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семейство от години, не беше ходила там. Вероятно всеки е имал 
своето очакване от срещата с тази къща – още повече, че всички 
освен мен, които тръгнаха, бяха архитекти. В желанието си да съм 
подготвена прочетох още веднъж статията на Йоши „Моята борба 
– архитектурен експеримент в Балкана“ (сп. Abitare, бр. 17), в която в 
типичния си увлекателен есеистичен стил той разказва за работата 
си по къщата. Но нито снимките, нито статията ми се струваха 
достатъчни, за да разбера защо вече осем години Йоши прекарва 
лятото си в троянско село с изоставени къщи, работейки по цял ден. 
И защо има още и още работа. И дали ще бъде завършен този проект 
един ден? Докъде е стигнал? Какъв ли е интериорът? 
Малко след като пристигаме в селото в горещия юлски пек, вече седим 
на терасата (кьошка), пием студен японски чай „муги“ (от препечена 
пшеница, обяснява Надя) и смълчано гледаме двора, застлан с големи 
каменни плочи, и плевнята, разположена от другата му страна, точно 
срещу къщата. Там сега е новата работна площадка на Йоши – заел се 
е да реставрира и нея и има ясен план, който вече е почти завършен. 
Двамата с Надя разказват за тази „борба“ по възстановяването на 

На пръв поглед къщата на архитектите Йоши Ямазаки и Надя Иванова  
в Балкана прилича на една от многото стогодишни постройки в селото – с белязани 
от времето глинени стени, къде повече, къде по-малко оронени и напукани. Само че 
тя е като библейския мит за човека, създаден от кал – вдъхването на душа е най-

важният акт на сътворението.

къщата и превръщането й в съвременно място за живеене с 
усмивка – няма и помен от отегчение, умора или отчаяние. 
Вероятно заради щастливите моменти като този, в който 
под обраслия с растителност двор се разкрива великолепният 
стогодишен плочник. Или заради специалното съкровище – 
сгънатия лист хартия и монета, намерени от Йоши в една 
от вътрешните стени, докато свалял пръстената мазилка. 
Четем: „Днес, като рекох да си остава един спомен от мен, 
Лалю Цочев Гановски, при мене и моя другар Иван Стойков 
Чевдаров... Добър помен от мене…“. Датата е 21 ноември 1918 
г. Писмото – подпис на някогашните майстори, е поставено в 
рамка, удивително четливо и запазено. Като архитекти Йоши 
и Надя обичат темата за пластовете на времето – социални, 
исторически, културни; достатъчно е да прочетем неговите 
публикации, за да усетим колко вълнуващ и значим за настоящия 
ни живот е досегът ни с миналото. Когато в Abitare (2012) 
излезе статията за къщата, проектът вече беше спечелил 
престижен конкурс за сгради в процес на строителство в 
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реди време в Bravacasa (октомври 2010 г.) 
публикувахме една къща с интериор, чиито стени 
бяха изцяло покрити с естествена зеленина. 
Сингапурският архитект разказваше за идеята да 
създаде усещане за природа в градската среда и тъй 

като проектът беше в азиатска страна, помолих Йоши Ямазаки за 
интервю по темата за екологичния дом и ползата от зеленината. 
Каква беше изненадата ни в редакцията, когато вместо отговор 
на конкретните въпроси получихме от него есе, в което той 
разказваше как българската и японската дума за природа имат 
еднакъв смисъл – свързан с раждането. И че е възможен диалог 
с природата извън рамките на екоманията – именно към това 

трябва да се стреми архитектурата и дизайнът според него. 
Спомних си за този текст, пътувайки с приятели архитекти 
към лятната къща на Йоши и Надя Ямазаки в Балкана. От 
няколко години вече знаехме за нея – тя се беше превърнала в нещо 
като легенда: японският архитект Йоши Ямазаки реставрира 
сам стогодишна къща, бърка глина, измазва стени. Снимките, 
които виждахме във фейсбук, публикувани от Надя, бяха още 
по-любопитни и наистина показваха изтърбушена много стара 
къща с дървени подпори и много поетична светлина, нахлуваща 
през отвори в стените. Но не познавах човек, който е виждал 
в действителност митичната къща – дори нашата приятелка 
архитект Антоние Манолова, близка на японско-българското 
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Япония. Йоши вече е можел да спи в къщата, да я вижда, диалогът с нея 
е станал по-ясен, ако не по-лесен. „Най-интересното е, че всичко правиш 
сам“, казвам. „Защото е много трудно да се обясни на майсторите 
– отговаря. – И всичко е криво – под, стени, нямаше нито един 
хоризонт! Сложно е и накрая пак трябва да го направя сам. Физически 
натоварването е много голямо, но е добър фитнес. Това е много хубаво 
всъщност, като упражняване на първичните инстинкти…“ Нарича 
работата си почти „хирургическа“ – от старата къща е останал 
основният скелет, вътрешните стени са внимателно премахнати. 
Вместо малките стаички се отваря общото пространство на 
дневната. Долният етаж, където е бил зимникът, и второто ниво са 
обединени с вътрешна стълба от дърво. Старите отвори за прозорци 
са запазени, но със сменени дограми с капаци по негов проект, дневната 
е отворена към терасата със стъклена стена. Стените измазва отново 
– със същата стогодишна смес от глина, слама и тор, свалена от тях 
и разкисната с вода. Великолепната пещ в центъра на дневната също е 
оригинална, а тесният проход между нея и стената към спалнята (към 
която води врата от терасата) създава приказен ефект в интериора. 
Шкафовете в кухнята Йоши изработва от OSB плоскости, боядисани 

101

в сиво. След като с много труд и подръчни средства – 
прозрачен маркуч, пълен с вода, определят хоризонталната 
права линия на стените, прави конструкция за пода, 
сега покрит с дървени дъски. „Когато дойдохме, къщата 
изглеждаше, сякаш бабата, живяла тук, току-що е излязла – 
казва Надя. – Всичко си беше, както е било преди сто години 
Подът беше от пръст, вътре явно са ходели с цървули.“ 
Мисля си за бележката на майсторите – пътувала през 
годините като писмо в бутилка. И за добрата съдба на тази 
къща, в която е живял селският овчар. „Има още работа – 
казва Йоши. – Трябва да измаже фасадата, там не сме пипали 
нищо. Чувалите с глина чакат под стълбата… Плевнята 
ще стане библиотека на втория етаж, долу ще е кухнята. 
Дворът ще е голямата ни дневна, а старата къща ще остане 
за спални. Такава беше концепцията от началото.“ Сигурно 
още дълго време, когато го попитат с какво се занимава 
напоследък, Йоши ще казва: „Работя на вилата“. Неговият 
„архитектурен експеримент в Балкана“ продължава – и кой 
знае още какви послания още ни разкрие. 


