
Има истории, които чакат да бъдат разказани

Разказвачи на истории



 Елеонора Гаджева е журналист - 
от търсещите. Водена от интереса си 
към историите, чийто автор е самият 
живот, преди две години, слага началото 
на проекта „Разказвачи на истории”. 
Тогава заедно с фотографа Светослав 
Куцаров хващат нишката и тя сама ги 
води, дори на места до които все още 
няма път.
 Повече от 13 560 километра, 
пропътувани на територията на 
България
 37 населени места
 130 срещи с различни хора, 
организатори, ръководители на проекти, 
специалисти по история, археология, 
етнографи, културолози
 112 интервюта
 Над 3700 снимки и всичко това в 
една книга „Разказвачи на истории”.

... Което трябва да
остане, намира начин

да премине през
времето.



Лютиерът прокара 
длан върху своята 
цигулка, притвори 
очи и лицето му 
се отпусна. Това е 
мигът на майстора 
с неговота цигулка, 
това състояние не 
се описва с думи, 
то остава да се 
носи във въздуха, 
в ателието, там, 
където се ражда 
изкуството.

Андриан Андреев, 
майстор лютиер от Казанлък



Гайдата затихва, 
оттегля се някъде 
в тихото, нощта 
е прегърнала 
всичко наоколо, 
дъждовните 
капки галят 
уморената земя. 
Нестинарката 
полека се 
отскубва от 
хватката на огъня.
Бяло пречистване.

Веска Ахмакова, 
нестинарка от Ямбол



Истински разказ за
бялото в живота на 
хората и брашното 
в нощвите. 
Безценни мисли в 
ухаещата тишина 
на втасващ хляб, 
истории, събрали 
мъдростта в себе 
си, и един малък 
свят, който започва 
и свършва с хляба.

Веселина Драганова от село Гарван



Стефан Терзиев, хореограф от село Ново Ляски

 „Трябва да искаш да пазиш традициите,
да предаваш знание от миналото на тези

след теб. Не бива да се замисляш какво ти
коства, колко усилия, време, работа и
проблеми струва всичко това. Ако така
мислим, отдавна да сме се отказали.

Тогава какво ни остава.”



 Всяка история в книгата е едно пътуване 

към спомените на хората, към миналото и сърцето 

на човечеството. Всяка история ме е докоснала и е 

оставила частица знание в мен. Прочети ги, потърси 

себе си и после можеш да разкажеш друга история. 

Защото всеки човек е разказвач на своите спомени.

 „Не съм мислила, че един ден всичко 

това ще се превърне в книга. Просто 

седях и слушах историите. Коя от коя 

по-интересни, по непознати и приказни. 

Работата ми на журналист е най-хубавото, 

което ми се е случвало не само заради 

възможността да съм сред хората и чрез 

тях да преоткривам завъртулките на 

живота, а и защото мога след това да 

разказвам за тези срещи на другите. 

 Когато започва като рубрика 

на страниците на списание „За хората” 

-„Разказвачи на истории” има идея да показва 

обикновени хора с необикновената мисия 

да помнят, пазят и предават знание дошло 

от миналото. „Започнахме да издирваме 

стари майстори на изчезващи  занаяти, 

после се пренасяхме при пеещите тъкачки 

и се възхищавахме на цветовете втъкани 

в чергата на жените от планинско селце. 

Миг по-късно потропвахме в недоумение 

пред уникалните стъпки на хората от 

гоцеделчевско... и неусетно тези истории 

се превърнаха в част от нас.” Часове наред 

пътуване от място на място, срещи, 

разговори, впечатления, снимки, вълнения и 

след това отново на път към следващата 

история. „Струва ми се като сън, толкова 

много хора, толкова силни истории, 

моменти, когато съм си мислила,че неискам 

приказката да свърша и други, в които съм 

се чудила дали е истина поредната среща. 

Сега знам, че всичко си е струвало и тази 

книга го доказва.” 

“Да снимаш обикновени хора 
е необикновено преживяване. 
Те не са модели, не позират. 

Те просто изпълват всичко 
около себе си с живот!” 

Светослав Куцаров
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