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В едно  от своите „Писма до Русия” архи-
мандрит Софроний Сахаров казва, че всяка 
война е братоубийствена, независимо кой 
е победителят и кой – победеният. Защо-
то и двамата са братя, частици от единия 
живот на разкъсаната в падналия Адам чо-
вешка природа. Войната е борба срещу дру-
гия; а всеки „друг” в основата си е онзи, за 
когото свети Силуан Атонски казва „моят 
брат е моят живот.” 

На друго място в същата книга отец Соф-
роний казва, че пренебрегвайки съзнанието 
за величието на Божия замисъл за човека, 
ние не просто недоглеждаме, а вършим го-
лям грях. Именно загубата на съзнанието 
за собствено достойнство и свързаното с 
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нея незачитане на чуждото е дълбоката причина на 
всяко братоубийство – и в неговите крайни форми, и 
в ежедневните му проявления, като например омраза-
та, злепоставянето, лъжата за другия. Ние сме груби 
и зли в нашите отношения, защото не виждаме сми-
съла на човека – нито в себе си, нито в другия.

Войната, казват, е продължение на политиката с дру-
ги средства. Но политиката сама по себе си е война. 
Политическото убийство е също така страшно, как-
то убийството по време на война. На война човекът 
се  унищожава физически, но има надежда паметта за 
него да остане и тя да бъде правдива. Докато поли-
тическото убийство почти винаги е свързано с уни-
щожаване на идеята, паметта, истината за човека. 
Политиката е надлъгване и нейният стремеж към 
„истината“ е стремеж към вербално и икономическо 
красноречие. Политическата истина е лъжа, защото 
винаги е „истина срещу“, „истина“ на противопоста-
вянето и борбата за надмощие. В политиката няма 
разбиране, нито познание за човека и света, защото 
истинското познание се дава само в любовта. В ом-
разата няма истина.

За вечното достойнство на човека и за това какво в 
човека е годно за вечност. За употребата и злоупо-
требата на свободата ни и за това колко поколения 
носят травмите от една война. За духовното призва-
ние на човека, за творчеството и любовта... Вижте в 
този брой на Свет, заедно с представянето на нова-
та книга на архимандрит Софроний Сахаров и очерци-
те от поредицата 100 години българско кино.
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роден в Русия през 1896 г. Завършва 
живота си през 1993 г. в основания от 
него манастир „Св. Йоан Кръстител” в 
Есекс, Великобритания. Първата част от 
монашеския си път извървява на Света 
гора, където в продължение на осем 
години е под духовното ръководство на 
св. Силуан Атонски. Той е добре познат 
на българския читател с книгите: 
„Св. Силуан Атонски“, „Ще видим Бога 
както си е“, „За молитвата“ и „Раждането 
за непоклатимото Царство“.
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Търсих волята Божия нелеко и с голям душевен труд и 
молитва… Повече от двадесет и пет години отдадох на 
служение на всеки и на всички, които имат нужда от мен… 
Прекарах половин век в напрегната молитва за света. 
Състарих се, но вече нямам надежда в дните на живота ми 
тук да видя онова, за което тъй упорито се бореше душата 
ми: за мира в целия свят, за братството между хората, за 
обединението на всички в благородната борба с единствения 
и общ за всички ни враг – смъртта.

Архимандрит Софроний
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×етейки в Библията за грехопаде-
нието на Адам, питам се какво 
му е било предложено?* Влече-

íèåòî íà човека към абсолютното, към 
безграничното познание е естествен 
човешки стремеж. Колкото и огромен 
да се оказва този космос, колкото и 
дълго да е било времето от милиони и 
милиарди години, на човешкия дух все 
му е тясно: „Щом има край, нищо не ме 
удовлетворява“. Бидейки създаден с та-
кова влечение от самото начало, пред 
човека застава изкушението: И заповя-
äà Ãîñïîä Бог на човека...: от дървото 
за познаване на добро и зло, да не ядеш. 
Но нима можете да бъдете богове, ако 
нещо ви е забранено? Яжте и тогава ще 
знаете всичко: и зло, и добро – и тога-
ва ще бъдете като богове**. Това ще да 
е внушило недоверие към Бога, защото 
Той като че ли е поставил някакъв пре-
дел за човека. Само че пределът е бил 
положен в друг смисъл. В Новия Завет 
имаме откровението, че Бог е светли-

* Виж: Бит. 3:5.
** Виж: Бит. 3:1-5.

на, и в Него няма никаква тъмнина***, че 
Той не влиза в общение със злото. Така 
че, ако човекът, бидейки свободен, се 
е отклонил към зло, то неговият съюз, 
неговата връзка с Бога се прекъсва. 
И тъй като източникът на живота е 
Бог, то макар биологически човекът и 
да просъществува известно време, ако 
той не се възсъедини с Бога, така и ще 
си остане откъснат от Този, Който е 
Източникът на живота. И тогава – каз-
âà Бог – áåçäðóãî ùå óìðåø****.

Âúïðîñ êúì îòåö Ñîôðîíèé:

Казахте, че сте започнали да пишете, 
понеже мнозина са поискали по лесен 
начин да узнаят премъдростта на жи-
вота. Но нали, колкото и да четат, те, 
все едно, няма да я познаят, защото ако 
искаш да узнаеш, трябва да преминеш 
онзи житейски път, който Вие сте пре-
минали.

*** 1 Иоан. 1:5.
**** Бит. 2:17.
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Îòãîâîð:

Отчасти не отричам това. Но защо да 
не допуснем, че не аз съм създал всич-
ки тези мисли, които нося в себе си, че 
съм възприемал и от другите: от Новия 
Завет, от учителите на Църквата. И 
онези хора, които вече съвсем са из-
оставили четенето на Евангелието, 
като чуят евангелското слово, може 
би ще си кажат: „Да, и аз ще опитам. 
Ето, човекът пробвал, решил се, и ето 
че му се удало“. Това е, което е направил 
и старецът Силуан, неговият пример 
е вдъхновил хиляди хора. Много е въз-
можно той да постави основата на нов 
разцвет в духовния живот. На стареца 
Силуан, човек прост и естествен, му е 
било дадено да познае и преживее тази 
форма на любов: обичайте враговете 
ñè*, с която Господ е възлюбил човека. 
Характерната черта на любовта е, че 
когато това чувство ти се дава, а то 
се дава чрез сърцето, за човека е оче-
видно без всякакви логически доказа-
телства, че той не умира, той е вечен. 
Никакво научно познание не довежда до 
този извод.

Айнщайн е написал книга за себе си – 
„Моят светоглед“. Понякога той е 

* Мат. 5:44.

преживявал състояние на известен 
мистичен трепет, когато размисли-
те му са стигали даже до намиране 
на формула или уравнение не само за 
материята, а и за Бога. Но той не е 
познал Бога като личност, неговото 
възприятие е спряло до равнището, до 
което стигат философите. Разглеж-
дайки битието, някои хора не могат 
да се съгласят, че начало на всичко е 
атомът водород и че всички форми на 
нашето съществуване са създадени 
като случайно следствие от някакви 
комбинации от атоми. Понякога за хо-
рата това става отправна точка, за 
да тръгнат с доверие по пътя, който е 
показал Христос.

Âúïðîñ:

Казахте, че когато човек се отклоня-
ва по посока на злото, той губи връз-
ката с Бога, тоест настъпва разрив. 
Но навярно едностранен, разрив на чо-
века с Бога, а не на Бога с човека?

Îòãîâîð:

Да. В това и се заключава трагизмът 
íà падението: че Бог е дошъл и показал, 
че не Той иска да се отлъчва от нас, а 
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че човекът се отлъчва. Тоест, Бог не 
насилва човека.

Ето сега преживяваме толкова ужас-
ни събития: война във Виетнам, война 
в Нигерия, война в Близкия Изток, гла-
дът по земята, който поразява смърт-
но хиляди и хиляди хора. Логично ясно е, 
че ако човечеството живееше по друг 
принцип, то би могло да изхрани всички. 
Средствата, които се изразходват за 
война, даже когато не се воюва, превъз-
хождат средствата, които биха задо-
волили нуждите на всички умиращи от 
глад.

Във връзка с това, попитах в Англия 
åäèí човек: „Ако бихте имали абсолют-
íà власт, какво бихте направили с ви-
новните за това зло?“ – Ето неговият 
отговор: „Ако имах такава абсолютна 
власт, не бих могъл да се помръдна – 
властта би ме парализирала“.

Такъв „парализиран“ пред нас виждаме 
Бог Иисус Христос, Който казва: да се 
не противите на злото*, тоест „отдай 
живота си, даже когато ти се струва, 
че ти правят зло“. Това, че Бог не се съ-
гласява със злото, не значи, че Той ще 
хвърли някого в затвора, или ще отхвър-
ли когото и да било. Самите думи оби-

* Мат. 5:39. 

чайте враговете си, свидетелстват за 
това, че в Бога такова отхвърляне няма. 
Това е извънвремево явление: според 
библейското откровение, преди човека 
от Бога е отпаднал Денница, Луцифер**. 
Затова и човешкото падение, инспири-
рано***, внушено от Луцифер, носи елемен-
ти на луциферизъм. И днес може да се 
срещнат твърде много хора по земята, 
които радеят за самообожението на 
човека. Те мислят, че няма никой и нищо 
ïî-âèñøå îò човека, че той царства в 
битието, че ще бъде абсолютен госпо-
дар на света. Но когато става дума за 
греха – това понятие не е етическо, мо-
рално, а онтологическо, което излиза из-
вън нормите на обществения живот. Не 
защото е против тях, а защото отива 
безкрайно по-далеч отвъд тях. Морални-
те норми говорят за наказания, а Бог го-
вори: обичайте враговете си...; и не бой-
те се от ония, които убиват тялото...****. 
Но това не може да се обясни с думи и 
да се възприеме иначе, освен чрез сърце-
то, защото всеки човек, докато в него 
е живо усещането за присъствието на 
смъртта, е естествено да защитава 
себе си от всяко същество, което би 

** Виж: Ис. 14:12-14.
*** Inspiro (лат.) – да внуша, да вдъхна; да 

вдъхновя.  
**** Мат. 5:44; 10:28.
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посегнало на живота му, даже на удоб-
ството на живота му. До ден днешен 
борбата в света се води за това. Хрис-
тос е казал: един е вашият  Отец...; а 
всички вие сте братя*.

Така че каквато и война да сме спече-
лили, тя винаги има характер на бра-
тоубийствена. Каин убива Авел** и каи-
новският характер може да се проследи 
през цялото историческо  време. Трябва 
да осмислим и да победим тази тенден-
ция в нас. Защото ако продължаваме да 
носим в себе си онова луциферично дви-
жение, все повече ще нараства дина-
миката на  падението. Един  човек беше 
казал: „Понеже е било забранено на  чо-
века да знае добро и  зло, при неговото 
несъвършенство и стремеж да се бори 
със  злото, той би унищожавал всички, 
които му се сторят носители на  злото, 
и би започнало взаимно унищожение“. 

– Нима  йезуитите не са постъпвали 
именно така?

– Слава Богу, ние не сме  йезуити. Ако 
хората бяха като деца***, биха живели 
без непрекъсващата братоубийстве-

* Мат. 23:9; 8.
** Виж: Бит. 4:8.
*** Срв.: Мат. 18:3.

на борба. Мисля, че причина за всички 
войни и вълнения не е материалното 
състояние, а духовното. В основата на 
всички исторически събития лежат не 
материални причини, а духовни.

Спомняйки си как живеех в отшелни-
чество на Атон, – мисля, че никой не е в 
състояние да опише  бедността на онзи 
живот. Въпреки това,  човек с нищо не 
би заменил тамошната  свобода на духа 
си. А тези, които трупат богатства 
и убиват братята си заради повече 
ºмане и притежаване, ми се струват 
безумни, умопомрачени****. И досега не са 
приели Христос. Дори и народите, кои-
то претендират да се наричат хрис-
тиянски, са се опозорили в историята; 
защото и до ден днешен най-опасни са 
народите, които считат себе си за 
християнски. По-малко просветените 
народи не са могли да създадат таки-
ва средства за изтребление, каквито 
са създали народите, просветени духом 
от Христос. И не че Христос е родител 
íà  злото, а, както казахме, великият 
дар на  свободата сред тези народи се 
е осъществил в негативен аспект.

**** Срв. Мат. 6:19. Лука. 12:18-20, 33.
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È двете писма, които в тази 
книга затварят кореспонден-
цията на архимандрит Софро-

ний със сестрите му Мария и Алексан-
дра (Шура), носят нескрита и стояща 
в гърлото горест и печал: човешкият 
живот върви към земния си край.

Използвам края на тези писма като 
своеобразна рамка на послеписните 
ми ескизни бележки за книгата „Пис-
ма до Русия“.

„И ето, скъпа Шура, аз прахосвам го-
дините си, силите и времето си, за 
да дам, макар и на малцина отчаяни, 
утеха… Твой Софроний“. – Годината е 
1969-а (писмо 77).

Не само краят на писмото на отец 
Софроний, с достойната за зрялата 
му мъдрост безпощадна равносмет-
ка, а цялото писмо е пронизано от 
неотстъпните му страдалчески раз-
мисли за „тъмните петна“ в неразка-
ялата се човешка душа, за трагизма 
на „подивелия“ свят, безмислието на 
материалния стремеж на младите, а 
оттам – и за „духовния рак“ на съвре-
мието – отчаянието, за все по непо-
силната динамика на живота с „про-
клетото му бързане“…

Áëàãîäàòòà íà „Àäàìîâèÿ ïëà÷“
Послеслов към книгата „Писма до Русия“

Неслучайно цитирам годината на пис-
мото – 1969, октомври. Преди близо 
половин век духовната прозорливост 
на отец Софроний бе провидяла не-
избежната картина на съвременния 
свят – светът на днешния ден, все 
пак някак променен, но в тревожна и 
плашеща посока…

Бистрата прозорливост на отец 
Софроний е плод на изнурителната 
борба със страстите, на покайния 
плач в светогорското усамотение, 
на духовната му разсъдителност, но 
преди всичко е дар на благодатта.

Четенето, а особено работата върху 
епистоларна книга носи особено сър-
дечно очарование. Заради интимната 
изповедност в писането на писма. 
Заради „аз“-формата и общуването 
(в случая) на „ти“. Както общуваме с 
Бога.

Човек може да говори и пише за и от 
себе си и в първо лице множествено 
число – „ние“: като говорене и писане 
от името на катедра, сан, титла и 
уважението към тях, или като скрит 
израз на скромност, или като своеоб-
разен апофатичен израз на смирение. 

Âåíåòà Äÿêîâà
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– Така отец Софроний пише на места 
в първата част на книгата си „Ста-
рец Силуан“.

В „Писма до Русия“ е точно обратно-
то: аз-речта, аз-словото е мяра на 
скромността на „аз“-а (не на „Аз“-а!), 
на споделеност, на изповедността 
на брата и духовника. Спомените от 
миналото, разказите за настоящо-
то му битие, размислите, впечат-
ленията от пътувания, духовните 
поучения до сестрата, ненатрапчи-
вите братови съвети и препоръки, 
без преднамерено високоумие – всич-
ко съкровено е изведено и до дълбоко 
богословско осмисляне.

Ала над всичко остава горестното 
страдание на духовника за падналото 
човечество, за непостижимия мир в 
света, за крехката и ранима любов, а 
така също и копнежната му скръб по 
„гълъбово-синьото Небе с неговата 
прекрасна Тайна“…

Когато започвах превода на книгата, 
един приятел възкликна: нима остана 
нещо от отец Софроний неиздадено 
на български!? – Да, останало е. И 
много повече. Слово, служение, мо-
литвеност, опит, мъдрост, памет.

„Всичко отдавна вече е казано“. – 
Архимандрит Софроний вече е на-

писал и издал книгите си, своевре-
менно са преведени на много езици, 
на български език също. Знаем отец 
Софроний – вече старец Софроний – 
и от срещите ни с архимандрит За-
хариас (Захару) и неговите беседи. 
Знаем стареца и от фотографиите 
му с почти непоносимия пронизи-
телен поглед на мъдър проницател, 
който разпознава душевни глъбини 
и вселенски далнини, поглед на съ-
зерцател на „дивното синьо небе“, 
поглед светлолетящ, благостен и 
многострадален, с очи на сърдечно-
умното познание, очи изсушени от 
„плача на Адам“…

Да познава човека, да влиза в душев-
ната му съкровеност, да умее да го 
разбира и наставлява – „това отдав-
на е мой идеал. И не е ясно как точ-
но се случва, аз ли влизам в сърцето 
на другия човек, или приемам човека 
в себе си, в сърцето си …“ – споделя 
отец Софроний в едно от писмата. 
Както огънят и желязото.

„Да ти кажа, не се мисля за „писател“. 
На това поприще стъпих случайно, 
това не ме прави „писател“ (писмо 
11). По повод многото окуражаващи 
отзиви за една от неговите книги му 
се е мярнала мисълта да продължи, 
но „никога не съм се подготвял за пи-
сател“.
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„Скъпа Мария!.. Пиша ти разбъркано, 
безредно, обикновено така се полу-
чава. Впрочем, писмата не са лите-
ратура за следващите поколения… 
В известен смисъл даже е по-добре 
– има повече истина и правдивост 
при цялото неподредено и безразбор-
но изложение. При мен същото е и с 
книгата, и със статиите. Подобно 
е и с молитвата. В края на краища-
та, утешавам се, че и в псалмите и 
в други пророчески творения също 
няма логическа последователност и 
литературна свързаност. Даже и в 
творенията на великите отци няма 
особена схоластична система, ако, 
разбира се, под система се разбира 
известен ред на изложението или на 
представения материал, а не дълбо-
кото вътрешно единство на позна-
нието…“

При цялата спонтанност и привидна 
снизходителност към писмовния си 
маниер, в писмата на отец Софроний, 
едно след друго, все по-ясно се дола-
вя съзнанието му за значимостта 
на тези послания. И въпреки че вече 
„отдавна всичко е казано“, писмата 
му остават  и „литература за поко-
ленията“, и съкровено духовно и нрав-
ствено четиво. Дори и за големия си 
труд „Старецът Силуан“ отец Соф-
роний казва: „Главната ни задача не е 

литературната изкусност, а възмож-
но най-точният „духовен портрет“ на 
стареца подвижник…“

В „Писмата“ се чувства онази на-
прегната „граничност“, върху която 
протича животът на отец Софро-
ний, онази умно-сърдечна „граница, 
която не могат да доловят никакви 
микроскопи, дори електронните“; все 
по тънкия ръбец между „този“ свят 
и „другия“ свят протича и писмовни-
ят диалог между него и сестрите му, 
между вглъбеното духовно изясне-
ние на стареца и душевните болки и 
търсения във всекидневния живот на 
близките му в Русия… 

Отец Софроний споделя, че не се на-
дява в този живот да успее в писма-
та си и изобщо в словото си да се из-
дължи за всичко, което е получил като 
привилегия на живота си… „Търсих 
волята Божия нелеко и с голям душе-
вен труд и молитва… Повече от два-
десет и пет години отдадох на служе-
ние на всеки и на всички, които имат 
нужда от мен… Прекарах половин век 
в напрегната молитва за света. Със-
тарих се, но вече нямам надежда в 
дните на живота ми тук да видя оно-
ва, за което тъй упорито се бореше 
душата ми: за мира в целия свят, за 
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братството между хората, за обе-
динението на всички в благородната 
борба с единствения и общ за всички 
ни враг – смъртта…“ (Писмо 34). – А 
така му се е искало в края на живота 
си да види плода на своите въжделе-
ния, а именно: по-добра участ, по-до-
бра съдба за човека!

Духовна и сърдечна пълнота наме-
рих за себе си в кореспонденцията 
на отец Софроний със сестрите му. 
Превеждайки словото му, самата аз 
някак си ставах сестра за писмата 
му. И ми се искаше всяка негова дума 
да запазвам в сърцето си изписана 
с главна буква – тъй както стоят в 
книгата от него подчертани думи: 
Мир, Свят, Молитва, Любов, Сърце, 
Æивот, Истина, Вяра, Смисъл, Битие, 
Небе, Тайна…

Искаше ми се и да се пренеса в него-
вия храм, който той с умиление нари-
ча „нашата църквичка“, когато от-
служва светата литургия и отправя 
съкровената си молитва „за мира в 
целия свят“ – неговата подвижниче-
ска и свещеническа словесна жертва 
за греховете, за моите и твоите, и за 
спасението на света. В едно писмо 
отец Софроний описва как произнася 
ектениите с тих глас, в приглушена-
та светлина, при съвсем тихо-тихо 

пеене, как никой от хората в храма не 
помръдва по време на служба. Такава 
тишина и кротост, че другите храмо-
ве му се стрували прекалено шумни… 
„Ето тук чета молитвите, които ти 
изпращам – пише до Мария. – Започ-
ваме в осем сутринта по тукашното 
време. Ако искаш, и ти можеш по-от-
близо да участваш мислено в нашите 
служби… Неотстъпно ви имам в мо-
литвите си…“

В края на тази книга в раздел „При-
ложение“ са поставени пет петици 
литургични молитви, съставени от 
отец Софроний. Всъщност, молитви-
те не могат да са приложение, те са 
сърцевина. Както храмът е сърцеви-
на на обителта. Съставил ги е, обяс-
нява в едно от писмата до Мария, 
като се е опирал и е заимствал от 
други „вековни литургически молит-
ви, тайни и не тайни“, за да се оживи 
внимаването, понякога притъпено от 
повтарянето на едни и същи слова. 
Защото „литургията трябва да жи-
веем като истински божествен Акт, 
вместващ не само този видим свят, 
а и отвъдния, излизащия безкрайно 
извън всяка пределност. Но ако човек 
не задълбочава познанията си в това 
отношение,.. лесно може да превърне 
литургията в навик, който е умърт-
вяващ и опустошаващ, или просто в 
детайл от благочестивия ни бит“…

12

братството между хората, за обе-
динението на всички в благородната 
борба с единствения и общ за всички 
ни враг – смъртта…“ (Писмо 34). – А 
така му се е искало в края на живота 
си да види плода на своите въжделе-
ния, а именно: по-добра участ, по-до-
бра съдба за човека!

Духовна и сърдечна пълнота наме-
рих за себе си в кореспонденцията 
на отец Софроний със сестрите му. 
Превеждайки словото му, самата аз 
някак си ставах сестра за писмата 
му. И ми се искаше всяка негова дума 
да запазвам в сърцето си изписана 
с главна буква – тъй както стоят в 
книгата от него подчертани думи: 
Мир, Свят, Молитва, Любов, Сърце, 
Æивот, Истина, Вяра, Смисъл, Битие, 
Небе, Тайна…

Искаше ми се и да се пренеса в него-
вия храм, който той с умиление нари-
ча „нашата църквичка“, когато от-
служва светата литургия и отправя 
съкровената си молитва „за мира в 
целия свят“ – неговата подвижниче-
ска и свещеническа словесна жертва 
за греховете, за моите и твоите, и за 
спасението на света. В едно писмо 
отец Софроний описва как произнася 
ектениите с тих глас, в приглушена-
та светлина, при съвсем тихо-тихо 

пеене, как никой от хората в храма не 
помръдва по време на служба. Такава 
тишина и кротост, че другите храмо-
ве му се стрували прекалено шумни… 
„Ето тук чета молитвите, които ти 
изпращам – пише до Мария. – Започ-
ваме в осем сутринта по тукашното 
време. Ако искаш, и ти можеш по-от-
близо да участваш мислено в нашите 
служби… Неотстъпно ви имам в мо-
литвите си…“

В края на тази книга в раздел „При-
ложение“ са поставени пет петици 
литургични молитви, съставени от 
отец Софроний. Всъщност, молитви-
те не могат да са приложение, те са 
сърцевина. Както храмът е сърцеви-
на на обителта. Съставил ги е, обяс-
нява в едно от писмата до Мария, 
като се е опирал и е заимствал от 
други „вековни литургически молит-
ви, тайни и не тайни“, за да се оживи 
внимаването, понякога притъпено от 
повтарянето на едни и същи слова. 
Защото „литургията трябва да жи-
веем като истински божествен Акт, 
вместващ не само този видим свят, 
а и отвъдния, излизащия безкрайно 
извън всяка пределност. Но ако човек 
не задълбочава познанията си в това 
отношение,.. лесно може да превърне 
литургията в навик, който е умърт-
вяващ и опустошаващ, или просто в 
детайл от благочестивия ни бит“…



12 1313

Есхатологичните предчувствия на 
отец Софроний за горестните съдби-
ни на света са пронизани от неговата 
мъдра в Бога надмирна прозорливост 
и, уви, напълно отговарят на нашето 
време. „Задъхвам се до ужас от пред-
ставата за нашата съвременност, 
от непрестанните страшни насилия, 
убийства, от озверението на света. 
И това ли е човекът – венецът на 
творението? Състарих се вече, но не 
предвиждам човечеството да стане 
поне малко „по-човечно“.

Да носиш в себе си почти век свет-
лостта на другия, по-добрия свят, 
да знаеш, че той не е плод на въоб-
ражението, а същинска реалност, да 
имаш съзнанието за „висшия смисъл, 
за последната цел“, за човека като 
образ на Абсолютния Бог; най-после, 
да си изплакал покайните сълзи на 
„Адамовия плач“, а навсякъде да виж-
даш духовния упадък на човека и све-
та –  да си понесъл и отстоял този 
земен дял!  – това е дар на Божията 
благодат.

Един дълъг и не безболезнен подвиг.

Затварям последното включено в 
тази книга писмо на отец Софроний 
до сестра му Мария:

„Скъпоценна Мария! Съвсем се със-
тарих. Ако ми е съдено да доживея до 
септември, ще бъда на деветдесет… 
Ти живей, чудна и драгоценна, заради 
мене. Потърпи още в този свят и се 
моли…

Разбира се, живеем  в страшна епоха.

Моли се, радвай се и вярвай, че любо-
вта ми е дълбока и вярна.“

И защо ли след края на това писмо не 
сдържах сълзите… Почувствах онзи 
съдбовен миг, в който всяка „корес-
понденция“ между хората свършва, 
а някое писмо остава последно. И в 
него навярно ще бъдем свише окура-
жени да приемем изхода (отшествие-
то) от този свят именно като особе-
но тържество, като велико събитие 
на живота ни, както ни окуражава 
старец Софроний.
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Илиана Александрова

За лошите навици
в църквата
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Ò
реската, предизвикана от 
синодалното решение за 
ñïîìåíàâàíå íà Ñèìåîí 
Сакскобургготски по вре-

ме на литургия, премина бързо. Ре-
шението предизвика остри реакции 
на различни хора, които се заеха да 
търсят обяснения от Синода. А цър-
ковната общност моментално се 
раздели на две и по-прогресивната 
също заизиск ва обяснения, като дори 
се опря на Конституцията и теори-
ите за международната конспирация, 
където моментално намести Синода, 
като бивш кадър на Държавна сигур-
ност и твърдян днешен руски про-
тагонист в България. Радостно е, че 
това остро състояние отшумя спон-
танно, така да се каже – без лечение. 
Но постави въп росителни като този 
например, какви поведенчески навици 
е добре да се променят, за да живее 
по-здравословно църковният и об-
ществен организъм и да не се прово-
кират подобни кризи.

Има една мисъл, приписвана на Чър-
чил – че ако истината има много 
страни, лъжата има много гласове. 
Много гласове се вдигнаха и сега; и 
най-грозни не бяха най-кресливите, и 
дори не най-заплашителните, а най-
фалшивите. С гласовете е така. За 

радост бързо самият печален герой 
на тази сапунена история се отказа 
от привилегията да бъде изговаря-
но името му гласно, но при все тази 
сръчност, дебатът остави горчив 
афтъртейст.  Като че беше едва ли 
не  осуетен един заговор на църквата 
срещу обществения интерес и добре 
че се вдигна този шум на здравите 
сили, та да се опазим. Така беше  из-
тълкуван този църковнополитически 
сюжет за широката общественост; 
при това по заслуги на самата цър-
ковна “интелигенция”. 

Не знам дали може да видим всички 
страни на истината за това синодал-
но решение, но да отбележим няколко 
по-важни. Първата е, че  Синодът може 
да вземе такова решение напълно за-
конно. Втората е, че това решение не 
беше правилно. Това са съвсем различ-
ни преценки и е добре да не се смесват. 

Какво означава законно. Означава, че 
по закон църквата е свободна да опре-
деля съдържанието на вътрешния си 
живот и възгледи, стига с това да не 
застрашава обществения ред и сигур-
ността в държавата. Общественият 
ред е такова състояние на обществе-
ния живот, при което хората съобра-
зяват поведението си с действащите 
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правни и морални норми. Критиците 
на синодалното решение с лека ръка 
подхвърлиха аргумента, че Синодът 
атакувал действащия конституцио-
нен ред в държавата. Как така го ата-
кува? На теория такова твърдение 
може да бъде  и обвинение в полити-
ческо престъпление. Затова нека да 
го видим по-отблизо, с надеждата да 
бъде изхвърлено скоро от “политиче-
ския речник на пропагандиста”, за все-
обща радост  и отрезвение. 

Както се знае, държавата така сери-
озно се отнася към властта и всич-
ки отношения, свързани с нея, че не 
просто я описва в конституцията, 
ами е възвела всяко посегателство 
върху нейните устои в престъпление 
и възлага наказателна отговорност 
върху лицата, осъществили такова 
посегателство. Счита се, че дейст-
вията, които застрашават властта, 
тоест установената форма на дър-
жавно управление, засягат общест-
вени отношения с толкова голяма 
значимост, че са уредени най-първи в 
Наказателния закон – в главата прес-
тъпления против републиката. Какви 
са тези действия? Такива, които са 
обективно годни да доведат до под-
равяне или отслабване на държавна-
та власт в страната или да º създа-
дат някакви затруднения. 

Върши ли Синодът такива действия? 
Очевидно не. Тогава в какво законо-
нарушение го обвиняваме? Можем ли 
произволно да обявяваме за непозво-
лено всяко действие или идея, които 
изразяват частни мнения по въпро-
сите на общественото устроство 
и държавността, само защото не 
ги споделяме? Църквата не постави 
под въпрос действащото управление, 
не проповядва и не подготвя насил-
ствена смяна на властта, нито на-
стоява от датата на синодалното 
решение Симеон Сакскобургготски 
да осъществява функциите държавен 
глава. Църквата препоръчва единист-
вено молитва. Само защото България 
е република, може ли да се счита за 
идеологическа диверсия например 
рамкирането на снимка на Сакско-
бургготски и поставянето º в хола 
с надпис „българският цар”, или пък 
публикуването  на стихотворение с 
подобна мисъл, или разказването на 
политически виц, или изпяването на 
песен, или ... молитвата в храма...?! 

Не, не може. Имаше време, когато 
можеше. Когато всякакви такива 
действия  се считаха за престъпле-
ния срещу социалистическата ре-
публика и се преследваха официално; 
а повече се преследваха неофициал-
но.  Помним това време; и макар да е 
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трудно да се откъснем от него-
вите методи, нека поне да се опи-
таме. Да опитаме да не забравим, 
че църквата е разделена от дър-
жавата. Че е, образно казано, сво-
бодна да рамкира снимки, да пише 
стихотворения, да пее песни или 
да казва молитви по своя собст-
вена преценка. Свободен е и всеки от 
нас. Правилният въпрос в тази тема 
е дали всичко, което е позволено, е 
полезно. Но отговорът не го пише в 
Конституцията.

Втората “страна” на истината е, че 
Синодът взе неправилно решение. И 
не защото не е сигурно дали Симеон II 
е миропомазан за цар. Фактът, впро-
чем, на така нареченото царско ми-
ропомазание силно се надценява – ако 
Църквата е определила някакви усло-
вия за инициация на монарха, тя също 
така може да промени тези условия 
поради промяна на обстоятелства-
та, или поради целесъобразност. Ав-
тентично да изтълкува, така да се 
каже, своята практика. 

Синодът взе неправилно решение, за-
щото е необосновано, политически 
нетактично и несподелено с църковния 
народ. Пасивното отношение към ста-
тута на Симеон II е факт вече 25 го-
дини и  значи е нормално да се очакват 

данни за мотиви за тази внезапна про-
мяна. Такива не бяха съобщени и съвсем 
естествено тя породи подозрител-
ност. Републиканската политическа 
кариера на Симеон II и двойнственият 
му статут създадоха много напреже-
ния и противопоставяне в годините. И 
те автоматично се възобновиха с ог-
ласяване на синодалното решение. 

Не на поседно място – решението не 
беше обсъдено, не беше артикулирана 
ясно позицията на Синода по досто-
верността на историческите факти, 
с които се аргументира, както и не 
беше даден отговор на въпроса, защо 
да се споменава в църквата дейст-
ващата и недействащата власт по 
едно и също време. Тази антиномия, 
разбира се, е лесно поносима, стига 
да е правилно поставена. Но не беше. 
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И така, най-лошият навик, който, 
стурва ми се, трябва да се проме-
ни, ако искаме да сме по-защитени 
като общност, е неумението да го-
ворим вътре в Църквата. Страхът на 
йерар хията да излезе от отстране-
но – водителската поза и да говори с 
народа си,  за да не го постига води-
телството º като гръм от ясно небе. 
Но има и втори лош навик. Народът да 
говори за йерархията като за чуждо 
тяло. Да я подозира в най-лошото, да 
се нахвърля без остатък по повод и 
без повод, за да изчерпи всичките си 
болки и обвинения, натрупани в годи-
ните. 

Както в семейството – където хора-
та поради близостта си са най-види-
ми, уязвими и взаимозависими – отно-
шенията често биват най-раняващи, 
така и в църквата. Там търсим  по-
добрия образ на света и човека срещу 
нас, и възроптаваме най-силно, кога-
то го видим опорочен. Но страшно-
то е, когато заедно с този ропот не 
очакваме изцеление. Страшно е и за 
семейството, и за Църквата. 

А най-страшното е, когато започ-
нем да гледаме на собственото си 
семейство с очите на обществото, 

вместо с очите на любовта. Когато 

мислим, че може да спасяваме Църк-

вата с помощта на закона и държа-

вата. Имало е такава практика по 

време на сталинизма – хората пуб-

лично са се отричали от биологич-

ните си родители в името на благо-

то на обществото. Но Църквата не 

се отрича от никого, и не се съюзява 

с никого, освен с Бога. Ако бъдем в 

Църквата, ще знаем това. 

Църковните архиереи без съмнение 

постъпиха несръчно, да кажем този 

евфемизъм. Но не биваше и не бива 

всяка такава стъпка  да  повлича ла-

вина от църковно-непримирими, не-

верни, снизходително или открове-

но арогантни нападения. Този яд на 

поднебесната любов постепенно се 

представя като социален оздравите-

ле гняв, който ще изцели църквата. 

Няма. Много лоша памет, мнител-

ност и недоверие има в тази нагласа, 

има и много  слабост. Няколко поко-

ления в църквата помнят как тота-

литарната държава ни заставяше да 

обичаме властта; затова и първото 

проявление на свободата за нас беше 

свободата да мразим. Така твърде 

лесно приехме, че свободата означа-
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ва правото да критикуваш,  да се про-
тивопоставяш и в крайна сметка – да 
се разправиш с другия. Това е нашето 
проклятие да вкисваме ново вино в 
старите  си, заразени от тоталита-
ризъм умове. 

Свободата да мразим, да обвинява-
ме, да отхвърляме... е лесна и съвсем 
достъпна днес. Но има и свобода да 
се обича, да се прощава и да се гледа 
на другия с добри очи. Да станем сво-
бодни и да обичаме.  
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Новият 
гностицизъм 
на хомосексуалното 
движение

Óñïåõúò íà 
õîìîñåêñóàëíàòà ìå÷òà 

èçèñêâà îòâúðëÿíå 
íà ðåàëíîòî è 

ïðåìàõâàíåòî íà îíåçè, 
êîèòî íàñòîÿâàò, ÷å 

ðåàëíîñòòà ñúùåñòâóâà.

Робърт Райли

20
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Фактът, че един мъж и една 
жена създават дете и така за-

почват естествено семейство, не 
подлежи на обсъждане. Въпреки това 
някои хора го обсъждат, или поне оп-
итват да замажат реалността, за 
да определят някак неестествени-
те двойки като естествени. В тази 
дискусия се фокусирах върху Църква-
та, тъй като смятам, че дебатът 
е изключително размит и изгубен в 
културата – и когато несъстоятел-
ността на тези нови уговорки стане 
явна, само тогава ще започне наново 
трезвото мислене. В частност об-
съждах „Грешката Дън” и това, което 
сега наричам с термина „Гностици-
зъм на Арида”.

Дейвид Дън е самозван „православен 
теолог”, който твърди, че понеже бра-
кът в Църквата има клетвен характер, 
то православните християни би тряб-
вало да нямат никакъв проблем с това 
да подкрепят хомосексуалните двойки 
за легализиране на брака им. Като каз-
ва това, той разделя естественото 
от сакраменталното и заключава, че 
естественото е държавен въпрос, а 
сакраменталното – църковен. 

Той се аргументира слабо и аргу-
ментите му са лесно опровергаеми. 
Тайнството, когато е разбрано пра-
вилно, издига естественото, без да 
се отделя от него. Няма разделение 
между естественото и сакрамен-
талното в православната теоло-
гия. Идеята с правни средства да 

се санкционират хомосексуалните 
двойки е много притеснителна как-
то за православните, така и за всич-
ки съвестни християни, както и би 
трябвало да бъде.

Отец Робърт Арида, е по-скромен, но 
и по-опасен. Писанията му са високо-
парни, а препратките  – неясни (кри-
тиците наричат това „начетено дву-
смислие”), но целта му е безпрекос-
ловна. Вместо като Дън да разделя 
естественото от сакраменталното, 
Арида опитва да модернизира тради-
ционното, приемайки неестестве-
ното чрез призиви към добродетели, 
които звучат морално достоверни, 
защото говорят на езика на традици-
ята. В крайна сметка и двамата оп-
итват да нарекат неестественото 
естествено. Разликата е единстве-
но в това, че Арида също така опит-
ва да го сакраментализира. 

По тази причина нарекох подхода на 
Арида „гностицизъм на Арида”. Арида 
взима езика на моралните традиции и 
го приватизира, като същевременно 
налага личните си идеи за доброто 
като универсални за Църквата.

Есето по-долу е добро, въпреки че 
тепърва ще разбираме напълно по-
следствията от проблемите, които 
поставя. Хомосексуализмът се проя-
вява като нов гностицизъм все по-яр-
ко с всеки изминал ден.

Î. Õàíñ ßêîáñå

21



22 23

Èäåèòå, êîèòî íå ñà èñòèíñêè, 
ñà îïàñíè çà íàøèòå äóøè è 
íàøèòå îáùíîñòè, íåçàâèñèìî 
äàëè òîâà íè õàðåñâà, èëè íå. 
(Отец Джеймс В. Шал)

Ако Ерик Вьогелин (1901 – 1985) беше 
жив, мисля, че щеше да разглежда хо-
мосексуалното движение като форма 
на гностицизъм – духовно патологич-
на, магическа реконструкция на реал-
ността или на „втора реалност”. Вьо-
гелин пише: „Всички гностически дви-
жения участват в едно отхвърляне на 
основата на битието; битието с ко-
рени в Божественото, трансцендент-
но битие...”1. Дали това е прекалено 
силно обвинение към хомосексуалното 
движение? Ще се опитам да покажа, 
че в случая не става въпрос за някакво 
безобидно сексуално отклонение, на 
което можем да смигнем и да заметем 
под килима. Хомосексуализмът е лъжа 
относно самата човешка природа. 
Лесбийката активистка Пола Етел-
брик заявава, че „преобразуването на 
самата тъкан на обществото... [...] и 
радикалното пренареждане на вижда-
нето на обществото на реалността” 
е целта на хомосексуалното движе-
ние. Това е типична гностическа ри-
торика – създаването на подменена 
действителност.

Вьогелин пише още: „Гностицизмът... 
произвежда нещо като антипринципи 

Ðîáúðò Ð. Ðàéëè å 
ðàáîòèë êàòî ñòàðøè ñú-
âåòíèê íà Èíôîðìàöèîííà-
òà ñòðàòåãèÿ (2002-2006) 
íà àìåðèêàíñêèÿ Ñåêðåòàð 
ïî îòáðàíàòà. Ïðåïîäàâàë 
å â Óíèâåðñèòåòà ïî íàöèî-
íàëíà îòáðàíà. Äèðåêòîð íà 
“Ãëàñúò íà Àìåðèêà” (2001-
2002), ñïåöèàëåí àñèñòåíò 
íà Ïðåçèäåíòà íà ÑÀÙ 
(1983-1985). Çàâúðøèë å óíè-
âåðñèòåèòå Äæîðäæòàóí è 
Êëåðìîíò, àâòîð íà ìíîæå-
ñòâî êíèãè è ïóáëèêàöèè.
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на принципите на съществуването – 
и доколкото тези принципи създават 
образ на действителността за маса-
та от вярващи, той създава един свят 
на съновидения, който сам по себе си 
е обществена сила от първостепенно 
значение за мотивиране на отноше-
ния и действия...”2 Такива антиприн-
ципи са очевидни във всеки аспект на 
рекламирането на хомосексуалната 
кауза. И видяхме социалната º сила, 
докато тази кауза воюваше със Зако-
на за защита на правото на вероизпо-
вед в щата Индиана. Като общество 
се придвижихме от точката, където 
мисленето за хомосексуалните пове-
денчески отклонения се възприемаше 
като приемливо към точката, където 
това мислене вече ще бъде налагано 
със силата на закона спрямо всеки. Ако 
заговорите открито за тези неща, 
най-вероятно ще загубите работата 
си, бизнеса си и със сигурност – об-
щественото си положение. Може да 
ви съдят. Ще станете за посмешище. 
Всичко това са новите форми на цен-
зура, с голяма доза автоцензура, кои-
то са в ход в момента. „Това движение, 
пише журналистът либертарианец 
Джон Щосел – премина от толерант-
ност към тоталитаризъм”.

Вьогелин анализира нацизма като 
форма на гностицизъм. Не мисля, че 
е прекалено да вземем примера с на-
цизма като аналогия с това, което 

се случва днес и гностическата същ-
ност на двете идеологии. Вземете 
например момента, в който се пре-
карва Нюрнбергското законодател-
ство, лишаващо евреите от герман-
ско гражданство и забраняващо бра-
ковете между евреи и неевреи. Да, и 
тогава е имало много прекрасни и ми-
слещи хора в Германия, включително 
много католици, но от този момент 
нататък по въпроса за нацисткото 
расово превъзходство те е трябвало 
да държат устите си затворени – 
защото този въпрос е бил вече дър-
жавен закон. Със сигурност е имало 
мнозина, които са си казвали по повод 
на расовата теория, както и днес 
много хора си казват по повод хомо-
сексуалния „брак”: „Е, това е загубена 
кауза. Нека я забравим и продължим 
напред”. Може би онези германци са 
били прекалено уплашени, за да си да-
дат сметка към какво продължават 
напред, точно както и днешните хора 
избягват да мислят за последиците 
от пълното отрицание на действи-
телността, включено в хомосексу-
алния „брак”. Ако някой си мисли, че 
отрицанието на действителност-
та, в което сме въвлечени днес, е по-
малко дълбоко от онова през 1935 г. 
в Германия, се заблуждава. Успехът 
на хомосексуалната мечта изисква 
отхвърляне на реалното и премахва-
нето на онези, които настояват, че 
реалност та съществува.
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Гностицизмът не приема самооче-
видността на реалността. Не става 
въпрос за това, което гностиците не 
знаят, а за онова, което отказват да 
признаят. Композиторът Игор Стра-
вински пише, че „старият първороден 
грях беше грях на познанието, новият 
грях е този на непризнаването”. Той 
е отказът да се признае нещо извън 
действието на човешката воля – и 
най-вече „благото”, към което душа-
та е насочена. Гностикът не се инте-
ресува да настрои разума си спрямо 
действителността, а да настрои ре-
алността спрямо желанията си. Джо-
узеф Пийпър определя самоизмамата 
като необективно възпрятие на ре-
алността, диктувано от волята. Чис-
тата волевост на хомосексуалното 
движение е забележителна. Какви са 
последствията? Чарлс ДеКоник казва: 
„От разстроена любов към собстве-
ното си частно благо човекът от-
хвърля общото благо като нещо чуж-
до и го осъжда като несъвместимо с 
личния си статус... Човекът свободно 
избира да абдикира от достойнство-
то си на разумно същество, за да се 
утвърди като радикално независи-
мо цяло”3. Първата жертва на всичко 
това е именно общото благо.

Когато казваме, че хомосексуалната 
идеология е необективно възпрятие 
на действителността, трябва да от-
бележим, че активният хомосексуален 
не възнамерява да извърши чисто су-

бективно действие. Той иска да казва и 
да вярва, че действията му са продик-
тувани от обективни причини. Именно 
това налага пресъздаването на дейст-
вителност, която да съответства на 
неговата воля и да преобразува лични-
те му действия в такива, продиктува-
ни от обективното благо. За да успее 
в това начинание, хомосексуалният 
идеолог измества източника на благо-
то от това, което е, към собствената 
си воля. Само така може успешно да се 
рационализира моралната простъпка.

Тази идеологическа операция е осо-
бено видима в кампанията в защи-
та на хомосексуалния брак. Понеже 
употребата на думата „брак” е из-
кривено представяне на хомосексу-
алната връзка, която претендира 
да опише, смисъла на самото поня-
тие „брак” следва да бъде промене-
но и да бъде приведено в съответ-
ствие с хомосексуалната връзка. 
За да постигнат целта си, хомо-
сексуалните придават на брака 
въобразена цел, която не съвпада с 
основанията му. Хетеросексуална-
та двойка иска, или има за цел, реа-
лизацията на обединяващата и въз-
производителната фунция на брака. 
Хомосексуалната двойка няма тази 
цел и не може да я изпълни. Нейната 
цел в брака е против основанията 
му. Проблемът е в това, че когато 
действаш срещу основанията на 
брака, ти го разрушаваш. Оттук 
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и присъщият на хомосексуалното 
движение нихилизъм.

Защо това е опасно? Защото присъ-
щият на хомосексуалното движение 
нихилизъм по необходимост се раз-
простира към цялата действител-
ност. Той не оставя нищо недокосна-
то от усилието си да извади природа-
та от пантите º. Да признаеш при-
родата означава да признаеш огра-
ниченията º. Чарлс Маккой ни дава 
представа за това какво се случва, 
когато това признание отпадне:

„Отбелязваме, че наблюдението на 
Аристотел за човешката природа 
води до едно разбиране за състояние 
на окованост. Тази окованост съз-
дава тенденция към бунт и бягство 
на човека от своето състояние. Но 
тази еманципация – от самото чо-
вешко състояние – може да доведе 
единствено до господство на сила-
та. Затова и истинската свобода, 
„политическата” свобода на самата 
природа на човека, се защитава чрез 
настояването за примат на теоре-
тичната (спекулативна) истина от-
носно човешката природа и цел”.4

Маккой пише тези думи много преди 
появата на хомосексуалното дви-
жение, но думите му звучат много 
точно в нашия контекст. Успехът 
на хомосексуалното движение може 
да бъде постигнат единствено чрез 

детрониране на примата на истина-
та за човешката природа и цел. Като 
подменим примата на разума с при-
мат на волята, можем да сме сигур-
ни, че ще последва примат на силата. 
Може би точно това е имал предвид 
покойният Франсис Кардинал Джордж, 
когато казва през 2012: „Очаквам да 
умра в леглото си. Приемникът ми ще 
умре в затвора, а неговият прием-
ник – като мъченик на площада”.

Какъв стандарт можем да използва-
ме, за да определим човешката приро-
да и цел, и как да посочим какво е в съ-
гласие и какво е против тях? Аристо-
тел заявява, че „за да разберем кое 
е естествено, трябва да погледнем 
към нещата, които според природата 
си пребивават в стабилно състояние, 
а не към онези, които са развалени”. В 
„Политика” той пише: „И така, трябва 
да изследваме човешкото същество, 
чието състояние е най-добро, и на 
тялото, и на душата – това е ясно”. 
Франсис Слейд отбелязва, че това е 
ясно, „защото целта, реализирана във 
формата, присъства в цялата си ак-
туалност”, тоест, достигнала е съ-
вършенство.

Така, понеже знаем какво представля-
ва човешкото същество в най-пълно-
то си проявление, можем да разберем 
и какво е лишеност. Например, знаем 
със сигурност, че зрение с оценка 
20/20 е най-доброто за окото, а пъл-
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ната слепота – най-лошото. Със зре-
ние 20/20 окото достига пълната си 
актуалност. То е съвършено като око, 
и не притежава повече потенциал да 
вижда по-добре от това, което вече 
притежава. Когато говорим за сексу-
алните способности на човека, които 
са съединяващи и възпроизводителни 
по природа, мъжът в най-доброто си 
възможно състояние би бил мъжът 
като съпруг и баща, точно както най-
доброто възможно състояние на же-
ната би било да бъде съпруга и майка. 
Ето така разбираме, че хомосексу-
алните наклонности са отклонения 
и че хомосексуалните действия са 
девиантни. Не става въпрос за това 
„кой го казва”. Хомосексуалното пове-
дение не може да актуализира сексу-
алния потенциал, защото хомосексу-
алните действия не могат да бъдат 
нито обединителни, нито възпроиз-
водителни. Както изсъхналия край-
ник, вродената глухота, слепотата 
или генетичното предразположение 
към алкохолизъм, хомосексуалните 
наклонности не са част от онова, 
което е човешкото същество в не-
говата същност. Това са случайни, а 
не същностни качества. Във всички 
тези случаи нещо липсва; нещо, кое-
то изначално би трябвало да е там. 
Крайникът би трябвало да може да 
се движи, ухото – да чува, и окото – 
да вижда. Колкото по-далеч отстои 
нещо от съвършеното си състояние, 
толкова по-дефектно и „развалено” 

е – както слепотата е най-крайният 
дефект на окото. Липсата на благо 
не може сама по себе си да е благо. 
Всъщност, както казва св. Августин, 
злото е именно липса на добро.

Когато Тим Кук, директорът на „Епъл” 
обяви: „Горд съм, че съм гей и смятам, 
че това е сред най-големите дарове, 
които Бог ми е дал”, той замести до-
брото с неговата оскъдица. Това е 
метафизична пародия. Чудя се дали ня-
кой алкохолик, препъващ се към бара, 
би казал: „Горд съм, че съм алкохолик 
и смятам алкохолизма си за един от 
най-великите дарове, които Бог ми е 
дал”. Разбира се, ако той е „реформи-
ран“ алкохолик и борбата с алкохола 
го е довела до дълбок духовен живот, 
би могъл да вижда липсата, от която 
е страдал, като вид благо – по начи-
на, по който Александър Солженицин 
казва: „Бъди благословен, затвор”, ко-
гато говори за ужасяващите си пре-
живявания в съветския ГУЛАГ.

И все пак, не мисля, че Кук е имал това 
предвид. Неговата инверсия е типич-
на за хомосексуалната рационалност 
и е използвана от Кук в атаката сре-
щу Закона за свобода на вероизпове-
данията в щата Индиана. Кук твърди, 
че законът (защитаващ религиозно 
вярващите от дискриминация зара-
ди убеждението им, че содомията не 
може да бъде моралната основа на 
брака), сам по себе си е форма на дис-
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криминация, защото не е съобразен с 
хомосексуалното вярване, че хомосек-
суалните действия са морално добри. 
Скоро може да се получи така, че за да 
развиваш бизнес в САЩ, ще трябва 
да приемеш моралната легитимност 
на възгледите, изразени от Тим Кук – 
че липсата на добро е най-малкото 
равностойна на доброто, на което 
се явява липса. Това, разбира се, е на-
рушение на принципа за непротиво-
речие, заради което Вьогелин описва 
гностицизма като форма на лудост. 
Докато не приемеш, че слепотата е 
същото като зрението, не можеш да 
твърдиш, че употребата на половите 
органи по начини, нямащи нищо общо 
нито с възпроизводството, нито с 
единението, е същата като в тяхна-
та употреба за възпроизводството 
и/или обединението.

Нека си припомним какво пише Вьоге-
лин:

„В гностическия свят на сънищата... 
непризнаването на реалността е 
първият принцип. Като следствие, 
действия, които в реалния свят биха 
били считани за морално налудничави 
заради реалния резултат, до който 
биха довели, биха били считани за 
морални в света на сънищата, защо-
то целят съвсем други резултати. 
Пропастта между желан и реален ре-
зултат няма да бъде отнесена към 
гностическата неморалност в пре-

небрегването на структурата на ре-
алността, а към неморалността на 
някой друг – човек или общност – кои-
то не се държат според очакванията 
на въобразената концепция за причи-
на и следствие. Интерпретацията на 
моралната лудост като моралност и 
на ценностите на мъдростта и бла-
горазумието като неморални, е обър-
кване, което е трудно разбираемо”.5

Със сигурност беше трудно да разбе-
рем дебата за законите в Индиана и 
Арканзас заради успешната подмяна на 
реалността със света на сънищата.

Приписването на вина не върху гнос-
тическата неморалност, а върху не-
моралността на някой друг – човек 
или обществото като цяло – е ти-
пично за хомосексуалните апологети. 
Ето един кратък пример от предста-
вянето на книгата „Преброяване на 
телата” от Лари Краймър в Óîøèíã-
òúí Ïîñò (31 януари 2014). Авторът, 
който е хомосексуален ни облагоде-
телства с безценна мисъл, изказана 
по време на вечеря в Горен Уест Сайд 
в Ню Йорк. По време на вечерята един 
от гостите казал, че заразените 
(със СПИН) хомосексуалните полу-
чават това, което са си заслужили. 
Креймър отговаря: „Един ден ще от-
ворите Ню Йорк Таймс и ще проче-
тете, че съм умрял от СПИН. Когато 
това се случи, искам да знаеш, че ме 
убиха такива като тебе!”. 
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Ако някой беше споменал за връзката 
между пушенето и рака на белите дро-
бове, дали г-н Креймър би казал, че ако 
умре от рак, за това е виновен този, 
който се е изказал за тази връзка?

Миналата година беше премиерата на 
един филм по HBO „Нормално сърце” – 
филмова версия на пиесата на Креймър 
за началото на ХИВ-СПИН епидемия-
та. Според колумниста на Óîøèíãòúí 
Ïîóñò Ричард Коен, филмът обвинява 
президента Роналад Рейгън и кмета 
на Ню Йорк Ед Кох за игнориране на „за-
плаха за общественото здраве, която 
се нуждаше от незабавно внимание”. 
И тук идва знаменателното: „Тенден-
цията тогава, а до известна степен и 
днес, е да се обвиняват хомосексуални-
те мъже за собственото им плачевно 
състояние. Предлаганото лекарство – 
да се лишат от сексуален живот. Ле-
карство, което според някои е по-теж-
ко от самата болест...”. Това е част 
от хомосексуалната мартирология, в 
която особено ясно личи абсурдът на 
това, което Вьогелин нарича „морална 
лудост” – абсурд, който лъсва, когато 
бъде пренесен по аналогия върху други 
здравословни проблеми.

Как ви звучи: тенденцията да се об-
виняват пушачите за техния бело-
дробен рак и да им се предложи лекар-
ство (да откажат пушенето), което 
е по-лошо от самата болест? Или: 
тенденцията да се обвиняват алкохо-

лиците за техния увреден черен дроб 
и да им се предложи лекарство (да 
спрат да пият), което е по-лошо от 
самата болест? Според тази логика, 
незабавното лекарство, което тряб-
ва да осигури общественото здраве-
опазване, трябва да бъде такова ле-
чение на СПИН, което да позволи на 
активните хомосексуални да продъл-
жат да упражняват своя промиску-
итет. Но нали целта на медицината 
е да възстанови организма до здраво 
състояние, а не да позволява с него да 
продължава да се злоупотребява?

На всяка кутия цигари има преду-
преждение, че пушенето предизвик-
ва рак. На всяка бутилка алкохол има 
предупреждение, че пиенето може 
да увреди здравето ви. Защо няма 
никакви предупредителни знаци за 
содомитското и другите подобни 
сексуални поведения? Много по-веро-
ятно е хомосексуалистът да извърши 
содомитски действия, отколкото да 
пропуши или да се пропие. Центро-
вете за контрол на заболяванията 
ни дават доста мрачна статисти-
ка. Цифрите потвърждават мисълта 
на Джоузеф Костанцо: „Целостта и 
здравето на човешката природа би-
ват обезсмисляни от нещастието и 
разстройствата, които следват, ко-
гато обществото º откаже истин-
ския обект на любовта”.6 Öåíàòà å 
висока дори само от гледна точка на 
физическите последствия.
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– Мъжете, които правят секс с дру-
ги мъже, са причина за 61% от всички 
новозаразени с ХИВ в Съединените 
щати през 2009 г. Те съставляват и 
почти половината (49%) от хората, 
живеещи с ХИВ през 2008 г. (послед-
ните достъпни данни).
– Според данни на Центровете за 
контрол над заболяванията мъжете, 
които правят секс с други мъже, са 
само 2% от мъжкото население на 
САЩ над 13 год., но в същото вре-
ме са причина за повече от 50% от 
всички нови ХИВ-инфекции годишно 
от 2006 до 2009 г. През 2010 г. мъже-
те, които правят секс с други мъже, 
съставляват 61% от ХИВ-диагноз-
тицираните.

Дали пък тези болести не са начинът, 
по който природата ни потупва по ра-
мото, за да ни напомни, че въп росните 
действия са злоупотреба с телата 
ни? Не е добре, че благодарение на 
медицинската наука, днес знаем кои 
наши действия пораждат тези боле-
сти, така че да можем да променим 
поведението си? Изглежда сме схва-
нали това послание по отношение на 
цигарите и алкохола, но все още не по 
отношение на хомосексуалното пове-
дение. Да поставиш върпроизводител-
ния си орган в нечий друг орган, пред-
назначен за край на храносмилател-
ната система, е опасно от хигиенна 
гледна точка. Заразно е. И за това 
нямат вина нито Едуард Кох, нито Ро-

налд Рейгън. Просто така сме устро-
ени. Така е устроен светът ни. Можем 
да се сърдим. Можем да опитваме да 
се бунтуваме срещу това. Но ще но-
сим и последствията от поведението 
си – и когато това стане, както пред-
вижда и Вьогелин – бихме обвинили ня-
кой друг.

(Есето е част от беседа, изнесена на 
10 април 2015 г. по време на конферен-
цията „Предизвикване на светската 
култура: призив към християните”, фи-
нансирана от Центъра за етика в пуб-
личния живот „Веритас” на Францис-
канския университет в Стюбенвил).
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Людмила Петрановска: 
Казионното отношение 
към войната е 
престъпление срещу 
психическото благополучие 
на нацията

В напреæенията на дипломати÷еñêа и иñтинñêа война, êоято ñе 
води днеñ оêоло наñ – един раçговор ñ иçвеñтната пñиõолоæêа çа 

военните поêоления в Руñия и теõните наñледниöи. Колêо дълбоêи 
ñа травмите от войната, êаê ñе отраçяват на отноøенията в 
ñемейñтвото и ñоöиалните вçаимоотноøения емоöионалните 
пораæения от войната и êолêо дълго ñе преодоляват. Войната, 
êоято виæдаме,  и по-дълбоêата, невидима мъ÷ителна êаçън на 

ñпомена çа ñтраданието.  



Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà, ïðåæèâÿíà ëè å èçîáùî Âåëèêàòà 
îòå÷åñòâåíà âîéíà â íàøåòî ìàñîâî ñúçíàíèå? 

Ïо много различен начин и разбира се, недостатъчно. Защото 
за онези поколения, по които войната удари пряко, тази тема 

до голяма степен беше табу. И нямайки възможност да преживя-
ват, те бяха принудени да се защитават от нея чрез изтласкване. 

След това започна нова беда – войната стана тема на официална-
та идеология, тържествена, с тръби и знамена. 

А след това имаше период на някакво забравяне на военната тема. 
Бихме могли да го смятаме за здраво – не трябва цял живот всички 
следващи поколения мислено да живеят във война. 

Но много скоро темата за войната отново стана идеологически 
необходима, отново започнаха да я използват със страшна сила 
в качеството на пропагандистки клишета и идеологии. И това, 
разбира се, е много тъжно. Защото именно такова използване от-
рязва възможностите за нормално преживяване – чрез съчувствие 
към хората, чрез конкретни съдби. Цялата тази безвкусна, евтина 
пропагандистка позлата винаги пресича нормалния поток на чув-
ствата, нормалното живо съпреживяване. 

Çà òîâà, ÷å íèå ñìå ñïå÷åëèëè âîéíàòà, å ïðèåòî äà ñå ãîâîðè 
ãðúìêî. Çà ðàíåíèòå è çà òåëåñíèòå ïîâðåäè íà ïîáåäèòåëè-
òå – ïî-òèõî. À çà ïñèõè÷åñêèòå òðàâìè íå ñå ãîâîðè èçîáùî. 
Íî òîâà íå çíà÷è, ÷å ãè íÿìà. Çà òîâà, ÷å âîéíàòà, çàâúðøè-
ëà ñ ïîáåäà èëè âîéíàòà, çàâúðøèëà áåç òàêàâà, íàíàñÿ ãîëÿìà 
òðàâìà. Êàê ïðåæèâÿâàëè áîëêàòà ïîáåäèòåëèòå è êîå ïîêîëå-
íèå íàé-ìíîãî å ïîñòðàäàëî ïñèõè÷åñêè îò Âåëèêàòà îòå÷åñ-
òâåíà âîéíà? Çà ñúâðåìåííèòå ôèëìè è ñâåòîâíàòà ëèòåðà-
òóðà. Ðàçãîâîð íà Äàðèÿ Ìåíäåëååâà ñ Ëþäìèëà Ïåòðàíîâñêà. 
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Êîé å ïîñòðàäàë ïîâå÷å: ó÷àñòíèöèòå èëè òåõíèòå äåöà? 
Êàê ñå å îòðàçèëà Âåëèêàòà îòå÷åñòâåíà âîéíà íà ïñèõè÷-

íîòî çäðàâå íà ó÷àñòíèöèòå â íåÿ? 

Ïреди всичко, всяка война, както и други трагични събития (у 
нас е имало много изпитания – и репресии, и глад, и една вълна 

се застъпвала с друга – преди Великата отечествена война била 
Гражданската, а преди нея Първата световна война) създават 
множество хора с посттравматично стресово разстройство. 

При това сега знаем, че това състояние се нарича именно така, 
че има определени признаци. Например във връзка с украинските 
събития, още щом започнаха болезнените, свързани с гибелта на 
хора събития, на практика веднага се появиха психолози, започна-
ха разговори за това, че трябва да се работи за преодоляване на 
посттравматичния стресов синдром. Преди това никой не е зна-
ел, никой не е работел и никой не е имал и понятие от това. 

Това не значи, че синдромът не го е имало и че той изобщо не се 
е проявявал. Дори в художествената литература често се дола-
вя някакъв страх от фронтоваците, които понякога се държат 
странно. Някои изпадали в ярост, у други това се проявявало в за-
висимости, в разрушаване на предишните отношения и неспособ-
ност за създаване на нови трайни отношения, а трети, преживели 
войната, след това в мирно време си отивали от живота внезап-
но, много рано. Има сърдечни заболявания, предизвикани от прежи-
вения стрес, който е останал затворен в психиката под формата 
на този посттравматичен стрес. 

Ако говорим за Великата отечествена война – травмата, разби-
ра се, се смекчава от победата. Последствията от травмата се 
смекчават, когато човек се чувства защитник и победител, реа-
лизирал мисията, заради която е преминал през всичко това. Това 
обстоятелство сериозно отличавало ветераните от Великата 
отечествена война, например, от хората с афганистански синд-
ром, при които не е имало победа, не е имало чувство за собстве-
на правота; и те често понасяли посттравматичните състояния 
много по-тежко. 
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Но освен военните, имало огромен брой хора, които били засег-
нати от войната много тежко – мирното население, децата. Те 
не можели да се сражават с врага, но често страдали много сил-
но, преживявали тежки загуби, имали страшен опит. И на техния 
посттравматичен синдром никой не обръщал внимание. 

Êàê âîéíàòà ñå å îòðàçèëà íà îíåçè, êîèòî â òîçè ïåðèîä ñà 
áèëè äåöà? Êàêâè ïîñëåäñòâèÿ îò âîéíàòà ñà ïîíåñëè ñúñ 

ñåáå ñè è ñà ïðåäàëè íà ñâîèòå ïîòîìöè? 

Военното време има много последици. Родителите със стресов 
синдром не успяват да предложат на децата си пълноценно 
общуване. Техните деца израстват сякаш цял живот „очакващи“ 
да  получат от някого онова, което им е липсвало. И този „някой“ 
по-късно често се оказват собствените им деца. Затова  моето 
поколение – плюс-минус няколко години – са хора, които се отнасят 

към своите родители отчасти като към деца... 

Ïîðòðåò íà ôðîíòîâàêà. Õóä. Ãåíàäèé Äîáðîâ
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Ïîíÿêîãà ìè å áèëî òðóäíî äà îáùóâàì ñ ïî-âúçðàñòíèòå 
ðîäíèíè íàïðèìåð. Ñëó÷âàëî ìè ñå å äà ñå íàòúêíà íà âú-

ïðîñà: „À çàùî ïðîäúëæàâàø äà ó÷èø? Òè èìàø ïðîôåñèÿ, ìî-
æåø äà ñè èçêàðâàø õëÿáà...” 

Äа, защото е трябвало да се живее днес, макар и някак си, без 
да се надяваш на нищо по-добро. Мисля, че много хора от воен-

ното поколение са били такива. Въпреки че има интересен ефект, 
когато хората, които сами са преживели трагични събития, поня-
кога оставали по-съхранени, отколкото техните деца. 

Ако човек преживява нещо страшно вече в зряла възраст, той има 
повече ресурси и някак си успява да се справи. Но ако самият той 
при това изпада в състояние на посттравматично стресово раз-
стройство, това силно се отразява на децата му. 

Тоест, ако възрастните се справяли с трудностите, стискайки 
зъби, те ги преодолявали, а за децата не оставало нищо, освен 
ñòèñíàòèòå çúáè. У детето възниква сериозен проблем с чув-
ството за собствена значимост, с чувството за приетост, със 
собственото му чувство за правото да бъде. 

Затова сред децата от времето на войната имало толкова много 
ранни заболявания. Много често, доколкото мога да съдя по ста-
тистиката, поколението на децата на войната си отива от жи-
вота в по-ранна възраст, отколкото поколението на техните ро-
дители. Въпреки че, както изглежда, те преживявали, всички тези 
травми, загуби, глад. 
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À êàêâî çíà÷è „áëîêàäíèöè”? Ñúùåñòâóâà ëè ïñèõîëîãèÿ íà 
áëîêàäíèêà? 

Èма такова явление, свързано с хората, преживели глад. И това 
също е посттравматично разстройство, което може да ос-

тави много дълга, много упорита следа и да се задържи цели десе-
тилетия. 

Ние знаем, че хората, преживели силен глад, дори след много, много 
години нормален живот, могат да се отнасят много чувствител-
но, например, към липсата на хляб вкъщи и да не могат да изхвър-
лят дори и трохите. 

Ето, в Питер водех една група, и един от участниците ми разказа 
за свой роднина. Човекът е на осемдесет и две години, професор, 
много интелигентен, напълно разумен във всичко останало, но при 
това цялото семейство знае, че ако вкъщи няма хляб, дядото не 
може да спи. При това бисквитите и пирогите не се броят, трябва 
да има именно хляб. 
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И той сам, като разумен човек, разбира, че неговото поведение е 
неадекватно и се чувства неудобно. Но всички знаят, че той ще 
въздиша, ще ходи неспокойно, ще пие капки, много ще се старае да 
направи нещо със себе си, но няма да може. Затова, дори в един-два 
часа през нощта, когато види, че няма хляб, някой става и отива 
да купи. Защото това е най-простият начин да се погрижат за 
дядото. Въпреки че са минали толкова години. 

Понякога тези фобии приемат още по-тежки форми. Например 
имах приятелка, чиято майка и баба бяха преживели блокадата, 
мама е била изведена от Ленинград като момиче. След това по-
ради прекарана дистрофия, тя дълго не е имала деца. Накрая се 
родило късно дете и в семейството всички били просто луди на 
тема „хранене на детето”. 

До такава степен, че ако детето, по тяхно мнение, не е яло дос-
татъчно добре, го хранели насила. Разбира се, от страна на мама 
това било любов, но за момичето тя реално се превръщала в наси-
лие. И вследствие на това по-късно тя имала достатъчно сложни 
отношения с храната. 

 

Ïðåõâúðëÿìå åäèí íà äðóã òîâàðà ñè. 

Äа, хората зависят един от друг. Те са здраво свързани в една 
верига, както едно колелце с друго. 

Ако говорим честно, бихме искали след четвъртото поколение 
всичко това да започне да се изцелява. Защото четири поколения – 
това е твърде много като време, обикновено при такива периоди 
от време генерационните травми, тоест травмите на поколения-
та, отслабват, размиват се от своеобразието на историите на 
конкретните семейства. 
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Би било добре, но за съжаление, сега имаме работа с възраждането 
на темата за войната като клетвите за вярност. Ти отново си 
длъжен да мислиш за това по определен начин, предписан отгоре. 

От това лично аз просто не се чувствам добре, защото тема-
та реално е много важна, много тежка и травматична, в нея има 
много живи чувства. Но тъй като тя е попаднала в полезрението 
на законите и пропагандата, то фактически е затворена, запеча-
тана. 

Неотдавна имаше една шумна история, когато някаква девойка 
намерила историческа фотография в двора си от времето на оку-
пацията и я поставила на своята страница със следния коментар: 
„Оказва се, че в собствения ми двор, където винаги съм живяла, е 
имало танкове, имало е фашистки войски, флаг и т. н.”. В резултат 
на това беше привлечена под отговорност за поставянето на на-
цистка символика! 

Но за какво е това? Защо? Тук фактически протича вторична 
травматизация, вторично плашене с темата и затваряне на ус-
тата.  

À òàçè èäåîëîãèÿ, êîÿòî íÿêàê ñè ñå îïèòâà äà ïîñòàâè íà 
ïðåäåí ïëàí ïîáåäàòà è ïîáåäèòåëèòå, è ñ òîâà, ìîæå áè, 

äà êîìïåíñèðà âñè÷êè ñëåäâàùè âîéíè áåç ïîáåäè – òîâà íå å ëè 
íà÷èí äà ñå ïðåæèâåå, äà ñå çàòâîðè òåìàòà? 

Òова е начин не да се преживее темата, а именно да се затвори. 
Защото темата може или да се преживее, или да се затвори. 

Значи „ура, ура, ура, но затова пък ние победихме”. 

Виждаме, че във филмите, предимно в тези от военните години, 
има много малко искрени драматични сцени, в които би могло да се 
видят силни чувства, преживяване на загуба, страх, печал. Само 
героизъм и тържество. В онези времена хората не са могли да си 
позволят да скърбят, те е трябвало да бъдат мобилизирани, да 
преодоляват, да се борят, да се сражават и т. н. Но защо сега, 
след толкова години, отново натрапват това на хората? Смятам, 
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че това просто е престъпление срещу психическото благополучие 
на нацията. 

Именно това значи не да се изживее, а да се затвори. Íå ñìåéòå 
äà ãîâîðèòå çà òîâà, íå ñìåéòå äà çàäàâàòå âúïðîñè. Има само 
една казионна лъскава картинка, която трябва да повтаряш дума 
по дума. 

À êàê äà ñå îòíàñÿìå êúì ñúâðåìåííèòå ôèëìè çà âîéíàòà? 
Ñåãà ñà ñå ïîÿâèëè òâúðäå ñòðàííè èíòåðïðåòàöèè. Àêî 

ðåæèñüîðèòå â ïðåäèøíèòå ãîäèíè ïîíÿêîãà ñúçíàòåëíî ñà 
ñòèëèçèðàëè ñâîèòå êàðòèíè ïîä õðîíèêàòà, òî ñåãà ñå ïðè-
ëàãàò ñúâðåìåííè ñïåöèàëíè åôåêòè. Äîðè ñòàðèòå ôèëìè, 
èçíà÷àëíî ÷åðíî-áåëè, è òÿõ ñà ðàçêðàñèëè. 

Âсяко историческо събитие, дори и трагично, след известно 
време става просто разказ, предание, включително и красиво, 

включително и със специални ефекти. 

Ние четем романи, например, за войната между Червената и Бя-
лата роза, но не като за събития, към които имаме някакво отно-
шение. Съпреживяваме на героите, можем да изпитваме някакви 
чувства, но там все пак има някаква условност. За нас това е по-
скоро общочовешка история. 

Например във филма „Патриот” ние, условно казано, можем да сме-
ним Америка с друга страна, една война с друга. Но на първо място 
разглеждаме човешката история и чувствата на героите са ни 
близки, а какво точно исторически е ставало там, за нас не е тол-
кова важно. 

За нас „Илиада” не е за това кой е победил – Троя или Микена. За нас 
тя е за чувствата, страстите и хората. И ние скърбим за Хектор 
и Андромаха не по-малко, отколкото за Ахил и Патрокъл. Нас ни 
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интересуват хората и в този смисъл е нормално и разбираемо, че 
с времето филмите за важните събития стават все по-обобщени, 
един вид епопеи, истории за общочовешкото, архетипното. 

Но първо, такива процеси рядко протичат приживе на пострадалото 
поколение. А у нас пострадалото поколение все още е живо. Това са 
не толкова ветераните, колкото децата на войната. За нас всичко, 
свързано с Отечествената война, все още е много болезнено и не ни 
е все едно кой е бил прав и кой е победил. За нас това още не е общо-
човешко, а наше. 

Второ, би било добре, ако подобни процеси естествено протичаха в 
изкуството. И по-точно, културата и изкуството – освен всичко дру-
го, трябва и да „смилат” травмите на поколенията. Да преживяват, 
да търсят думи, образи, да разказват истории, да помагат на хората 
понякога да поплачат, понякога да се гордеят – и така да преживеят 
това. 

С времето от конкретните исторически сюжети се отливат веч-
ните сюжети, които ще бъдат важни не само за преките потомци 
на участниците в събитията, но и за цялото човечество на века. И 
травмата вече няма да боли. 

Но когато към това се примесват идеологията и политиката, целият 
този жив, естествен процес на изцеление от травмите се нарушава. 
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И ако задачата на филма е не да предизвика съчувствие към хората, а 
да сформира определено „идеологически правилно” отношение, тогава 
преживяване не настъпва. 

У нас сюжетите „за войната” често се използват не за изживяване на 
травмите, а за формиране на представата за това кой е прав и кой е 
виновен, за въздействие, включително и за агитиране за приемането 
на някакви решения на властта по други въпроси. И това, разбира се, 
е аморално, защото човешката болка се използва за постигането на 
политически цели. Това е отвратително. 

Ìåæäó äðóãîòî, âîéíàòà å ïðåäèçâèêàëà îãðîìíî äæåíäúðíî 
èçêðèâÿâàíå. Ñïîðåä ìåí èìà ñòàòèñòèêà çà òîâà, ÷å ñëåä 

âîéíàòà ó íàñ íà ñòî æåíè ñå ïàäàë åäèí ìúæ. Òîâà îñòàâèëî ëè å 
íÿêàêúâ îòïå÷àòúê íà íàøåòî ïîâåäåíèå? 

Безусловно. У нас е израснало цяло поколение, нямащо представа 
за ролята на мъжа в семейството. Майка ми ми е разказвала, че в 

класа била единствената от четиридесет души, чийто баща бил жив 
и цял. Защото дядо ми не е бил на фронта. 

Той бил инженер-механик в Ташкент, занимавал се с приемане на за-
води. Те разтоварвали оборудването направо в степта, успявали да 
поставят само основата, поставяли машините направо под открито 
небе. Стените строели вече в процес, когато работели и произвеж-
дали снаряди. И той бил този, който приемал и подреждал всичко. 

Там, под палещото слънце, си спечелил рак на кожата, но за щастие, 
по-късно го излекували. Но дядо бил жив и цял. И тя била единствено-
то момиче в класа, което имало баща с ръце, с крака, с очи. 

А цяло поколение израснало, без да има никаква представа за това, че 
в семейството трябва да има мъж. Когато те пораснали естестве-
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но, че вече имало момчета.  И момичетата се омъжвали, но в главата 
им нямало никакъв модел: „А какво да правим с момчетата?”. 

И това силно се чувства и досега, особено когато разговаряш с по-
възрастни жени. Те може да имат или да нямат мъже – това, най-общо 
казано, не е важно. Важното е, че дори ако има мъж, за него се говори 
като за неочакван бонус. Като за черешка на тортата. А ако не пие и 
не бие, това е невероятен успех. 

Това не е този, на когото можеш да се опреш, не е този, когото чувст-
ваш като своя съдба, а е нещо като „ние имаме бюфет, килим и мъж”. Това 
положение безусловно не е било много добро и за жените, и за мъжете. 

Мъжете също не можели да направят нищо за това, защото и те ня-
мали модел на поведение на мъжа в семейството. Като момчета били 
израснали само сред лелички и не знаели какво се очаква от тях. 

Най-често такъв мъж заемал най-безопасното място в дома – напри-
мер на дивана, протегнал крака и стараейки се да не се забелязва. 
И ако това чувство за собствената ненужност избухвало, тогава 
започвали разводи, скандали, запои или нещо друго. 

Тоест последствията от силното изкривяване на ролята на полове-
те са много тежки, това не остава без следа. И се отразява не само 
на едно поколение, но и на следващото. Съответно, следващото поко-
ление също израства в този модел: „Ние имаме татко, но той запълва 
петата дупка на кавала”. Това също е сложен въпрос. 

Уравновесяване-
то, изцеляване-
то на тези роли 
ñòàâà ìíîãî ïî-
степенно, едва 
в третото-чет-
въртото поколе-
ние. Това е дълъг 
процес. 
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Êîãà ïîñëåäñòâèÿòà îò Âåëèêàòà îòå÷åñòâåíà âîéíà ùå èç-
÷åçíàò íàïúëíî? 

Îбикновено се смята, че тези трансгенерационни травми се раз-
сейват към четвъртото поколение. В този смисъл, че се преодо-

ляват от разнообразието на живота. 

Не е задължително да има някакъв нормален, разбираем портрет на 
поколението. Хората са различни, семействата са различни, всички 
имат своя история, своя съдба. И в благополучно време хората прили-
чат на поляна, на която растат най-различни треви и цветя. 

Когато се случи травматично събитие – война, репресии или масов 
глад, а преди е имало и епидемии – това е както когато по тази поля-
на е минала електрическа косачка. Тя е покосила всичко, останали са 
да стърчат еднакви стърнища. И след тези стърнища вече не разби-
раш кой е бил лютиче, кой мак, и кой камбанка. Така се формира порт-
ретът на поколението. Тоест такъв портрет, по принцип, е нещо па-
тологично. Той не би трябвало да съществува. 

А след това става постепенното изцеление. И там, в далечината, се 
вижда много ясен портрет на първото поколение, малко по-размит – 
на второто, още по-размит – на третото. А към четвъртото поколе-
ние пак трябва да има различни треви и цветя, всички отново трябва 
да станат различни. Ако, разбира се, не дойде нова косачка, което, за 
съжаление, също се случва. 

Отчасти такава косачка у нас бяха 90-те години. Там нещата са съв-
сем други, но също има някои прилики с военното време. 
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Äîêîëêî îïðàâäàíè ñà îïèòèòå çà „îáåäèíåíèå íà íàöèÿòà” 
îêîëî èñòîðèÿòà íà âîéíèòå? 

Ðазбираемо е, че това става, когато вече няма около какво особено 
да се обединява. Но това е, както вече казах, аморално, защото не 

бива да използваме хората – техните чувства, тяхната болка, загу-
би, смърт – за такива дребни цели като политика, рейтинг, лоялност 
към властта. Това е трагедия, това е област на високото. Не бива да 
разменяме трагедиите за цялата тази суета на суетите. 

Ïðåâîä: Òàòÿíà Ôèëåâà

Източник: www.pravmir.ru.
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Ðанното утро на 9 септември 
1944 г. Кимон Георгиев обявя-
ва манифеста на новото ОФ 

правителство по радио София. Ули-
ците са пълни с народ. Български-
те оператори грабват снимачната 
си техника и запечатват на лента 
движението на хора, митингите, 
манифестациите, посрещането на 
партизанската бригада „Чавдар” в 

столицата и на Червената армия в 

Пловдив и София. Излиза по екрани-

те първият брой на Отечествен ки-

нопреглед, който оттук нататък ще 

бъде поддържан редовно с докумен-

тални кадри от боевете на българ-

ската армия през Втората световна 

война и най-значимите събития в об-

ществено-политическия и културния 

живот в страната. В продължение 

на десетки години седмичният кино-

преглед включва стотици епизоди от 

общественото строителство. 

До излизането на Закона за кинема-

тографията на 5 април 1948 г., с кой-

то се национализира цялото киноде-

ло в България, са произведени около 

180 седмични кинопрегледа, над 60 
късометражни и 7 игрални филма от 
частния сектор: „Българи от старо 
време” (Димитър Минков), „Ще дой-
дат нови дни” (Маринович), „В навече-
рието” (Иван Фичев), „Мене ме, мамо, 

змей люби” (Бакърджиев), „Огнена 
диря” (Борозанов), „Бойка” (Минков) 
и „Отново в живота” (Георги Богояв-
ленски). Още през 1945 г. в някои хро-
никално-документални филми се поя-
вяват жанрови елементи от научно-
популярното кино. До обособяването 
на самостоятелната Студия за на-
учно-популярни филми през 1950  г. са 
заснети около 40 филма от най-разно-
образно естество – медицински, био-
логически, географски, био графични.

Най-високите постижения на българ-
ския късометражен филм до нацио-
нализацията са „Сватба на село” на 
Стоян Христов – Доктора, художест-
вените репортажи на Захари Æандов 
„Хора сред облаците” и „Един ден в 
София”, оригиналният очерк „Свет-
ли дни” на Константин Костов. Тези 
творби защитават престижа на бъл-
гарското късометражно кино на меж-
дународните кинофестивали в Мари-
анске Лазне и Венеция  през 1947 г.

Българското социалистическо кино 
се развива в идейния контекст на 
тоталитаризма. Новата власт се 
опитва да превърне киноизкуство-
то в средство за превъзпитание 
на „стария” и създаване на „новия” 
социалистически човек. Налагане-
то на цензура и ограничения както 
в тематиката, така и в интерпре-
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тацията º, създаването на комисии, 
които зорко следят кой, какво, къде 
и как пише, снима, рисува, говори, не 
успяват докрай да асимилират твор-
ческата интелигенция в България, да 
промият съзнанието º, да пречупят 
гръбнака º. Мнозина от тях носят 
вътрешна свобода и не зависят от 
политическата конюнктура – именно 
те създават онова изкуство, което 
не е обагрено от цвета на времето 
и остава завинаги в съкровищницата 
на българската духовност. 

„От всички изкуства най-важно е ки-
ното” – изречената фраза от Ленин 
добре е била запомнена от партий-
ните функционери. Киното безспорно 
в по-голяма степен от другите из-
куства е трябвало да бъде пропито 
с духа  на социалистическата иде-
ология, затова върху него са упраж-
нявани изключително строги, дори 
репресивни мерки. От полезрението 
на властта може да убегне твор-
чеството на някой художник, който 
рисува в дома си или някъде на село, но 
филмът може да пръсне своите пос-
лания за кратко време в сърцата на 
стотици хора. Така че новата власт 
не изпуска и за миг от ръцете си този 
мощен идеологически инструмент и 
в началните години на новата  власт 
се управлява от Министерството на 
пропагандата. 

Според Ингеборг Братоева-Даракчи-
ева, авторка на книгата „Българско 
игрално кино – от „Калин Орелът” 

до „Мисия Лондон”, българското кино 
след Втората световна война пре-
минава през три кризи, свързани с 
идентичността му. Първата се от-
нася до налагането на соцреализма 
като официален художествен стил 
(50-те – средата на 60-те години на 
ХХ в.) в страните от Източния блок, 
подражавайки във всичко на по-голе-
мия съветски „брат”. На изкуството 
е отредена обслужваща партийните 
цели роля, а стилът е определен за 
единствено правилен  и „нов етап в 
художественото развитие на чове-
чеството“. Основната цел на киното 
е да накара публиката да се иденти-
фицира със социализма. Съветският 

съюз много държи да контролира раз-

витието на българското кинопро-

изводство, изпращайки кинодейци в 

България и методически ръководства 

още след края на Втората световна 

война. 

Втората криза на идентичност за-

почва след студентските вълнения 

и събитията в Чехословакия през 

1968 г., когато се пропуква вярата 

в светлото бъдеще и óòîïèÿòà íà 
комунизма. Част от българските ки-
нотворци се опитват да използват 
екрана, за да изразят своя социален 
протест. Това е времето на хипидви-
жението и антивоенните протести, 
когато за пръв път се употребява 
терминът „глобализация” и започва 
обединението на Европа. Този период 
е много ползотворен за българско-
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то кино и представлява своеобразен 
мост от натрупаните опитности 
и големите промени на прага между 
двете столетия. Третата криза нас-
тъпва след 1989 г., когато българ-
ското киноизкуство се отваря към 
глобализирания свят и става част 
от широка мрежа копродукции. През 
този период все по-често се говори 
за „ненационалния филм”, създаван от 
международни екипи.

Законът за кинематографията (1948) 
на ционализира кинотворчеството 
в България, опитвайки се да заличи 
всичко постигнато дотук. Този закон 
е твърде нескопосан, понеже копира 
другите закони за национализация-
та и показва пълното невежество 
на авторите. С него се слага край на 
свободната и частната инициатива, 

държавата присвоява съществува-
щата материална база (впоследс-
твие стойността º се изчислява на 
700-800 милиона лева) и се създава 
Държавното предприятие „Българ-
ска кинематография” на базата на 
фондация „Българско дело”. Комунис-
тическата партия се опитва да на-
ложи мита, че до този момент не е 
съществувало кинопроизводство в 
България и че историята на българ-
ското кино започва с акта на него-
вата национализация и съветизация. 
Като пръв български „държавен” филм 
се счита „Калин Орелът” (1950).

Любопитна е историята на този 
филм. Още по време на войната е за-
почната екранизация на спектакъла 
в Народния театър „Калин Орелът”, 
сценарист Никола Икономов и режи-

сьор Борис Бо-
розанов, дело на 
„частното филмо-
производство”. 
Взема се реше-
ние филмът да се 
преработи спо ред 
социалистиче-
ските възгледи, 
да се завърши и 
обяви за първия 
български дър-
жавен филм. На 
премиерата е ин-
сценирано тър-
жествено начало 
на снимките с 
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реч на помощник министъра и обе-
щания на кинодейците – „започнат е 
български игрален реалистичен филм, 
отразяващ героичните борби на на-
рода против чуждото иго и фашизма“. 
По повод абсурдното обединяване на 
османското владичество и фашизма, 
Павел Писарев коментира манипула-
циите с историческата истина: 

„Една измишльотина, защото со-
циализмът в България се разпрос-

транява десет-петнадесет години 
по-късно. В случая този натиск за 
обслужване на идейните задачи на 

партията от киноизкуството е все 
пак пипане с меки ръкавици. Филмът 
излиза на екран и е приет с възторг 

от публиката и критиката.“

Пресата оповестява, че започва но-
вото летоброене в историята на 
киното – за пръв път на българския 
екран се заявява социалистическия 
реализъм като подход към истори-
ята. Сюжетът е хибрид от роман-
тична история и соцреалистичен 
патос – френско благородно момиче 
се оказва дъщеря на каторжник, кой-
то се завръща в родното си село след 
Освобождението, става член на со-
циалистическата организация, но по-
литическият враг отнема живота му. 
Мелодрамата е „надиграна”, финалът 
е оптимистичен след обещанието на 
дъщерята да продължи борбата на 
баща си. Появява се и лакей, участ-

ник във Френската комуна... Новата 
идео логия тържествува. 

Официално методът на социалисти-
ческия реализъм е въведен от власт-
та с министерско постановление 
през 1952 г. Целта е възпитанието на 
масите в социалистическите идеи, 
за крепка българо-съветска дружба, 
борбата за мир, срещу империалис-
тите, които заплашват с нова война. 
Новият герой е с ватенка и работи в 
заводите и фабриките, или е участник 
в ТКЗС. Следват нови постановления, 
които слагат границите на изкус-
твото и очертават територията, 
според която кинотворецът в Бълга-
рия трябва да се простира. Стига се 
дотам, че самият Тодор Æивков гледа 
филмите предварително и разрешава 
(или не) прожекцията на даден филм. 

Един от последните критерии, според 
които се оценява даден филм, е худо-
жественото му качество. Възмож-
ността той да развенчае митологи-
ята, която властта изгражда, да из-
ложи на показ язвите на режима и оно-
ва, което разяжда обществото, кара 
властта да бъде много предпазлива 
и да прекарва през сито всяко про-
изведение. „Равновесие”, „Една жена 
на 33”, „Маргарит и Маргарита” – за-
главия, които попадат в списъка със 
забранени филми. Онези кинотворци, 
които не следват послушно партий-
ната линия, са уволнявани, без право 
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да правят кино до края на живота си – 
Боян Папазов, например, сценарист на 
„Една жена на 33”, и режисьорът Хрис-
то Христов, председател на Съюза 
на кинодейците, имат такава съдба. 
Още тогава, с премиерата на „Калин 
Орелът”, са заложени тези тенден-
ции в българското киноизкуство, кои-
то се оказват достатъчно устойчи-
ви през следващите 40 години.

Властта превръща киното в „кул-
турно инженерство”, „клонирано” по 
съветски модел. Типичен пример за 
това е жанрът „историко-революцио-
нен филм”, който слага акцент върху 
революционните движения на народ-
ните маси за мир и справедливост, 
свобода и прогрес. Това е разгърнат 
епос за подвизите на героя комунист. 

През този период много филми започ-
ват началото си от театралната 
сцена и представляват своеобразно 
продължение на театралния спек-

такъл. Първият филм на 
тандема Анжел Вагенщайн 
и Захари Æандов, създали 
едни от най-представи-
телните български филми 
за антифашисткото дви-
жение, е „Тревога”, по пие-
сата на Орлин Василев. 
Първоначално спектакълът 
се играе в Народния теа-
тър през 1947 г., неин ре-
жисьор е Боян Дановски. 
Поради повелята на БКП 
за привличане на офицерс-

твото към комунистическите идеи, 
сценаристът създава образа на Ви-
тан Лазаров, бивш офицер. Но когато 
по-късно се обсъжда идеята за филм, 
партията декларира нова повеля – за 
изобличаване на „класовия враг”, по-
ради което е нужно да се направят 
поправки в текста и концепцията и 
да се смени самоличността на героя. 
Орлин Василев прави неуспешни опи-
ти за съпротива, поради което е обви-
нен в „буржоазна контрабанда” – само 
враговете в неговия сценарий имали 
душевен живот и чувства, а „нашите 
са сиви”. Боян Дановски се отказва 
да режисира филма, а за редактор 
на сценария е избран Анжел Ваген-
щайн, който току-що се е завърнал 
от СССР. Под редакторското му перо 
от бивш офицер Витан се превръща 
в бивш агроном с дребнобуржоазен 
произход. Въпреки че Захари Æандов 
вече е заснел 65 % от филма, снимки-
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те продължават и на много места аг-
рономът е обут в офицерски ботуши. 
Филмът има своята премиера, но пар-
тията отново поставя своите изиск-
вания, поради което се налага да се 
снимат още епизоди, най-вече финал-
ните сцени – кинотворбата трябва 
да завърши щастливо с навлизането 
на съветската армия в България.

С „Тревога” е зададена една от най-
важните тези на соцреализма, през 
която трябва да мислят кинотвор-
ците в бъдещите 40 години – „няма 
нравствени добродетели извън мо-
ралните принципи на комунистиче-
ската идеология”. В същото време 
тук се проявява и една от първите 
съпротиви срещу този догматичен 

начин на мислене, изразена 
в талантливата, дълбоко 
психологическа актьорска 
игра на Стефан Савов (в 
ролята на Витан). За пръв 
път в родното кино се поя-
вява и крайно отрицателен 
образ, символизиращ дегра-
дацията на човек, направил 
свободно избор да не следва 
комунистическите идеали. 

Счита се, че филмът „Тре-
вога” поставя и началото 
на основната тема в бъл-
гарското киноизкуство – за 

антифашистката съпротива, която 
ще бъде впоследствие широко интер-
претирана в редица български филми. 
С него се поставя и началото на ме-
ханизма, чрез който партията сплаш-
ва творците и критиците през целия 
социалистически период и прекършва 
немалко човешки съдби. „Тревога” ко-
пира съветските кинематографични 
похвати и образци, както това се 
случва и в следващите български иг-
рални филми, които излизат на екран. 

В съветското кинотворчество през 
този период излиза на преден план 
едно абсурдно противоречие – от 
една страна, партийното изискване 
за „главния герой” в социалистиче-
ското изкуство – а от друга, наро-
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дът, върху кинолентите се появява 
образът на вожда. Неговият огромен 
портрет стои редом с декларациите 
за равенство и братство. Атеис-
тичната власт създава нова религия 
и издига своя бог – вождът, наследник 
на руската традиция за самодърже-
ца, олицетворение на Божията воля 
на земята. В български вариант тази 
тема никога няма да бъде разгърната 
така широко, както в руското изку-
ство, не се създават мащабни епоси, 
присъщи за руската култура. Макар 
темата да е наложена от съветска-
та власт, тя никога не е присъствала 
в българската традиция и не хваща 
корен. Все пак, има опит и в България 
да се сътвори филма за „безсмъртния 
вожд и учител на българския народ” – 
Георги Димитров. Филмът „Урокът 
на историята” (1957) – съветска про-
дукция с български актьори, величае 
именно българския вожд – Георги Ди-
митров, чийто образ е претворен от 
Стефан Савов. От българска страна 
режисьор е Христо Писков, който го-
дини по-късно ще се окаже в дружин-
ката на дисидентите със спрения 
му филм „Понеделник сутрин”. Георги 
Димитров ще бъде персонаж и в още 
един български филм „Наковалня или 
чук” на режисьора Христо Христов, 
награден със „Златна роза” на фес-
тивала на българското кино. След 

тази награда, режисьорът става 
председател на Съюза на български-
те филмови дейци. Въпреки диктата 
и новите идеологически постулати, 
националната киноиндустрия се раз-
вива, а българското кино придобива 
социална значимост. 

През този период се налага и митът 
за русите като „двойни освободите-
ли” на българския народ – от турско 
(1878) и от фашистко иго (1944). На 
Георги Димитров принадлежи лозунга: 
„Нерушимата дружба и приятелство 
със СССР са необходими за българ-
ския народ като слънцето и въздухът 

за всяко живо същество”. С постано-

вления се вземат решения да се про-

изведат филми за граничарите и гра-

ничното население, за преустройст-

вото на селското стопанство и 

ин дустриализацията на страната, 

исто рико-биографични сценарии за 

водачите на освободителното дви-

жение и най-вече за Хисто Ботев и 

Георги Димитров, за Септемврийско-

то въстание и пр., както и се посоч-

ва конкретно заглавието на бъдещия 

филм: „Под игото”. 

Причините за решението да се сни-
ма този  филм са няколко: доброто 
име на писателя Иван Вазов, който 
се радва на всенародна любов, как-
то и неговите симпатии към Русия. 
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Цензурата е изключително активна и 
тя взема решение да „поправи” и „до-
пише” Вазов, съобразно с тезисите 
и изискванията за новото изкуство, 
в които снизходително се тълкуват 
„грешките” и „заблудите” на писате-
ля. А те се състоят най-вече във фак-
та, че авторът не е видял класовото 
разслоение в обществото и е поста-
вил сред „народа” чорбаджиите. 

Това не е първият опит да се екра-
низира „Под игото”. Александър Ва-
зов, след филма „Грамада” (1936), има 
такъв проект и иска държавно фи-
нансиране за реализацията на тази 
творба, изтъквайки договорености-
те си с германски продуценти. През 
този период той е най-образованият 
и опитният български режисьор, за-
вършил Мюнхенското фотоучилище, 

работил като ръководител в много 
германски продукции и с широки кон-
такти в киносредите по целия свят. 
В контекста на новата идеология 
обаче на властта е нужен друг режи-
сьор. Избран е Дако Даковски, бивш 
ремсист, партизанин, участник във 
Втората световна война, възпита-
ник на съветската киношкола. Той 
подхожда съвсем професионално към 
реализацията на филма и за пръв път 
в българското кинопроизводство 
български режисьор прави опит да 

пресъздаде една цяла епоха. Маща-

бът на продукцията проличава дори в 

детайлите – поръчват се костюми на 

старите терзии от средногорските 

села, финалните сцени са заснети с 

оригинални копривщенски дрехи от 

онова време.

Режисьорът има трудна задача. В съг-

ласие с типичната социалистическа 

типизация на образите, която впос-

ледствие ще утвърди схематизма в 

социалистическото изкуство, той 

трябва да представи вазовите ге-

рои като типични представители на 

класата, лишени от личностни харак-

теристики. Актьорите трябва също 

много да внимават, да не би да се от-

клонят от схемата на „революцион-

ния оптимизъм”. Но най-трудна се 

оказва защитата на връзката между 

Априлското въстание и Октомврий-

ската революция.
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„Предвид всички манипулации с лите-
ратурния материал и предписания 
към режисурата филмът е учудващо 
добър за времето си и дори гледаем 
с днешна дата. Въпреки всички на-
ложени идеологически ограничения, 
Даковски демонстрира талант и ки-
нематографична култура и успява да 
постигне забележително драматич-
но въздействие.” (Ингеборг Братое-
ва-Даракчиева)

Историческата тема е пресъздаде-
на в още един мащабен кинопроект – 
„Героите на Шипка”, съвместна про-
дукция между Студията за игрални 

филми – София и „Ленфилм”, СССР. От 
българска страна участват режи-
сьорът Янко Янков и асистент-опе-
раторът Атанас Тасев, а музиката 
е дело на Филип Кутев. Разбира се, 
в него участват и много български 
актьори, чиито имена са изписани 
на руски език – Апостол Карамитев 
(Пет ко), Константин Кисимов (Сю-
лейман паша), Петко Карлуковски 
(който играе Боримечката от „Под 
игото”).

Филмът „Героите на Шипка”се счита 
за най-грубата историческа манипу-
лация в историята на българското 
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кино – Освободителната война през 
1878 г. завършва с навлизането на съ-
ветските танкове в България през 
1944 г. Абсурдни са и сцените със за-
точениците в Диарбекир, които об-
съждат надеждите на Левски и Бен-
ковски за освободителната мисия на 
Русия. Все пак, българската критика 
тогава се осмелява да обяви публич-
но, че изследванията на съветските 
сценаристи са незадълбочени и те 
никога не са чели „Записките по бъл-
гарските въстания” на Захари Стоя-
нов, произведенията на Христо Бо-
тев и творчеството на Иван Вазов. 

„Това е сценарий на политическите и 
историческите тези, а не вълнуващ 
разказ за големите събития, за съд-
бата на народа, за един изключите-

лен по своето величие подвиг на бла-
городния руски народ-освободител...”

Филмът „Героите на Шипка” безапе-
лационно и грубо нарушава историче-
ската истина – в него реакционният 
руски император Александър II пречи 

на прогресивния ген. Скобелев в бо-
евете при Плевен срещу турската 
войска...

Копродукцията се снима близо две 
години. В България пристигат де-
сетки вагони със снимачна техника, 
пиротех ника и реквизит. Част от 
българските костюми са напълно 
автентични, оръдията и пушките са 
предоставени от военните и исто-
рическите музеи, около десет хиляди 
статисти участват в снимките и 
сцените на боевете при Шипка, Пле-
вен, Стара Загора, при преминава-
нето на руските войски през Дунав. 
Тези сцени са голямото достойнство 
на филма, „кръговата панорама” и 
„дълбочината на кадъра”. 

В периода на Студената война, на 
фестивала в Кан (1955) е присъдена 
наградата за режисура на Сергей Ва-
силев за „Героите на Шипка”. На този 
престижен световен кинофестивал 
участва и още един български филм, 
макар и да не е включен в официал-

 „Ãåðîèòå íà Øèïêà”



54 5555

ната програма – „Неспокоен път” на 
Дако Даковски, където актьорът 
Иван Братанов получава Медал на 
бие налето за изпълнител на ролята 
на Мито.

Една от задачите на социалистичес-
кото филмопроизводство е да ут-
върди подвизите на героя-комунист 
в неговия „бой последен”, след който 
ще настъпи мир. Вероятно затова 
двайсетина години по-късно излиза и 
филм с такова заглавие. Но всъщност 
с течение на времето този образ се 
измества с метафората за перма-
нентната битка – врагът е жив, ви-
наги дебне наоколо, готов за война. 
Военният филм като жанр е много 
популярен в Съветския съюз, а в бъл-
гарски условия той приема специфич-
ни черти – героят освен че е демиург, 
той е и жертва, и мъченик, и светец, 

отказал се доброволно от власт-
та и притежанията, за да се от-
ъждестви с масата. Тези идеи 
присъстват в поредицата от 
филми на Дако Даковски през 50-
те години, както и в много дру-
ги филми през социалистическия 
период: „Септемврийци”, „Иван 

Кондарев”, „Песен за човека”, „На мал-
кия остров”, „А бяхме млади”, „Пленено 
ято”, „Черните ангели” и много други. 
Със смъртта си героят всъщност е 
победил и спомага за утвърждаване-
то на идеологическите идеали.

Религията е отречена от новите 
„културни инженери”, които водят 
война срещу нея. В същото време 
създават нова религия, която твърди, 
че с настъпването на комунизма ще 
настъпи раят на земята. В името на 
тази цел социалистическата власт 
оправдава насилието като основен 
инструмент за вменяване на покор-
ство. Зад гръмките защити на мо-
рала обаче се крие дълбока аморална 
власт, което е и една от основните 
причини  тя сама себе си да компро-
метира и да се превърне в собстве-
ния си „гробокопач”. 

„×åðíèòå àíãåëè”

„Èâàí Êîíäàðåâ”

„Íà ìàëêèÿ îñòðîâ”
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Дали наистина ще успеем след толко-
ва години да си представим как е иг-
рал Апостол Карамитев на сцената, 
да „видим” с въображението си жес-
товете му, мимиката, нотките в гла-
са му? Какъв  бедняк, професор, бохем, 
крал, монах, „друмник сладкодумник” 
е бил в светлината на прожектори-
те, как е предизвиквал смях и сълзи в 
очите на публиката, превръщайки се 
не в Любимец 13, а в Любимец Едно за 
стотиците хиляди зрители? Какво е 
онова, което е взел от героя си, какво 
му е дал? Или как се е поклонил Ромео 
пред своята Æулиета на сцената на 
Народния театър, поставяйки вен-
чалната халка на ръката º...

Децата, които всяка сутрин са се съ-
буждали с неговия глас в приказките 
по радиото и  са бягали на тълпи след 
него в квартала, момичетата, кои-
то са променяли маршрута си, за да 
минат няколко пъти по-близо до него 
на улицата, вече са порас нали. Сега 

сигурно се възхи-
щават на други 
герои и други при-
казки разказват на 
внуците си. Но е 
факт, че цяло едно 
поколение живя с 
неговия образ и 
глас, било е възпи-
òàíî ñ íåãîâèòå 
герои от сцената 
и в киното. И про-
дължава да гадае 
що за човек е бил 
той, отвъд теат-
ралния образ, без 
маската, в умора-
та след представление, под тежката 
ризница, зад която неистово се бори 
болното тяло в последните минути 
от живота си...

Апостол Карамитев е една от най-ем-
блематичните фигури в българското 
сценично изкуство. Като истински 

„Така се случи, че през последните години един млад театровед се 
зарови в критиките за Хамлет на Сава Огнянов. И искаше за себе 
си да си представи какъв е бил този Хамлет. Но не можа. Донесе 
статиите на мен, като на стар театрал, да се опитам да възстановя 
как е изглеждал, как е играл тази или онази сцена, да си пред-
ставя стила на игра... И изведнъж разбрах какво ни очаква след 
време, когато хората ще се питат как е играл например Апостол 
Карамитев. И няма да могат да разберат”. (Леон Даниел)

100 
ГОДИНИ 

БЪЛГАРСКО 
КИНО
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„специалист по всичко”, той се е рад-
вал на всякакви превъплъщения в те-
атъра, в киното, в радиото, в цирко-
вото вариете, в телевизионния теа-
тър, търсел ги е, усещайки таланта 
си да влиза в кожата на всякакви хора. 
Можел е еднакво добре да рецитира 
стихове на наши и световни поети, 
да играе трагични и комични роли, 
всяка от които е приемал твърде лич-
но. Знаел е езика на децата, търсел е 
общуването с тях не само в игрите с 
Момчил и Маргарита в Докторската 
градинка, но като разказва приказки 
на всички деца сутрин по радиото, 
същински „весел ранобудник”, за да 
се случи най-голямото вълшебство, 
наречено споделена любов. За нея не 
винаги може да се говори, дори поня-
кога е кощунствено някой да се опит-
ва да я разкаже или обясни. Любовта 
просто е, съществува в дълбокото на 
сърцата и променя света. Точно тази 
любов ни връща отново към Чочо, как-
то тогава са го наричали приятелите 

му. Отива си от този свят „млад, кра-
сив, весел, интересен”, точно както 
си пожелава веднъж – да не остарява. 

Апостол Карамитев се влюбва в ки-
ното още като дете. През първата 
година на неговото ученичество в 
Италианския лицей в Бургас получа-
ва роля в детска оперета. Публиката 
аплодира горещо неговото изпълне-
ние в първото му представление и 
това оставя трайна следа в детско-
то съзнание, поражда копнеж, който 
се оказва по-силен от настояването 
на родителите му да подхване солид-
на професия. Неговата майка, Дочка, 
отраснала като наемничка в богато 
гръцко семейство, и баща му Мильо, 
преселник от Лозенградско, издържал 
семейството си като каруцар на Бур-
гаското пристанище, вероятно са 
имали друга представа за бъдещето 
на своите три деца, искали са те да 
не преживяват техния недоимък и ни-
кога да не стоят на ръба на мизерия-
та. А малкият Апостол отрано проя-
вява всестранен талант – отдават 
му се чуждите езици с лекота, поради 
което преподава латински още като 
ученик или припечелва по малко като 
пише домашните на мързеливите си 
съученици. Родителите му вероятно 
са си представяли сина си в житей-
ската роля на съдия или лекар, но сега 
момчето си има други по-важни зани-
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мания – да помага на човека, който 
лепи афишите за предстоящите ки-
нопрожекции в крайморския град като 
носи кофата с лепилото или да мете 
киносалона, с което „заплаща” въз-
можността да гледа филми без пари. 

Избухва Втората световна война 
и Апостол облича войнишки дрехи. 
Служи като артилерист в Горна 
Джумая (днес Благоевград), а с ро-
тата си стигат до Страцин. След 
войната се установява в София и 
записва право в СУ, следвайки пове-
лята на баща си. 

Един ден прочита във вестника, че е 
открита двугодишна театрална шко-
ла. Æивее в дома на свой приятел и в 
малката кухничка тайно се подготвя 
за изпитите в школата. Кандидатс-
тва в нея и не може да повярва, че 
името му е записано на второ мяс-
то в списъка на приетите. За да се 
увери, че не сънува, спира една непо-
зната жена, която случайно минава 
покрай него на улицата, с молба да 
прочете и тя списъка, понеже „е заб-
равил очилата си”. 

„Всичко от този ден си дойде на мяс-
тото. И моето съществувание при-
доби смисъл. Това усещане ми остана 
за цял живот. Върша ли нещо извън 
изкуството, намирам го за пропиляно 

време.“ (Севелина Гьорова в книга-
портрет за Апостол Карамитев)

Паралелно с лекциите по право в СУ, 
високият красив младеж тайно пос-
тъпва в класа на Стефан Сърчаджи-
ев, който обучава актьорите през 
първата година. На втората година 
класът се ръководи от Боян Дановски. 
Да се занимаваш с изкуство в онова 
време си е било истинска авантюра. 
Декорите и костюмите са изработ-
вани от самите актьори, понякога за 
прожектори им служат автомобилни 
фарове. Театърът в никакъв случай не 
може да се нарече доходна професия, 
нито киното.
Режисьорът Боян Дановски поверя-
ва две коренно противоположни роли 



60 6160

на Апостол Карамитев в дипломния 
спектакъл на класа му – на Орлан-
до и Æак – едната жизнена, темпе-
раментна, оптимистична, другата 
– на помъдрелия човек, прозрял ис-
тината за преходността на света. 
Спектакълът е „Както ви се хареса” 
от У. Шек спир. Апостол Карамитев 
„обръща с хастара” на предишните 
представи за персонажите. Още то-

гава свързват играта му с „мисле-
щия актьор”.

През лятото на 1947 г. Апостол 
Карамитев е назначен като ста-
жант артист в Народния театър, а 
актьорският му дебют е в ролята 

на Сергей Левашов в „Млада гвар-

дия” от А.Фадеев. Преобразуване-

то на Школата в Държавно висше 

театрално училище (сега НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов”) и признаване-

то на театралното образование 

за висше, дава кураж на Апостол 

Карамитев да напусне Софийския 

университет. Режисьорът Сте-

фан Сърчаджиев, у когото живее на 

квартира, заминава за Бургас, за да 

убеди по-големия брат на Апостол 

– Асен, известен бургаски фризьор, 

който издържа Чочо в университе-
та в необходимостта брат му да 
следва огромния си талант и ак-
тьорското си призвание, и да про-

дължи да учи в Театралното учили-
ще. Едновременно с това му предри-
ча блестяща кариера.

За публиката е истинско удоволст-
вие да наблюдава „надиграването” 
между Апостол Карамитев и Кон-
стантин Кисимов, а „вътрешният 
висок градус” между двамата се пре-
дава в залата. Година по-късно играе 
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Ромео в спектакъла „Ромео и Æулие-
та” от Уилям Шекспир, който става 
фон на личната му романтична исто-
рия. След поредица от смени, ролята 
на Æулиета изпълнява Маргарита 
Дупаринова, която вече е звезда в На-
родния театър. Неведнъж актрисата 
е споделяла невероятното впечат-
ление, което º е направил Апостол 
при първата си среща с него – сякаш 
пред очите º „оживява самият Давид 
на Микеланджело”. Спектакълът вече 
не е само театрална игра, любов-
ните думи на Шекспир не са просто 
реплики от пиеса, а горещо живо чув-
ство, което изпълва и двамата. И на 
21 август 1948 г., сред декорите на 
сцената, Маргарита Дупаринова по-
лучава предложение за брак и годежен 
пръстен от нейния истински Ромео. 
Сватбата също е на сцената на На-
родния театър. 

Апостол през целия си живот е бил 
изключително привързан към семейс-
твото си. Въпреки вида му на бохем, 

той всъщност много е обичал дома 
си. И когато по-късно се раждат де-
цата им, често пъти актьорът из-
ползва кратките почивки в театъра, 
за да „избяга” вкъщи и да провери дали 
са гладни, да ги погали и да учи с тях 
уроците им. Често разговаря с тях, 
непрекъснато иска да знае за всич-
ките им приключения в училище, за 
тяхното мнение по различни въпроси, 
така че децата да се чувстват рав-
ноправни, а във времето за почивка с 
часове имитират заедно хора и жи-
вотни. Когато са болни, обикновено 
викат „татко”, не „мамо”. Когато са 
здрави, ги води на куклен театър, за-
едно с кварталните хлапета...

„Аз израснах в салона на Народния 
театър и зад кулисите. Не ходех на 
детска градина, а бях непрекъсна-
то в театъра. Родителите ми бяха 
много готини: и двамата имаха своя 
индивидуалност, никога не ми беше 
скучно с тях. Имаха чувство за ху-
мор. Те ми намираха задачки и за-
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бавления; можех да видя реквизита: 
огромни мечове, пушки, саби – неща, 
които другаде не можеха да се ви-
дят и да се пипнат... Актьорите от 
онова време никога не „маркираха” 
на репетиции. Виждах с очите си и 
чувах с ушите си как тези актьори 
произнасят един и същ текст по 
различен начин – всеки път”! (Ìîì-
÷èë Êàðàìèòåâ)
Години по-късно съпругата му ще си 
спомни в едно интервю: „Той никога 
не е проливал сълзи наужким, както 
умеят да го правят някои колеги“. 
След представления на една от най-
трудните и блестящи роли в „Хенри 
IV“ на Пирандело, актьорът излиза 
„като покосен, целият във вода“. 

Паралелно с ролите в театъра, Апос-
тол Карамитев започва да се снима 
в киното. Първата му роля е силно 
отрицателна – във филма „Утро над 
родината” (1951), чиито режисьори са 
Стефан Сърчаджиев и Антон Марино-
вич. Героят му саботира новия строй 
и иска да взриви язовирна стена. Не-
гови партньори са други емблематич-
ни български актьори – Любомир Ка-
бакчиев, Георги Георгиев – Гец, Георги 
Калоянчев, Рангел Вълчанов и др. 

През следващите няколко години име-
то Апостол Карамитев активно при-
съства върху плакатите с български 
филми: „Наша земя” (капитан Велков), 
„Под игото” (отец Викентий), „Пе-
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сен за човека” (Будинов), „Героите на 
Шипка” (Петко), „Това се случи на ули-
цата” и др. Дарбата му се шлифова 
с времето, в съчетание 
с мъжката му красота, 
богато нюансиран глас, 
чувство за импровиза-
ция, природен интелект. 
Той не се страхува да 
играе различни типажи, 
с еднакво желание и ле-
кота играе драматични, 
комични и романтични 
роли. Малко преди „Лю-
бимец 13” (1958), Чочо 
играе в „Легенда за лю-
бовта” (Ферхард) и в 
„Хайдушка клетва” (Страхил). 

С участието му във филма „Любимец 
13”, „цялото младо поколение го приз-
на за свой”, покорено от беладжий-
ския нрав на симпатичния „хашлак”, 
който се поправя. Идеята за филма е 
на популярния през 50-те години спор-
тен коментатор Любен Попов, който 
става съавтор на сценария, заедно с 
режисьора Владимир Янчев, за когото 
„Любимец 13“ е дебют в киното. Парт-
ньори на Апостол са Гинка Станчева, 
Георги Парцалев, Стоянка Мутафова, 
а Коста Цонев играе шофьор на тро-
лей. Снимат в София и Варна, с учас-
тието на футболните отбори „Спар-
так“ и „Родни криле“.

През 60-те години режисьорът Бо-
рислав Шаралиев снима още два фил-
ма с участието на Апостол Карами-
тев – „Двама под небето” по сценарий 
на Анжел Вагенщайн, и „Рицар без бро-
ня”, сценарист Валери Петров. Заед-
но със „Специалист по всичко” на ре-
жисьора Петър Василев (сценарист 
Павел Вежинов), където актьорът 
играе мошеник по неволя, и „Бялата 
стая” с режисьор Методи Андонов (по 
сценарий на Богомил Райнов) в ролята 
на обречен скептик – тези филми ще 
останат завинаги в съкровищницата 
на българското кино.

Импровизациите и „надиграването” 
между големи актьори се случва и в 
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„Специалист по всичко”, където парт-
ньор на Апостол Карамитев е Кала-
та. Режисьорът обикновено прави по 
2-3 дубъла, но в този филм стига до 
10 дубъла на всяка сцена. Всеки път 
актьорите внасят нови щрихи към 
образите си, и всичките са толкова 
сполучливи, че Петър Василев не знае 
кой да избере.

За силно драматичната си роля във 
филма „Бялата стая” Апостол Кара-
митев получава наградата за най-
добра мъжка роля на кинофестива-
ла „Златна роза” във Варна (1968). В 
този филм героят му е болен от рак 
и лежи в бяла болнична стая. Няколко 
години по-късно актьорът действи-
телно ще преживее тази болест, по 
време на снимките на „Сватбите на 
Йоан Асен II” с режисьор Вили Цанков.

„Чочо беше красив, много красив, но 
неговата красота тогава не беше 
на мода, в живота се харесваше, но в 
театъра се предпочитаха по-ръбес-
тите или по-лиричните, а неговата 
хубост беше по-буйна, по-„апашка”, 
италианска, и затова едва завършил 
школата, той премина в категори-
ята на актьорите с отрицателно 
обаяние. Прочу се не с Орландо, а с 
полицейския инспектор Могилански 
в някаква антифашистка пиеса на 

Стрелков. Играеше с едри мазки, „ха-
рактерно”, преувеличено, мнозина не 
го харесваха, по едно време беше ре-
шил да се отказва, за да учи режисура 
в Съветския съюз, но нещо го спрели 
и Дановски го утешил. Казал му бил: 
„Твоето време скоро ще дойде.” Чочо 
му повярва. След две-три години ста-
на първата българска звезда. С всич-
ки плюсове и минуси на това звание”. 
(Ëåîí Äàíèåë, „Èãðèòå”)

Апостол Карамитев специлизира ре-
жисура в Москва, Санкт Петербург, 
Прага и Варшава (1966-1967). От 
1969  г. е доцент по актьорско майс-
торство и режисура във ВИТИЗ „Кр. 
Сарафов”. За популярността му се 
носят легенди, снимките му се про-
дават по стрелбищата, в Народния 
театър пристигат купища любовни 
писма, които актьорът събира в два 
куфара и ги предоставя на Николай 
Лилиев, който тогава е драматург 
на театъра. Веднъж вижда лика си 
върху мартенички и решава, че това 
няма да се размине леко. Но гневът 
му изчезва щом разбира, че една бед-
на жена е измислила мартеничките, 
за да припечели малко пари. Друг път, 
срещу новогодишните празници, той 
купува дебело палто, шал, шапка, 
ръкавици, чорапи и обувки на една 
премръзнала възрастна жена, която 
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среща до супермаркета. Издържа и 
двама бедни студенти...

Актьорлъкът като че ли не му стига, 
затова прави опит и да режисира пи-
еси. Режисурата остава негова нере-
ализирана мечта – иска да постигне 
в нея онова, което е постигнал като 
актьор.

„Аз най-добре зная за мълчаливата 
борба между режисьор и актьор, тъй 
като съм живял с нея в продължение 
на 25 години. Завърших и режисура, а 
се захванах само с актьорска рабо-
та. И често пъти, когато трябваше 
да надхитрям режисьорите, за да про-
карам актьорската си концепция, се 
проклинах, че станах актьор. А сега, 
когато гледам как моите студенти 
се опитват да ме надхитрят, ми ста-
ва и приятно, и болно, че не съм успял 
докрай да ги убедя в моя замисъл, че 
той не е станал наш общ замисъл. 
Но мога много добре да ги разбера”. 
(Àïîñòîë Êàðàìèòåâ)

Чочо неведнъж е споделял, че усеща 
в себе си даскалското призвание. Из-
ключително удоволствие му доставя 
работата с младежите във ВИТИЗ. 
Интересно е, че учителят договаря 
едни и същи хонорари за себе си и за 
своите ученици. В неговия клас са Йо-
сиф Сърчаджиев, Велко Кънев, Филип 
Трифонов, Искра Радева, Иван Балса-
маджиев и много други. Предпочита 

да го наричат „даскале”, а не „про-
фесоре”, понеже той получава тази 
титла. Може би затова много години 
по-късно синът му Момчил ще напра-
ви документален филм за своя баща 
със заглавие „Ваш даскал Апостол”...
„Имал съм много голям късмет с Апос-
тол Карамитев. На втория кръг от 
приемните изпити той казал на Кръс-
тьо Мирски: „Онова момче от Плевен, 



66 6766

дето прилича на Джани Моранди, ис-
кам да го взема в моя клас.” А Мирски 
му отвърнал: „Кой е този Джани Мо-
ранди?” Аз, загубеното плевенчанче, 
Велко Кънев – загубеното елховче... 
ние бяхме щастливците да се докос-
нем до този човек. С часове ни говоре-
ше, с баща си не съм разговарял така. 
И една вечер го попитах: „Добре, защо 
ни уйдисвате на глупостите и така 
ентусиазирано ни отговаряте?» А Ка-
рамитев се засмя: „Абе, глупчовци, ами 
аз от вас се уча...” (Þрий Ангелов).

Апостол Карамитев започва снимки-
те на последния си филм болен от рак 
на черния дроб, след тежка операция. 
Единственият на снимачната пло-
щадка, който знае за болестта му, е 
режисьорът Вили Цанков, който въпре-
ки това прави своя избор и поема ця-
лата отговорност. Епизодите с пър-
вата сватба на Йоан с Мария (Невена 
Коканова) са заснети, а Чочо внезапно 
заминава за Париж. Иска да знае колко 
време му остава и дали ще успее да за-
върши последната си роля. Не го пла-
ши смъртта, плаши го несвършената 
работа. След като се завръща, вкарва 
целия екип в бясно темпо, не му про-
тивостои дори Вили Цанков. Невена 
Коканова получава картичка от него 
направо от снимачната площадка:

„Снимам най-усилено. Сватбите на 
Йоан Асен са при 40 градуса на сян-

ка, с 37 кг дрехи, брони, мантии, коро-
ни жезли и пр. Едно чудо ще е, ако не 
издъхна. Ако оживея, ще ти се обадя 
пак. Трябва да си ми много скъпа, щом 
в предсмъртния си час се сещам за 
теб. Подпис: Кандидат-покойник (но, 
след като изиграя и Симеон) Апостол.”
Не си дава никаква почивка, не разре-
шава на каскадьор да го замести, ко-
гато се налага да минат няколко пъти 
през ледените води на Алдомировско-
то блато край Сливница. Това става 
точно на рождения му ден – екипът му 
подарява меча и щита, с които играе. 
Щом обявяват почивка, ляга на земя-
та, превит от силни болки в гърба, 
след което се изправя и продължава 
снимките със свръхусилия на воля-
та. Налага се да постъпи в болница, 
а Апостол казва: „Това е дископатия”. 
Не успяват да заснемат всички сцени 
и на 9 ноември 1973 г. над цяла Бъл-
гария преминава вестта за неговата 
кончина.

Вили Цанков трябва да вземе трудно ре-
шение. Снимките довършват с Коста 
Цонев, който до този момент играе бра-
та на Йоан Асен – Александър. 

„Когато се наложи да играя две напъл-
но противоположни роли в „Сватби-
те...” – първо бях Александър, брата 
на царя, а после и самия Йоан Асен. И 
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си казах: „Ето, тука ще се мре! Дано 
да не е наистина!” Когато Чочо почи-
на, режисьорът каза: „Ти ще играеш!” 
„Çàùî àç?” „ Защото знаеш какво пра-
веше Апостол, бе!”... Преди снимките 
цели два месеца репетирахме в къща-
та на Вили и знаех всичко. Но ми беше 
страшно трудно, защото не исках да 
кажа на публиката  – ето, досега игра 
Апостол Карамитев, а сега вижте 
как аз играя – би било непочтено. Иг-
рах, опитвайки се да подскажа това, 
което може би щеше да направи Апос-
тол” (Коста Цонев).

Все пак, след толкова години, са ос-
танали купища пожълтели снимки, 
черно-белите ленти и неговият глас, 
който копнее за „сбъдновението” на 
най-важното в живота на човека – 
любовта. В последните си дни, той, 
обречен от коварната си болест, 
иска не уважение, а да се сбъдне обич-
та. Може да не се сбъдне филмът, 
така, както си предвиждал, но любов-
та от него към другите и от другите 
към него няма да премине. 

„Защото аз все си мисля, че във все-
ки човек е скътано човешко щастие. 
Това щастие е дадено на човека от 
родители, от приятели, от учители, 
от любима, от деца, от народ. Даде-
но му е от хора, от човеци и е пред-
назначено за човеци. Някога, преди 
много години, в моите бурни млади-
ни, аз имах чувството, че светът е 
създаден за мен, че светът се върти 

около мен и че светът съществува 
чрез мен. Петдесетте години, кои-
то изживях, многото погребения, на 
които присъствах, ме накараха да се 
убедя, че светът не съществува за 
мене, че аз не съм пъпът на Вселе-
ната и че светът не се върти около 
мене. Но това ме научи и на едно дру-
го нещо: че това просто, вълшебно 
нещо, което е животът, човек тряб-
ва колкото може по-честно, по-умно, 
по-запълнено... да изживее. И може би, 
този живот няма да е сбъдновението, 
за което е мечтаел на младини, няма 
да е крилата мисъл, полет, а ще бъде, 
може би, само една клетка, която при-
ема сока от земята и го предава на-
горе; може би животът няма да бъде 
шумолене, няма да бъде листа, няма 
да бъде плодове, а само тъкан, само 
клетка – но и това е живот, това е, 
може би, предназначението ни: това, 
което сме взели, да дадем, да върнем; 
това, което сме взели, от хората, да 
го върнем на хората... за да, както е 
казал поетът: „за да останеш, за да 
си потребен, за да те има и след теб 
дори...” (Апостол Карамитев).
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Да напиша нещо за Апостол Карами-
тев? Да, с удоволствие, разбира се! 
Няма проблем.

После идва трудното. Как да пишеш 
за недостижимото? За неподража-
емото. Знаете ли откога искам да 
направя филм за него? Ама филм! 
Вече почти си го представям, въп-
реки, че още ми се изплъзват онези 
малки, дребни моменти, които да 
го направят да звънне като крис-
тална камбанка. Как ходеше този 
човек, как се смееше, как гледа-
ше, как живееше на сцената. Сега 
си давам сметка, че е бил белязан. 
Орисан. От две орисници – една-
та добра, другата зла. Първата 
му дала всичко, което може да има 

един мъж – красота, обаяние, та-

лант, глас, характер, сила. Другата 

злобно го проклела да живее кратко. 

„Но да го запомнят завинаги!”-ус-

пяла да промълви добрата. Това е. 

Сбъдна се. Който се е докоснал до 

него ще го помни вечно. Говори се, 

че някои от колегите му завиждали, 

мразили го. Ами как да не му завиж-

даш – актьори ще, чудовище. Гладен 

за роли, жаден за работа. Мощен 

и в драмата и в комедията. Силен 

и в радио, и в кино, и в телевизия. 

Смешник, престъпник, любовник, 

крал, неудачник – какво ли не изигра. 

Всичко му отиваше, можеше го. Така 

ми се искаше да ми бъде преподава-

тел – нямах късмет, късно съм се 

родил. Но от това, което говорят 

учениците му е ясно, че и там е бил 

Господ. На всичкото отгоре бил и 

честен човек. Не е ли прекалено. Бе-

лязан, нямам друго обяснение.

Мен ме търсят да си спомням за 
Апостол, защото участвах в един 
филм с него. Много неща се случиха 
по време на снимките и озвучаване-

Ñïîìåí 
за Апостол Карамитев 

Олег Ковачев
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то. Странно е, че помня всичко така 
ясно, въпреки че бях само на 10 годи-
ни. Имаше трудни за снимане кадри, 
имаше весели моменти – като във 
всяка филмова продукция. Едно обаче 
ще помня винаги. Епизод във фоайе-
то на кино. Стоим с него до табло с 
фотоси от филма, който ще се про-
жектира. Аз ще го гледам за втори 
път, знам сюжета и по снимките му 
разказвам какво се случва. Той, вуйчо 
ми, уж ме слуша внимателно, смее се, 
но следи под око как някакъв хулиган 
се прережда на опашката за билети. 
В един момент става, дава ми якето 
си като казва: „Дръж малко!”. После 
отива и изхвърля хулигана от киното. 
Връща се при мен, казва да влизаме в 
залата, а аз притискам лице до ръка-
та му. До оная, силната ръка, дето е 
изгонила лошото момче. Тази ръка със 
запретнат нагоре ръкав помня и като 

докосване, и като аромат до днес. 
Една мъжка сила лъхаше от нея. Тога-
ва повярвах, че този човек, наистина 

ми е вуйчо. Може да изглежда дребен и 

незначителен този спомен, но за мен 

е важен и си го пазя много навътре 

в душата. Даже сега за пръв път го 

споделям.

Снимахме около ЦУМ. Този кадър 

после не влезе във филма. Но доста се 

мотахме там, нещо чакахме. Той във 

вътрешния си джоб носеше снимки на 

децата си, показваше ми ги, разказва-

ше ми за тях. Бяхме до една витрина 

с детски играчки. Апостол забеляза, 

че гледам с отворена уста към една 

игра викторина. В средата º лампич-

ка. Отляво въпроси, отдясно отгово-

ри. Допираш с метална пръчица въ-

прос, а с друга – отговор. Отгатнеш 

ли го – лампичката светва. Мой съ-

Êàäúð îò ôèëìà „Ðèöàð áåç áðîíÿ”
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ученик я имаше, бяхме играли на нея. 
Та аз зяпах играта и му обяснявах как 
се играе. Той стана така поривисто, 
както само той можеше. Хвана ме за 
ръка и тръгна така бързо, както само 
той можеше. Влязохме в ЦУМ и ми я 
купи. Подари ми я. Скачах, радвах се, 

прегръщах го. Той само се смееше с 

онзи смях, дето само той го имаше. 

Белязан. Това е.

А онзи филм сигурно никога няма да го 

направя, но ïî-âàæíîòî å äà ãî óñåòÿ 
в себе си.

Êàäúð îò ôèëìà „Ðèöàð áåç áðîíÿ”
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На 9 ноември 1973 г. един новобранец 
метеше есенните листа по плаца на 
поделението на Гранични войски в Ел-
хово. По радиоуредбата, която гърме-
ше из цялата казарма в новините на 
БНР съобщиха: „Днес на 50 годишна 
възраст почина народният артист 
Апостол Карамитев...” Новобране-
цът, тоест аз отпреди 40 години, не 
чух нищо повече, защото трябваше 
по някакъв начин да скрия сълзите си. 
В казармата се подиграваха, ако те 
видят с насълзени очи. Тогава плаках 
за това, че човекът вече го няма, сега 
вече се замислям колко млад е бил, кол-
ко роли са останали неизиграни. От 
друга страна пък имаше късмета да 
си отиде неопетнен, нямахме време 

да го подиграем, да го пенсионираме, 
да му отнемем театъра. Да го нака-
раме да мизерства. Или да видим как 
някоя партия го прилъгва, за да може 
да краде от имиджа му. Има една ми-
съл – „Гениите гаснат млади!” Но пък 
живеят вечно, бих добавил аз. Искам 
да направя филм, в който да разкажа 
колко болен е бил през последните го-
дини. И как никой не разбра за това. 
Подобно на много други негови коле-
ги – Григор Вачков, Гец – и той до по-
следно беше на сцената, на снимач-
ната площадка. За да рухне без сили, 
смазан от жестоката болест, но с 
непобеден дух. 

„BIOGRAPH” Äåêåìâðè 2013

Êàäúð îò ôèëìà „Ðèöàð áåç áðîíÿ”
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СВЕЩЕНИКЪТ 
СЪС ЗЕЛЕНА ДРЕХА

ЕМИР КУСТУРИЦА: 
БОГ Е ВИДЯЛ, 
ЧЕ ГО ТЪРСИХ...

ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО 
КАК ДА БЪДЕШ  СВОБОДЕН

ЯВЛЕНИЕТО
НЕЦЪРКОВНО ХРИСТИЯНСТВО

СВЕТЛИТЕ ПРИМЕРИ 
ОТ ВРЕМЕТО НА 
БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ

ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÀÒÀ 
ÄÀ ÑÅ ÂÚÇÐÎÄÈØ
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