
костюм като повечето си колеги. Той отново
проявявал склонността си да режисира събитията и да изпипва детайлите. За едно от
тези събития Явашев поръчал файтон, натоварил на него група колеги и така пристигнали
на тържеството. Дора Бонева си спомня как
едва не изхвърчала от каросерията на завоя
на Университета, облечена с фуста от перде.
Пристигането им било истински фурор. Друг
случай, който мнозина помнят, е как Христо
пристигнал на бала маскиран като монах.
Истинското расо било взето от свещеника,
хазяин на Анани. През цялото време Христо
четял от книга, която се предполагало, че е
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Библията, но всъщност била „Половият въпрос“ на Август Форел, единствената тогава
книга, която информирала за интимните
отношения между мъжа и жената. „Чувството му за хумор беше свежо като полъх, всичко,
с което се захванеше, правеше с размах – от
детските игри до участието в карнавал. Такова стана след това и изкуството му“, спомня
си тези случаи Ива Хаджиева.8
Увлеченията на Христо по театъра продължават и през студентските години в
Художствената академия. Брат му Анани
бил естествената връзка, а актьорите и
режисьорите – приятели от компанията му.
Интересът на младия Явашев е сериозен и
затова той посещавал и някои от класовете в Театралната академия. Често рисувал
актьорите – на репетиции в различни роли.
Особен интерес проявявал към сценичното
оформление и пространствените решения
на сцената. Скицирал костюми и декори за
представленията, в които участвал Анани.
Винаги силно се вълнувал от неговите изяви,
обичал да обсъждат ролите и постановките.
Анани пази своите портрети, нарисувани
от брат му, спомен и за ранните му роли. На
централно място в дома му е „Студентът от
Саламанка“. На нея големият брат е с широкопола шапка и наметка. В дома на френското
културно аташе Бонавита Христо видял и
останал силно впечатлен от публикации във
френско списание със снимки на „художествено
оформление“ за пиеси на Брехт, Пирандело и
някои класици. Едно от изображенията за сцената на италианската класическа пиеса „По
периферията“ толкова много го впечатлило,
че го описва в писмо до брат си Анани, който бил в Габрово – „Подът червен (цинобър),
хоризонтът жълт (кадмиево жълто) без никакви завеси встрани – невиждана пространственост и в тази сцена артистите всички
в черни кадифени костюми. И това е комедия
– ама такава лъчезарност, светлина. Никакви
аксесоари. Това е демонстрация на художественото въображение. Просто удивление“.9
От театралните впечатления на Христо
може да се разбере много не само за неговите интереси, но и за ограниченията, в които стояли сковани много от българските
творци. През 56-та година едно от малкото
театрални събития било гостуването на
Белградския театър в София. Христо гледал
всички представления. Христо не само гледал
пиесите, той присъствал на всички възможни
разговори с авторите и театралните екипи.
Срещите с изкуството отвъд все повече затвърждавали у него убедеността, че изкуството в България е твърде вехто: „Човек разбира
какви глупави, невъобразимо примитивни

представи имаме за театъра и как и къде е
съвременния театър. Нашите представления
приличат на музейни вещи и консервирано
изкуство“.10
По време на следването си Христо си е поставил за цел да стане художник и да се
самообразова. Рискованото в условията на
комунизма познанство с дипломата Бонавита има особена заслуга за достъпа на Христо
до образци на модерното изкуство. Той си
спомня, че се е запознал с него в средата на
1955 г. Французинът бързо забелязал уменията на младия Явашев. Видял негови рисунки и
му поръчал портрети на семейството си – на
съпругата си и 4-годишното им дете. Така
Христо станал редовен гост в техния дом,
получавал информация за световни културни
събития, имал достъп за първи път в живота
си до албуми с произведения на съвременни
западни художници и ярки представители на
модернизма. Жадно разглеждал репродукциите. Вече бил сигурен, че отвъд Желязната
завеса светът на изкуството е различен, жив
и свободен. Това му дава решимост и тласък
да поеме по пътя към него, колкото и трудно
да изглежда това.
Преди да тръгне завинаги, той ще се откъсне
от всички и ще се върне на мястото, което го
вика обратно постоянно – Качурите, махалата над Габрово, където с родителите си
бягат от войната. Там той помагал на селяните да вършеят, доят, да изкарват овцете,
а в паузите ги скицирал. Вечер ги карал да му
позират.
Идеята да излезе извън България намира
трайно място в мислите му. „Знаех, че е
трудно, но исках“, казва ми 60 години по-късно
Кристо. Това изречение ще е валидно и движещо многократно през живота му. Студентът
Христо е разбрал, че необятността на изкуството, която го привлича, не е в рамките
на страната. Въпреки културната изолация
на България той е видял доказателства за
съществуването на свободно изкуство отвъд
границата. Той тръгва за пореден път, загърбвайки миналото и гледайки напред. Дори
балтонът, който носи, е зает от баща му. Инстинктивно усеща, че полетът ще е еднопосочен. „Знаех, вътрешно, че никога няма да се
върна обратно. Нямах никакъв багаж, не носих
нищо с мен, не притежавах нищо в България,
ужасно“11, ще ми разкаже години по-късно Кристо. Тогава обаче никой не знае за тази негова
убеденост. Дори майка му.
Честата смяна на мястото на живеене по
време на детските години, променливият
статут на семейството, динамиката на со-

Личен архив на автора, интервю на автора с Ива Хаджиева, 2017.
Личен архив на сем. Явашеви, писмо на Христо Явашев до брат му Анани, 1956.
10
Личен архив на сем. Явашеви, писмо на Христо Явашев до брат му Анани, 1956.
11
Личен архив на автора, интервю на автора с Кристо, 2014.
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циалната и обществена среда във времето на
неговото съзряване оформят Христо като
човек с решимост за промени, успяващ да
формулира ясни цели. Липсата на материални обвързаности, свързващи го със средата,
му помагат да върви напред към тяхното
преследване, без да е възпрепятстван от
емоционални или материални фактори. Тези
обективни факти от биографичния му път
предпоставят и формират в голяма степен
насочването и достигането до концепция
за изкуство, за което временността е не
само характеристика, но и осмислена жи-
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тейска и философска нагласа. В творчеството на Кристо и Жан-Клод темпоралното е
издигнато във възвишено и красиво заради
своята мимолетност и неповторимост
– така то става носител на уникални качества. За Кристо и миговете, прекарани
в България по време на детството и младостта му, също са възприети като временни и неповторими. Той никога не се връща
към местата, които обича и за които пази
съкровени спомени. Така те остават част
от магията, за която говори със светещи
очи и която не може да се повтори.

