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РАЗКАЗВАМ МУ ЗА РЕЖИСЬО-
РА, ПИСАТЕЛ И ХУДОЖНИК 
ЖАН КОКТО, КОГОТО ПОПИ-
ТАЛИ КАКВО БИ ВЗЕЛ СЪС 
СЕБЕ СИ, АКО В ДОМА МУ ИЗ-
БУХНЕ ПОЖАР, А ТОЙ ОТВЪР-
НАЛ: „ОГЪНЯ”. 
МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА БИ МОГЛА ДА 
БЪДЕ И ИСТОРИЯТА НА ЛЮБО 
ДИЛОВ-СИН, САМО ЧЕ ПО-ЧЕ-
ПАТА И С ПОВЕЧЕ ОБРАТИ. 
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ЗВЕЗДИТЕ ОТБЛИЗО

Това е изключителна възможност да го погледнем различно. 

Зад гърба му са толкова интервюта, коментари и медийни изяви, отговорил е 

като че ли на всички въпроси. Аз искам да знам чий огън е запалил неговият 

огън?  „Това е голяма тема!“, реагира. Съгласява се да ми покаже снимки 

на важни за него моменти и знаковите личности в живота му. Някои от тези 

снимки впрочем показва за първи път. „Виж, като млад всеки се пали много 

– продължава. Аз съм правил какво ли не.“ 

„Например?“ „Бил съм санитар след единадесети клас в Раковата болница 

(за да видя как изглежда смъртта), автомонтьор в сервиз „Лада“. Работил съм 

в Кремиковци и в бригада „Пеньо Пенев“ - с деветнадесет виетнамци, които 

лъжеха, че са ветерани от войната. Всъщност се бяха измъкнали с връзки от 

казармата, за да работят в България.“

 „Явно нещата, които са те палили – казвам - са...“ 

 „Много са – ме прекъсва. - Опитвам се да пробвам каквото мога в живота и 

не съжалявам. Това е добър опит.“ 

„Тогава да започнем оттам - от кого какво си си откраднал?“ „Да започ-

нем“, казва Дилов. 

БАЩА МИ 
Той е изумителна личност не само в моя, 

но и в живота на много хора. Първо е из-

ключително толерантен. А умението да 

приемеш различието на другите е рядкост 

на тия географски ширини. Мисля, че това 

е най-важното, което съм попил от него. 

Другото е, че беше изключително добър 

редактор, универсален – и на литературни 

текстове, и на животи. Това е добро качес-

тво във всеки смисъл на думата. То е фор-

ма на агресия – взимаш нещо вече напра-

вено и казваш: “Виж сега, аз ти предлагам 

как да стане по-хубаво.” Трябва да можеш 

да го направиш с такт, така че човекът, с 

когото все едно дали имате любовни взаи-

моотношения, или сте в политиката – да ти 

повярва, да бъде сигурен, че го правиш с 

цел нещата да станат по-добри. 

Опитвам се и аз да бъда добър редактор. 

Помагам на много хора да си правят текс-

товете. Няма да ти казвам имена – достатъч-

но са известни. Баща ми беше изключите-

лен бохем и сърцат купонджия, което също 

мисля, че съм наследил от него. (сн. 1)

МАЙКА МИ 
много ме обичаше. Имаше много ученици, 

които двадесет години след завършването 

продължаваха да ни идват на гости и да 

си правят купони у нас. И тя някак си все 

не можеше да разбере как всичките тези 

деца благоговеят пред нея, а синът й само 

е една гад, която се отнася към нея с иро-

ния, със скепсис. 

Всъщност прекрасното чувство за хумор 
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съм го взел от нея. Тя беше благодарна 

публика, защото имаше чувство на само-

ирония и умееше да оценява комичното. 

Безспорно й помагаше и това, че беше 

литератор. 

ПОЛИТИКЪТ, КОЙТО МИ ДОПАДА,
е Конрад Аденауер  – кмет на следвоен-

ния Франкфурт и после канцлер на Гер-

мания. За мен е най-великият германец и 

един от най-големите мъже в политиката. 

Истински мъдър в драматични времена. 

Истинският десен политик. Най-важният му 

акт е, че след двете световни войни стига 

до фантастичното прозрение, че за да за-

пази немския дух и да даде шанс на тру-

долюбивата добронамерена християнс-

ка част на Германия, трябва да раздели 

собствения си народ на две. Да възпре 

ужасяващия тевтонски гняв на прусаците, 

стремящи се да подчинят света със сила. 

Това означава обособяването на ГДР и 

Федералната република. 

КУСТУРИЦА
е прекрасният киноразказвач! Най-вели-

кият, най-нашенският, Балканският Фелини. 

Сцената от „Черна котка, бял котарак“, в 

която един човек е паднал в клозета и след 

това се бърше с големи живи бели гъски, 

не може да хрумне нито на Гай Ричи, нито 

на Дейвид Линч, ни на Тарантино. Това е 

шедьовър! За да направиш такова нещо, 

трябва да си живял тук, да си вдъхнал Бал-

каните. Имал съм удоволствие да му го 

кажа лично. Той също много се смя. 

Харесвам сърбите, хърватите... изобщо 

балканците. По този повод ще ти разкажа 

случка, която никъде не съм разказвал. 

В навечерието на Коледа, на Панаира на 

книгата, около един щанд сме застанали 

писателите Виктор Пасков, Антон Дончев 

и аз. И си говорим страшни глупости. До 

нас седи един сърбин - преподавател по 

английска литература в Белград, издава 

списание за българо-сръбски културни 

връзки. Огромен мъж, ерудиран, прекра-

сен, но истински сърбин. Върви разгово-

рът и Виктор се сеща за известен немски 

графит, който гласи: „Бог е мъртъв, подпис: 

Ницше“, а отдолу пише „Ницше е мъртъв, 

подпис: Бог“. На мен ми хрумва прочути-

ят лаф на Бегбеде, че след всичко, което 

направиха за него, Господ може да си 

даде зор поне да съществува. Антон ни 

гълчи бащински и философски, че не бива, 

сега в навечерието на Коледа, чак пък 

толкова да сме богохулни. Сърбинът мъл-

чи. По едно време въздъхва. И казва: „Да, 

Бог е мъртъв, а напоследък и аз нещо не 

съм добре.“ С Виктор пищяхме от смях по-

ловин час, защото това е толкова хубаво! 

Толкова балканско! Толкова истинско!

„У нас - обръща темата Дилов - много 

присъстваха изкуствата, във всички-

те им форми.“ 

ЛИТЕРАТУРА
Израснах в среда, която формира у мен 

огромна социална памет. Разказите за 

писатели от поколението на баща ми и по-

стари дотолкова са присъствали в нашата 

къща, че понякога не мога да разделя чу-

тото в ранна възраст от реално случилото 

се на мен лично. Понякога имам чувство-

то, че съм седял на една маса с Лилиев и 

Каралийчев, с Фурнаджиев. Тази памет ми 

помага и е много вдъхновяваща. 

Палили са ме големите творци на сло-

вото. Латиноамериканците са огромно 

откритие в моя живот. От Маркес през 

Октавио Пас, Марио Варгас Льоса, Кор-

тасар... Всички. Заради тях започнах да 

уча испански, но ме завъртя животът. 

КАРТИНИ
Много ми допадат наивистите. Този начин 

на рисуване е искрен, непресторен, не-

обременен и ти обогатява представата за 

света. Сред българските изключително ха-

ресвам Христо Христов-Йожката, Коста 

Форев и едно лично мое откритие – Иван 

Жабов, но за жалост през последните го-

дини се изгуби. Мисля, че светът тепърва 

ще открива българските художници. Те са 

изумителни. Прекрасни. Скоро на един 

търг направо „откачих“ по една по-неиз-

вестна картина на Цанко Лавренов... Лот-

рек ли, Мане ли?!

МУЗИКА
Напоследък много ми харесва „Ток Ток 

Ток“ - група от една нигерийска певица, 

саксофонист и контрабасист. Правят нов 

абсолютно различен акустичен формат, в 

който звучат старите джаз формати.

Слушам много и класика. „Цигулков кон-

церт“ на Макс Брух винаги много ми е ха-

ресвал. Вълшебен е! Партията на челото в 

четвърта симфония на Малер – също. 

Чалгата влезе в живота ми от времето на 

заниманията ни със Слави в БМК. Тогава 

трябваше да знаем какво се случва на 

пазара. Писал съм и текстове – няма да 

казвам кои. 

Не деля музиката на хубава и лоша, а на 

добре направена - със сърце и с познание 

за национален дух и корени, и на халтура.

КИНОТО 
Баща ми купи телевизор чак когато влязох 

в казармата. И в момента нямам –  повече 

от година не гледам телевизия. Върнах си 

вкуса към прекрасни изживявания, които 

бях забравил, като ходене на кино с пу-

канки. Като ученик и студент бях почти або-

ниран за кино „Дружба“. Когато нямаш 

достъп до модерно изкуство, естествено е 

да се посветиш истински на класика. 

Има един велик филм на Антониони - „Но-

веченто“ („Двайсти век“). Знаеш ли защо 

е важен за мен? Спомням си, преди доста 

време бях в Италия в хубав семеен рес-

торант. Прекарвахме прекрасно, много 

романтично. На масата един човек ме 

убеждаваше колко лоши качества имат 

италианците - завистливи, дребнави, не 

били единен народ..., но добави: „Едно 

измива всичко останало. Това е изклю-

чителната им, доведена до истеричност 

почит към хората на изкуството.“ И ми 

разказа как, докато Верди бил болен и 

умирал в един хотел в центъра на Милано, 

градската управа наредила да настелят 

със слама целия площад пред хотела, а 

файтонджиите сами омотавали копитата 

на конете си с парцали, за да не пречат 

на Маестрото, който умира. Да му е тихо 

и спокойно. Тогава ми се върна първата 

сцена от филма “Двайсти век”, в която 

един луд търчи през прашно село и крещи: 

„Джузепе Верди е морто“. 

И до ден днешен ме преследва тази кар-

тина. Много ми се иска и българите да 

сме такива.
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МАЙКА МИ, ЖЕНА МИ И ГОЛЕМИЯТ МИ СИН 

Децата ми са прекрасни. Все не мога да 

им кажа колко много ги обичам и все си 

мисля, че им дължа разни неща. 

Държа да не им се меся и да правят в жи-

вота си каквото искат, защото съм убеден, 

че това е правилното. Мисля, че ще им бъда 

полезен по-нататък с всичко преживяно от 

мен, с нагласата си. За простите истини, 

за добро и зло, майка им им е дала много 

повече от мен. Тя е чудесна, смела и силна 

жена. Обикновено казват, че момчетата 

търсят майките си, за да се оженят за тях. 

Избрах тази снимка, защото Елина и Милка 

Дилова бяха напълно различни, но са же-

ните, които остават в моя живот завинаги. 

Противоположни и допълващи се. (сн. 6) 

ДВЕ ВЕЛИКИ ФИГУРИ НА „ГЕРГЬОВДЕН“ 

Илиян Матеев и Петър Стоянович. На някак-

ва хижа сме в много диво място в Средна 

Стара планина, през зимата, приготвяме 

дивеч, двамата са напълно различни като 

хора, но това, което ги обединява и което 

е характерно за всички гергьовци, е вели-

колепното чувство за хумор. (сн. 4)

ЗАНИМАНИЯТА МИ В МОМЕНТА 

Миро Боршош и разпространителката на 

„Новинар“ - Цветанка Коцева са част от 

великолепните хора, които срещнах или 

преоткрих в „Новинар“. Заедно с Миро 

правим и хубавите неща във вестника, и 

големите бели. А на Цветанка й викаме Та-

лисмана. Тя разпространява „Новинар“ от 

създаването му преди 14 години от великия 

Степан Ерамян, когото трябва да наредя 

сред учителите си по вестникарството на 

челно място. Тя разпространяваше и друг 

вестник, който правех – „Ку-ку“, единстве-

ния сатиричен и ъндърграунд ежедневник 

в историята на България. (сн. 7)

СМЕШНА СНИМКА

от едно много сантиментално пътуване в 

Капри. Сниман съм на фона на небето, 

което само там има такъв цвят. Получил 

съм подарък гергьовска престилка. Как-

во да го коментирам? Особено на фона 

на разкритията за следствените в парла-

мента (б. р. - има предвид депутата Кузов). 

Мисля, че и „скотоложството“ ще стане 

много модерно заедно с педофилията и 

другите извращения. Затова и бързам да 

се саморазкрия. Падам си по рисувани 

овце, с обица на езика. Също като Малкия 

принц, който иска да му нарисуват овца. 

(сн. 5)

„КУ-КУ“, „КАНАЛЕТО“, „ХЪШОВЕ“, „ШОУТО 

НА СЛАВИ“ 

Мога да те затрупам със снимки от това 

време, но няма как да покажем всички 

– от Въргала до Любо Нейков и Виктор Ка-

лев. Нека присъстват невидимо и многоз-

начително. 

Това е 19 февруари 1998 година. В страхо-

тен скандал сме с правителството на Иван 

Костов. Току-що ритуално сме си обръсна-

ли главите пред Ларгото и сме изпратили 

две възглавници с косите си – в Президент-

ството и в Министерския съвет. Този момент 

за мен беше върхът в обществената роля на 

цялата поредица от предавания – от „Ку-ку“ 

до „Шоуто на Слави“, в които с моите коле-

ги неизменно успявахме да бъдем на върха 

на събитията, да се изправяме срещу ця-

лото обществено мнение, ако вярвахме, че 

ние сме правите. Най-важното ни качество 

беше да не бъдем комформисти . Когато то 

отстъпи място просто на шоубизнеса, и аз 

престанах да се занимавам с телевизия. Аз 

без каузи и битки не мога. Много съм нау-

чил от всички. Много са ми дали. И Камен, и 

Зуека, и Тончо. Курумбашев. Най-много ми 

е дал Слави, разбира се. Този изумителен, 

неспокоен дух. Разтеглен като дъвка между 

здравите си селски корени и стремежа да 

литне към върховете на световната слава... 

Със Слави не просто сме били партньори 

и – надявам се – приятели и до днес. Той 

просто е станал част от мен. Част, която 

винаги ми е липсвала. (сн. 3)

РАДОЙ РАЛИН

Аранжирал е как да застанем. Идеята е, 

че сме сподвижници, ама всеки трябва да 

си ходи по своя път. 

Радой имаше изумителен дух... поняко-

га ми се струва, че чувам смеха и поу-

ченията му... така – кънтят и в момента в 

главата ми. Голяма фигура! Имаше изк-

лючително присъствие в моя живот и без-

крайно много го обичам. Наистина ще 

бъдем спътници завинаги. (сн. 2)
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„Не обичам да се снимам – признава. - Не съм и добър 
фотограф. Дъщеря ми има качества в тая област и 
мисля да я тласкам елегантно нататък. Помниш ли 
филма „Дим“, където един човек снима един и същ ъгъл 
на отсрещната улица в продължение на години и съз-
дава паралелна действителност. Смятам, че фотог-
рафията е изкуството на подменената действител-
ност. Аз предпочитам да описвам с думи...“ 

Снимките са направени в ресто-
рант-панорама „При орлите“, София


