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Ìåæäó ñòðàõà  
è ëþáîâòà
Ëþáîâ èëè ñòðàõ; ñòðàõ ïîðàäè ëþáîâ èëè 
„любов” от страх... Винаги ли знаем със 
сигурност колко обичаме и колко  се стра-
хуваме? И не само в опита от вярата, ами 
и в отношенията ни с другите, в най-непо-
средствените ни връзки. Дали всъщност 
обичаме, или в болезнената привързаност 
и зависимост от другия/другите търсим 
лекарство за болките си, за страха от са-
мотата, за несигурното ни пребиваване в 
този свят.    

Тези трудни въпроси са стари. Днес те се 
оглеждат от различни ъгли и с всякакви ме-
тоди, в това число такива, които претен-
цират за научност. Но отговорите са ус-
ловни и непълни, и повече приличат на нови 
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въпроси. И все пак едно положение  из-
глежда ясно: любов, която не се ражда 
в нас свободно, без да се подчинява на 
правила и да зависи от сбъдването на 
каквито и да е очаквания, и която не е 
в състояние да види в обичания едно 
също така свободно същество, не 
може да бъде извор на радост. Вмес-
то това такава „любов”, включител-
но и когато е посветена на Бога, от-
нема от нас и онази радост,  за която 
проповядва апостолът. „Радвайте се 
винаги в Господа, и пак ще кажа: рад-
вайте се” (Фил. 4:4). И за която Сам 
Господ казва: „Аз пак ще ви видя, и ще 
се зарадва сърцето ви, и радостта 
ви никой няма да ви отнеме...“ (Йоан 
16:22)

В този брой на Свет има разсъжде-
ния за това, какво да правим, когато 
чувстваме, че нашата вяра е плод на 
страх, не на любов.  Това усещане може 
и да не е съвсем ясно, защото едва ли 
има човек, който може да се похвали, че 
докрай е познал себе си. Но е достатъ-
чен повод за тревога. Можем ли да се 
научим да обичаме, както се пита в за-
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главието на една от статиите в броя? 
А можем ли да разпознаем винаги стра-
ховете си; и можем ли да се преборим с 
тях като вярващи хора? 

Пътят между любовта и страха е на-
шето ходене по вода. Не е възможно да 
направим и крачка без вяра. Страшно-
то е, че се случва да потънем и кога-
то мислим, че имаме вяра. Може да се 
случи на всеки; случило се е и на свети 
апостол Петър. Как да „изплуваме” от 
страха и маловерието си? 

Предлагаме ви отговорите на свеще-
ници и психолози. Подбрали сме също 
и истории за това как пътишата към 
радостта, към себепознанието и прео-
доляването на страховете ни минават 
през другия човек, през грижата за 
него, през посвещението и любовта. 
Такава любов предполага усилия, лише-
ния, борба... с една дума – някаква цена. 
Но ако наистина това е любов, плаща-
нето на тази цена не ограбва радост-
та ни. Нещо повече – ражда я отново.

Приятно четене.
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НЕ 
УМЕЯ 
ДА 

БИ-
ЧАМ...

Как да обичаме 
Бога, а не да се 

боим от Него? – пита 
читателка в писмо, 
пълно с въпроси за 

духовния живот.  
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ДА В редакцията пристигна писмо от наша читателка: 

„Ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò ñòå ïîëó÷àâàëè ïèñìà, ïîäîáíè íà ìîåòî, è 
ìîæå áè ìíîãî, íî âñå ïàê âè ìîëÿ äà ìå èçñëóøàòå è äà ìè îòãî-
âîðèòå. 

Íî ïðåäè òîâà èñêàì äà áëàãîäàðÿ íà âàøàòà ðåäàêöèÿ (íà èíòåð-
íåò ïîðòàëà pravmir.ru – áåë. ðåä.). Åäâà òàçè ãîäèíà çàïî÷íàõ äà 
ñå âúöúðêîâÿâàì è âúâ âàøèÿ ïîðòàë íàìèðàì îòãîâîðè íà ìíîãî 
âàæíè çà ìåí âúïðîñè. 

À ñåãà äà ñïîäåëÿ ñ âàñ òîâà, êîåòî íå ìè äàâà ïîêîé. Ïðîáëåìúò 
å â òîâà, ÷å ñå áîÿ îò Áîãà. Çíàÿ, ÷å ñúùåñòâóâà ïîíÿòèå ñòðàõ 
Áîæè, íî àç áèõ èñêàëà äà îáè÷àì Íåáåñíèÿ Îòåö, à íå äà ñå áîÿ îò 
Íåãî. À íå ÷óâñòâàì ëþáîâ. Ñàìî èñêàì äà îáè÷àì. 

Çíàåòå ëè, îùå îò äåòå ñìÿòàì, ÷å íèêîé íÿìà äà ìå îáè÷à ïðîñòî 
òàêà, è íå å äëúæåí äà ìå îáè÷à? ×å ëþáîâòà òðÿáâà äà ñå ïå÷åëè, 
ñ êîåòî è ñå çàíèìàâàì. È åòî, àç äîéäîõ â öúðêâàòà, çàùîòî òàì 
å Áîã, Êîéòî îáè÷à âñè÷êè ïðîñòî òàêà. È ñå óëàâÿì â òîâà, ÷å è 
â öúðêâàòà ïðàâÿ ñúùîòî – îïèòâàì ñå äà ñïå÷åëÿ ñúùàòà òàçè 
ëþáîâ. Ïðåç öÿëîòî âðåìå ñå ñòðåìÿ äà áúäà äîáðà. Ñúãðåøà ëè, 
ñå ÷óâñòâàì ëîøà è ñòðàäàì îò òîâà. À â ìîìåíòèòå, êîãàòî 
÷óâñòâàì (è òå íèêàê íå ñà ðåäêè), ÷å Ãîñïîä äåéñòâèòåëíî ìå 
îáè÷à, ìèñëÿ, ÷å âñå ïàê íå çàñëóæàâàì òîâà. 

Ëîãè÷íî ñè çàäàâàì âúïðîñà: „À òè ñàìàòà îáè÷àø ëè?”. Íå, íèêàê 
íå ñúì óáåäåíà, ÷å îáè÷àì. 

À îòêúäå äà ÿ âçåìà, ëþáîâòà? Ñàìî äà ñå ìîëÿ çà íåÿ è òúðïå-
ëèâî äà ÷àêàì? Íàâÿðíî òðÿáâà òàêà, íî â äåéñòâèòåëíîñò òîâà 
÷óâñòâî âå÷å å íåïîíîñèìî – „àç òðÿáâà äà áúäà äîáðà”. „Òðÿáâà äà 
áúäà äîáðà” – òîâà íå å ñúùîòî, êîåòî å èñêðåíàòà ëþáîâ. 

Ïðîñòåòå ìè, ïîëó÷è ñå ìàëêî îáúðêàíî ïèñìî. Îùå âåäíúæ áëàãî-
äàðÿ íà âàøèÿ ïîðòàë è çà âúçìîæíîñòòà äà âè ïèøà”. 
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спазваме Неговите заповеди, да из-
пълняваме Неговата свята воля. 

Любовта е състояние на душата, 
което може да се придобие с посто-
янен труд – и вътрешен, и външен, 
насочен към заобикалящите ни хора. 
Апостолът на любовта Йоан Бого-
слов говори за това, че не можеш да 
обичаш Бога, Когото не виждаш, ако 
не обичаш брата си, когото виждаш. 

Разбира се, изисква се търпение, а 

ние искаме да получим всичко ведна-

га, наготово. Но в живота не става 

така. Всички усилия трябва да се 

увенчават с молитва: и любовта, и 

вярата, и търпението, и кротостта, 

и мъдростта – всичко това са Божии 

дарове, които Господ ни изпраща в 

отговор на постоянния ни стремеж 

да ги придобием. С търпението си 
спасявайте душите си (Лук. 21:19) – 
казва Писанието. 

От нас са стремежът, постоянство-
то, молитвата, трудът, а резулта-
тът е от Господа. 

Желая Ви духовни сили от Господа и 
изпълнение на благите стремежи на 
сърцето Ви! 

Господ да бъде с Вас! 

Ñâåùåíèöè îòãîâàðÿò: 

От нас 
е стремежът 
Ïðîòîéåðåé  
Àëåêñàíäúð  
Èëÿøåíêî, ïðåä-
стоятел на храма, 
посветен на Все-
милостивия Спа-
сител, към бившия 
манастир „Радост 
на всички скърбя-
щи” в Москва: 

Áлагодаря Ви за добрите думи за 
нашия портал. 

Вие поставяте въпроса много 
конкретно и много правилно. Разби-
ра се, с такъв въпрос трябва да се 
обръщаме към някого, който реално 
притежава християнска любов. Ще 
се постарая, доколкото мога, да от-
говоря на Вашето писмо. 

Действително, най-главното и най-
трудното е да обичаме Бога. В Еван-
гелието Господ казва: „Който пази Мо-
ите заповеди, той е, който Ме люби“. 

Разбира се, Вие сте права, че се стре-
мите да „бъдете добра”, но трябва да 
бъдем добри не в собствените си очи 
или в очите на околните, а в Божиите 
очи. Тоест от душа да се стремим да 
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Апостолът ни казва, че Бог е любов 
(1 Йоан. 4:16). Ако ние сме съгласни 
с това негово твърдение и го прие-
маме, от това следва, че без Бога не 
може да съществува никаква любов. 
Истинската любов е тази, в която 
аз съм в Бога и с която Бог ни обича. 
Затова апостолът казва: „В това се 
състои любовта, че не ние възлюбих-
ме Бога, а Той ни възлюби и проводи 
Сина Си да стане умилостивение за 
нашите грехове“ (1 Йоан. 4:10). 

Първата крачка към Божията любов 
е именно тази – човек разбира огра-
ничеността на своите сили. Той раз-
бира, че в самия него любовта или е 
малко, или изобщо я няма. Че у него 
няма сили да обича своя ближен така, 
както Бог ни обича. Затова човекът, 
осъзнавайки недостига на  любов, си 
задава въпроса: а къде да намеря тези 
сили, как да обикна своя ближен? 

Не бива да 
се боим от 
въпросите 
Ïðîòîéåðåé 
Àëåêñàíäúð  
Áàëèáåðäèí: 

В отношението ни към Бога мо-
гат ли да се съчетават любо-

вта и страхът? Мисля, че отгово-
рът на този въпрос се съдържа в 
писмото, в което се среща ключо-
вото изречение: „Бог е наш Отец. 
Затова ние се обръщаме към Него с 
молитвата „Отче наш”, наричайки 
Го Отец“. 

От опита на нашия семеен живот 
знаем, че когато обичаш човека, се 
боиш да не го загубиш. Цениш него-
вото мнение, неговото внимание, не 
искаш да го подведеш. Същото е и 
със страха Божи. Това е страх да не 
огорчиш Бога, както се страхуваме 
да не огорчим баща си, майка си, съп-
руга (съпругата) си, които обичаме. 

Така че и страхът от Бога, и любов-
та към Бога действително се съче-
тават. Ние обичаме Бога и се боим 
да не Го огорчим. 

77



8 9

И тогава естествен отговор на този 
въпрос, ако сме християни и признава-
ме и приемаме думите на апостола, че 
Бог е любов, се явява нашето желание 
да се съединим с Бога. Преди всичко в 
църковните тайнства: ние приемаме 
кръщение, започваме да водим цър-
ковен живот, да участваме в тайн-
ството изповед, да се причастяваме 
с Неговите Тяло и Кръв, да участвяме 
в Божествената литургия, да слуша-
ме и четем Неговото Евангелие, по-
ставяме в дома си икона, която да ни 
напомня за истинната, неподправена 
Божия любов. 

И в отношенията с нашите близки и 
роднини се стремим да живеем по Не-
говите заповеди. Тоест – с любов към 
Бога и ближните. Разбираме, че това 
не са две любови – една любов към Бога 
и друга – към ближния, а една и съща 

8

любов и към Бога, и към ближния. Не 
бива да я разделяме, защото, ако Бог 
е любов, то без Бога няма никаква 
любов. 

Не бива да се страхуваме от въ-
просите, възникващи по пътя на 
църковния живот, защото въпро-
сът вече е начало на отговора у 
човека, който го е задал. Добре 
е, че тези въпроси съществуват, 
защото най-печалното е, когато 
хората живеят, без изобщо да ми-
слят за това, без да си задават 
въпроси нито за живота, нито за 
любовта, нито за Бога. А когато 
си задаваш тези въпроси, трябва 
само да помниш, че те се разреша-
ват в Църквата. Разрешават се от 
Самия Бог в Неговото Евангелие, в 
апостолските Послания и, разбира 
се, в опита на църковния живот. 
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Да „вклю-
чиш”  
сърцето си 
на любов 
Ïðîòîéåðåé 
Ôüîäîð  
Áîðîäèí, насто-
ятел на храма на 
Светите безсре-
бърници Козма и 
Дамиан в Маросей-
ка в Москва: 

Никога не бива да забравяме каза-
ното в Свещеното Писание за 

това, че Бог най-напред ни е възлюбил 
(1 Йоан. 4:19). 

Господ пръв ни обича. Не можем нито 
да проумеем, нито да разберем, нито 
да намерим обяснение на това. Бог 
обича всеки от нас, независимо дали 
ще започнем да заслужаваме това, 
или не. Той обича всеки от нас без 
разлика. 

И тази любов не можем и не трябва 
да я заслужаваме, тя вече същест-
вува. Тя е основа на нашето битие, 
на нашите взаимоотношения с Бога. 
Притчата за блудния син говори 
именно за това. 

У нормалния, обикновен баща винаги 
има нещо, на което синът, колкото и 
да е грешен, може да се опре, защо-
то той е негов роден син. И бащата 
винаги ще прости – било след покая-
нието или след наказанието; зависи 

от случая. Но синът винаги знае, че е 
негова родна кръв. 

Нашите взаимоотношения с Бога са 
много подобни. Нали не сме измислили 
сами тази притча, а Христос, когато 
ни е обяснявал какви са нашите отно-
шения с Бога, ни я е разказал. Трябва 
да я помним. Животът ни като хрис-
тияни не е спечелване на Божията 
любов – първо, защото тя същест-
вува, и второ, защото не можем да я 
спечелим със заслуги. Необходимо е 
просто да се учим да отговорим на 
това, че вече ни обичат; да живеем 
така, че тази любов да се излъчва от 
нас. Ние сме много лоши ученици, при 
нас всичко се получава лошо, но въпре-
ки това Бог ни обича, защото сме Му 
родни. 

Източник на радост за християни-
на е това, че, независимо от всичко 
и въпреки всичко, Божията любов е 
по-голяма от всички мерзости, които 
някога можем да извършим. И ако ние 
се стремим към нея, ще бъдем в нея и 
във вечността. 

Не съм съгласен, когато казват, че 
от Бога е по-лесно да се боим, откол-
кото да Го обичаме. За човека, вяр-
ващ според Евангелието, това е само 
една от страните на неговите взаи-
моотношения с Бога. А сърцевината 
е синовната любов към Него. Да, све-

9
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тите отци говорят за това, че стра-
хът е начало на премъдростта, стра-
хът Господен, както казваме ние. 

Но това не значи, че страхът е на-
чалото на пътя. Страхът Божи е 
постоянно видимата страна на диа-
манта, който е духовният живот. В 
този диамант ако дори една страна 
не бъде добре шлифована, той вече 
няма да бъде брилянт. 

И ето, в духовния живот има уравно-
весени, ясно определени страни. Има 
радост, има и покаяние. Радостта от 
това, че Бог, независимо от всичко, 
ме обича. Ако тя присъства в човека 
без покаяние, от това лъха на някакво 
неизстрадано и поради това неусвое-
но, празно и евтино протестантско 
веселие. А ако има само покаяние и 
само страх пред Бога, но няма ра-
дост, това също не е никакво хрис-
тиянство. Тогава трябва да отидем 
в пещера като сектантите и да ча-
каме края на света. 

Християнството е многолико; в него 
има и радост, и печал, и те не могат 
едно без друго. Истинската радост в 
Христос не може да се роди в сърце, 
в което няма съкрушение. И истин-
ското съкрушение е безплодно без 
радост и води до бездната на отча-
янието. 

Разбира се, ние, гледайки в себе си, 
разбираме, че в нас наистина има 

много малко любов. Значи – трябва 
да вършим дела на любовта. Тоест 
трябва да правим това, което бихме 
правили, ако умеехме да обичаме, и в 
отговор да се надяваме, че Бог ще 
ни даде любов. Това е като да запа-
лиш стара кола, която отдавна не е 
карана. Двигателят трябва да върти 
колелата чрез скоростната кутия. 
Но през зимата двигателят може и 
да не запали. Тогава го запалват с 
бутач. Вие сте запалвали двигател, 
включвайки предавката, бутайки ко-
лата от баира, или теглейки я с въже. 
И тогава въртящите се колела са за-
палвали двигателя. 

Така е и тук. Вашето сърце е станало 
глухо за любовта. Вие гледате чест-
но на себе си и виждате, че любовта 
или е малко, или изобщо я няма, или 
тя е предназначена само за ограни-
чен кръг от хора. За това, вършете 
дела на любовта и тогава те ще ви 
„запалят” от външното за вътреш-
ното. Защото човекът е сложен и ця-
лостен. И вътрешното силно зависи 
от външното, както и външното – от 
вътрешното. 

Човек трябва да действа според си-
лите си, да прави това, на което е 
способен сега. Може би веднъж в ме-
сеца да ходи в болницата, може би 
два пъти. Може би да се отбие в съ-
седния вход и да помогне на някоя въз-
растна жена, да º купи лекарство. А 
може би трябва да започне от своята 
жена, която безкрайно се е измори-
ла за 15-те години, прекарани между 
печката и мивката. Може би просто 

1010



10 11

трябва да изпрати майка си да спи и 
да º приготви обяд, или майката на-
края внимателно да изслуша дъщеря 
си. И всичко това ще бъде дело на лю-
бовта. 

Ето, има такива хора, които идват 
просто да помогнат в храма, извън 
богослужението, извън графика на 
своята работа. Те идват и питат: 
„Може ли да измия прозорците, може 
ли да почистя?” Това също е дейст-
вие на любов – да се грижиш за дома, 
в който обитава Господ. 

Около нас има толкова обекти нуж-
даещи се от любов! Не достигат 
хора, които могат да вършат дела 
на любов. Има, разбира се, и много 
големи дела, които човек поема за 
цял живот. Например осиновяване-
то на сираче. Ако не можеш да на-
правиш това, направи нещо малко. 
Или просто замълчи. Не обременя-
вай другите със своите проблеми, 
не изисквай, не се обиждай. Прибери 
се вкъщи и направи така, че на до-
машните да им бъде добре от това, 
а не зле. Станал си сутрин, имаш 
свободен ден – ето, направи така, 
че всички около теб в този ден да си 
починат. Това е проявяване на тво-
ето християнство на дело – така 
че на хората да им бъде радостно и 
хубаво с теб. 

И още, трябва да разберем, че в 
тези преживявания изобщо има 
твърде много „мен”. Тоест в моето 
светоусещане, в моята картина на 
света „аз” присъствам твърде мно-
го, а Бог и другите хора – твърде 
малко. Трябва просто да игнорираме 
себе си, да забравяме за себе си и 
да служим на Бога и на другите хора. 
Да зачеркваме себе си, да изпълня-
ваме това, което е казал Христос: 
„Отречи се от себе си“ (Марк. 8:34). 
И колкото по-решително човек пра-
ви това, толкова повече се променя 
към добро и толкова повече дарове 
Бог може да му даде. 

Струва ми се, че трябва по-малко да 
мислим, по-малко да рефлектираме 
и повече да действаме. Повече да 
действаме така, както Христос ни 
е заповядал. Той ни е показал пример, 
умивайки нозете на учениците. А ние 
на кого служим? 

Ние се опитваме да накараме всич-
ки около нас да живеят така, как-
то на нас ни е удобно. Ако това не 
става, им се обиждаме, озлобяваме 
се, не разговаряме, цупим се и всич-
ко останало. Тоест, поне с това си 
струва да започнем. Нека на хората 
им е добре с теб. Поне на близките. 
Обикновено близките най-много пре-
търпяват от нас... 

Подготви: Оксана Головко

Превод: Татяна Филева

 Източник www.pravmir.ru.
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В
секи ден намираме някакъв 
нов повод да се страхуваме. 
Боим се от бедите, които 
могат да се стоварят върху 

главите ни: от това близките ни да 
се разболеят, да ни уволнят, да на-
стане икономическа криза, децата ни 
да пораснат неуки, безпомощни, бол-
ни, да ги вземат в армията… Страху-
ваме се от продуктите, съдържащи 
вредни химикали, от престъпността 
по улиците; страх ни е, че властта 
може да започне да се меси в живота 
ни все по-активно; боим се от еколо-
гични катастрофи, от края на света. 
Ако детето ни отива на училище или 
е излязло на разходка, ние се страху-
ваме, че ще му се случи нещо лошо. 
Същото става, когато някой от се-
мейството се е забавил след работа. 
Ако днес не е имало никакви поводи 
да се боим, ще ни стресне някоя но-
вина по телевизията, заплашвайки с 
войни и други нещастия. Страховете 
завладяват сърцата на много хора. 
И много от това, което човек пра-
ви всеки ден, бива диктувано не от 
собствените му желания или нужди, а 
от страха.

Може ли да има такива страхове в ду-
шата и мислите на един християнин? 
И нужно ли е изобщо християнинът 

да изпитва страх? Често говорят за 
страха Божий в смисъл, че трябва да 
се страхуваме само от Бога и от нищо 
друго. На практика често се получава 
така, че християнинът се бои едновре-
менно и от Бога, и от всички „страш-
ни” светски неща, и страхът Божий 
се превръща за човека не в избавление 
от всички, станали страхове, а в нещо 
като „главен, върховен страх” – страх, 
господстващ над всички останали 
страхове в живота му.

Спасява ли ни вярата от страха? 
Трябва ли един християнин да е напъл-
но безстрашен? Какво да правим, ако 
сме християни, но все пак се боим? Да 
се страхуваме ли от Страшния съд? 
За да си отговорим на тези въпроси, 
трябва да размислим върху това как 
действат на човека страховете, по 
какъв начин му вредят.

Хората, чиято душа е 
изпълнена със страх, 
се предпазват, като се 
ядосват на другите.

Изплашените хора се държат по раз-
личен начин. Някои се парализират, 
други изпадат в тревога, започват 
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активно да се движат, да бързат за 
някъде, опитват се да предприемат 
нещо, при това всички тези дейст-
вия се оказват безполезни, и в крайна 
сметка – бягат на едно място. Във 
всеки случай, страхът докарва чове-
ка до състояние на безпомощност и 
недоверие към всичко, което го зао-
бикаля. Светът се превръща за него 
в зла, враждебна среда, като всеки в 
нея е източник на потенциална опас-

ност. Като реакция на враждебното 
обкръжение в човека се поражда зло-
ба. От време на време срещаме хора, 
които критикуват и осъждат всички 
наред, веднага забелязват чуждите 
„недостатъци” и им се подиграват. 
Почти винаги тези хора са изпълнени 
със страх от другите; те се боят, че 
някой може да им стори нещо зло, и се 
предпазват, като бързат да се ядос-
ват на другите. 
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Ако се чувстваме безпомощни и озло-
бени, малко е вероятно да откликнем 
на чужд зов за помощ. В страха всеки 
е сам за себе си. Гледайки на другите 
като на врагове, готови да ни напад-
нат всеки момент, ние не можем да 
бъдем щедри и добри с тях. 

В човека при когото страхът се е 

превърнал в хронично състояние, въз-

никва усещането за неизбежна зави-

симост от тези, които според него 

биха могли да разрушат живота му: 

от работодателите“, от подчине-

ните, от полицаите, от държавата. 

Често чуваме от някои хора место-

имението „те”, което се отнася за 

всякакви неопределени групи хора –  

от правителството до продавачите 

на пазара. Именно от „тях” никога не 

знаеш какво да очакваш, те са „прис-

воили всичко” или „се чудят какво още 

да вземат от нас”, „мислят само за 

себе си” или „са ни откраднали работ-

ните места”. По този начин човек 

може да се чувства зависим и от оне-
зи икономически и природни процеси, 

заради които расте стойността на 
долара или които причиняват навод-
нения и цунами. Така страхът от 
„лошите” хора и „лошите” събития 
ни подчинява на обстоятелствата, 
които ни се струват непреодолими. 
Вместо да се подчиняваме на Божия-
та воля, ние се подчиняваме на свои-
те „неразрешими ситуации”, „непре-
одолими трудности”; преставаме да 
строим живота си в съответствие 
с желанията и убежденията си, спи-
раме да действаме самостоятелно, 
лесно се подчиняваме на чужда, външ-
на воля. Преставаме да се вслушваме 
в думите на апостол Павел, който 
е казал: „И недейте се съобразява с 
тоя век, а се преобразявайте чрез об-
новения ваш ум, та да познавате от 
опит, коя е благата, угодна и съвър-
шена воля Божия.” (Рим. 12:2)

Душата на човек, който живее в по-
стоянен страх, винаги е скована, по-
добно на плод, замръзнал в утробата 
преди да се случи абортът. И често 
хората в състояние на страх реша-
ват да се самоубият, желаейки по-
бързо да напуснат този свят, в кой-
то постоянно се боят. Това душевно 
състояние се отразява на нашата 
способност да сме дейни. Познавам 
хора, способни на много, но притисна-
ти в ъгъла от собствените си опасе-
ния и от страха да преодоляват об-
стоятелства. Тези хора така и не са 
донесли полезен плод. Продължител-

Страхът от „лоши” 
хора и „лоши” събития 
ни подчинява на об-
стоятелствата.
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ният страх пречи да осъществяваме 
замисли, които развиват личността 
ни и хранят душата ни. В живота 
ни настъпва някакъв застой, който 
може да трае дълги години!

Например един мой познат започна 
редовно да получава откази на интер-
вюта за работа. Веднъж му отказа-
ха, два, три пъти – в крайна сметка 
той реши, че няма повече да търси 
работа. Започна да седи вкъщи и в ка-
чеството си на „диванен критик” да 
коментира всичко, което се случваше 
от другата страна на прозореца. 

Хората, сковани от страх, са склон-
ни да отлагат всички важни неща за 
после, за онова неосъществимо вре-
ме, когато обстановката в света ще 
бъде по-благоприятна, тоест за то-
гава, когато светът напълно ще съв-
пада с чувството за безопасност на 
уплашения човек. Такова време никога 
не идва. Аз съм се срещал със семейни 
двойки, които така и не са решили да 
имат деца „в наше време, когато има 
такава тежка икономическа (полити-
ческа, екологична и т.н.) обстановка”, 
и са лишили рода си от продължение, 
отказали са се от онези промени в ду-
ховния живот, каквито настъпват с 
майчинството и бащинството.

Тревогата за близките 
често измества и под-
меня любовта към тях.

Освен това, често съм срещал и друг 
проблем: родителите, страхувайки 
се за децата си, пречат на тяхното 
личностно и духовно развитие. На-
пример един младеж под натиска на 
майка си отказа да продължи образо-
ванието си: майка му не разрешаваше 
да учи в друг град. Понякога това за-
сяга не само децата, но и братята, 
сестрите, родителите, други близки 
роднини. Тревогата за близките чес-
то измества и подменя любовта към 
тях. Майката може духовно да „на-
храни” детето си с любов, а може и 
да го изпълни с безпокойство и страх 
за цял живот. Хората, изпълнени със 
страх, се стараят винаги да дър-
жат близките до себе си, пречат им 
да променят нещо в живота си: да 
се женят, да постъпят в институт, 
да се преместят в друг град, в друга 
държава. За такива хора комфортът 
се изразява в това, което те наричат 
„стабилност” – целият свят заедно 
с тях да не се променя и да стои на 
едно място.

ÑÒÐÀÕÚÒ È ÂßÐÀÒÀ  
ÑÀ ÍÅÑÚÂÌÅÑÒÈÌÈ

Като се замислим за всичко това, виж-
даме, че страхът е несъвместим с 
вярата, с доверието към Бога, С упо-
ванието в Него. Един човек, скован от 
страх, не може да развие в себе си ка-
чества, важни за християнина – душев-
на щедрост, любов към хората, със-
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традание, готовност активно да по-
мага на други, способност да подкрепи 
и да изпълни друг човек със сигурност 
и душевно спокойствие. Човек, който 
иска да дарява околните с любов, да 
се развива, да носи плодове, не трябва 
да се страхува; онзи, който винаги се 
намира в Божиите ръце, не бива да се 
тревожи. Противоположно на страха е 
доверието. Доверието към Бога!

При това никой човек, включител-
но и християнинът, не може да бъде 
напълно безстрашен. Съществува 
естествен природен страх като 
средство за самозащита в момент 
на опасност. Ясно е, че пред лицето 
на реална заплаха над нашия живот и 
над този на близките ни, ние се стра-
хуваме. Такъв страх е знак, че човек 
трябва да се съсредоточи и да наме-
ри оптимален път към преодоляване-
то на опасността. Молитвеното об-
ръщение към Бога в такива моменти 
помага на човека да избере единстве-
ното правилно решение. Често кога-
то започнем да действаме в правилна 
посока, страхът се изпарява.

А сега за страха Божий. Тези думи 
могат да бъдат разбрани по разли-
чен начин. Можем да се страхуваме 
от това, че ще получим наказание за 
греховете си сега, в този живот, или 
че възмездието ще дойде след смър-
тта – в преизподнята, със Страшния 
съд. Много хора поемат пътя си към 

вярата именно с такива опасения, 
ужасени от греховете си и изпълне-
ни със страх от разплата. Някои за-
почват да вършат „добри дела” меха-
нично, защото се боят от бъдещото 
наказание и защото Църквата изис-
ква от тях покаяние. Това също носи 
своята полза. След време трудът им 
се превръща в съзнателен, породен 
от факта, че е нужен на другите, а 
страхът напуска душите!

За вярващия човек най-
страшно е да изгуби 
връзка с Бога, да спре 
да Го усеща и чува.

Но по-сериозното разбиране на 
страха Божий за православния 

християнин по-скоро се изразява в 

страха от това да се окаже извън 

Божиите ръце, от другата страна, 

там, където действа злото. Стра-

хът Божий означава сòðàõ îò òîâà 

да вършим зло. В първата глава на 

„Изход” четем за това как египет-

ски фараон е заповядал на акушерки-

те да убиват новородените еврей-

ски момченца: „Но бабите се бояха 

от Бога и не правеха тъй, както им 

поръчваше египетският цар, и ос-

òàâяха момчетата живи.”. За човек 

с какъвто и да било опит във вяра-

та именно това е най-страшно - да 
наруши законите на любовта и по 
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премъдрост” – казва преподобният 

Антоний Велики.

Какво да правим, ако, бидейки хрис-

тияни, все пак се безпокоим за близ-

ките си, за здравето им? Пък било и 

за това да не им се случи нищо лошо, 

докато са на път?

Да ги поверим на Бога с молитвите 

си. Ето например какво се казва в мо-

литвата на Оптинските старци: 

Ако се безпокоим за 
близките си, трябва да 
ги поверяваме на Бога 
с молитвите си.

този начин да изгуби връзка с Бога, 
да спре да Го усеща и чува. Живеей-
ки в такъв страх Божий, християни-
нът постоянно мисли за това как да 
остане чист пред Бога и чрез дела 
и молитви да поддържа връзката си 
с Него. Отчасти това би могло да 
прилича на страха на невярващия 
от това да се зарази с някаква ин-
фекция: редовното миене на ръце му 
се превръща в навик. Така, страху-
вайки се да не изпадне от Божиите 
ръце, християнинът по навик започ-
ва да се грижи за чистотата на 
своята душа. „Светлината, влязла в 
мрачен дом, прогонва от него тъм-
нината и го осветява. Така и стра-
хът Господен, влизайки в човешкото 
сърце, прогонва оттам мрака и го 
изпълва с всички добродетели и с 
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Господи, дай ми с душевно спокойствие 

да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. 

Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. 

През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.

Каквито и вести да стигнат до мен през деня,  научи ме да 

ги приема със спокойна душа и с твърдото убеждение, че 

всичко това е според Твоята свята воля. 

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми.

При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя, 

че всичко е изпратено от Теб. 

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на 

семейството ми, като не смущавам и не огорчавам никого. 

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия 

ден и всички събития през деня. 

Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да 

вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам, да благо-

даря и да обичам всички. Амин.”
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А в третия псалом на Давид четем: 
„Лягам, спя и ставам, защото Господ 
ме закриля. Няма да се уплаша от де-
сетки хиляди люде, които отвред са 
се опълчили против мене.”
Живем в епоха, в която явно забеле-
жими чудеса се случват рядко, и по-
някога хората са склонни да приемат 
разказите за чудеса в Стария Завет 
като художествен образ или преуве-
личение, като например разказа в кни-
гата на пророк Даниил за тримата 
мъже, хвърлени в огнена пещ и излезли 
оттам живи:

И като се събраха сат-
рапи, наместници, вое-
началници и съветници 
цареви, видяха, че върху 
телата на тия мъже 
огънят не е имал сила, 
дори космите на глава-
та не бяха опърлени, и 
дрехите им не бяха из-
менени, и дори миризма 
от изгорено нямаше от 
тях. (Дан. 3:94)

Защо ние, съвременните християни, 
се чувстваме по-несигурни в Божии-
те ръце, отколкото мъжете в Ста-
рия Завет? Може би за нас думите “И 
не бойте се от ония, които убиват 
тялото, а душата не могат да уби-
ят” (Мат. 10:28) са по-малко значими 
сега, отколкото са били за първите 
християни – щом въпреки всичко про-
дължаваме да се боим? Дали нашите 
обстоятелства са по-обременяващи 
от обстоятелствата на древните 
хора? Или просто живеем с мисълта 
„доверявай се, но проверявай”?

Освен молитвите с молби за помощ, 
избавление и защита, ще се молим и 
да бъдат благословени нашите близ-
ки. Такива молитви ще донесат спо-
койствие и безстрашие в душите ни. 
За какво можем да се тревожим, ако 
сме поверили живота на близките си 
на Бога. И какво може да застраши 
онзи, който е благословен от Бога по 
нашите молитви?

Ïðåâîä: Ïàâëà Ñèâîâà

Източник: pravoslavie.ru
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ЕНХристос е далеч от болезнената екзалтация, от крайния фанатизъм, 
присъщи на много подвижници и основатели на религии. Една от глав-

ните черти на Неговия характер е ведрото благоразумие. Когато говори 
за необикновени неща, когато призовава към трудни подвизи и мъжество, 
прави го без лъжлив патос, с лекота. Може да поговори непринудено с хората 
край кладенеца, или край масата, ала може и да изрече думите, потресли 
всички: „Аз съм хлябът на живота“. Той говори за изпитания и борба, но пак 
Той пръска навсякъде светлина, преобразявайки и благославяйки живота.

Писателите никога не успяват да създадат убедителен образ на герой, 
ако не изтъкват и недостатъците му. Евангелистите правят изключение 
и то не защото са били ненадминати майстори на словото, а защото об-
рисуват ненадмината Личност.

Александър Мен

9 789542 972426

Александър Владимирович Мен е роден на 
22 януари 1935  г. в гр. Москва. Става дякон 
на 1 юни 1958г., а от 1960 г. е ръкоположен за 
свещеник. Успоредно със своето енорийско 
служение успява да завърши задочно Ленин-
градската семинария и Московската духовна 
академия. Прот. Александър Мен започва да 
пише още в началото на 50-те. По-важните му 
книги са : „В търсене на Пътя, Истината и Жи-
вота” – история на религиите в седем тома, 
„Как да четем Библията”, речник по библио-
логия. Със своите многобройни книги и ста-
тии и чрез блестящия си проповеднически 
дар отец Ал. Мен успява в годините на див 
атеизъм да обърне хиляди хора към Христа.
На 9 септември 1990 г., неделя, прот. Алек-
сандър Мен е съсечен с брадва на път за 
енорийската си църква.
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В
ъпросът на Иисус: „За кого Ме 
мислят човеците?“ – звучи и 
днес; и днес, както две хиляди 
години назад, много хора са 

готови да видят в Него само пророк 
или учител по нравственост. Те не мо-
гат да си обяснят защо именно Иисус 
Назарееца, а не Исайя и дори не Мойсей 
милиони хора признават за „единосъщен 
с Отца“.

В какво точно се състои неповтори-
мото привличане на Христос? Само в 
Неговата морална доктрина ли? Нали 
и Буда, и Йеремия, и Сократ, и Сене-
ка предлагат възвишена етика. Как 
тогава християнството побеждава 
съперниците си? И, накрая, най-главно-
то: Евангелието изобщо не прилича на 
обикновена нравоучителна проповед.

Тук ние навлизаме в областта на най-
тайнственото, най-решаващото в 
целия Нов Завет, тук внезапно зейва 
пропастта между Сина Човешки и 
всички други философи, моралисти и 
основатели на религии.

Може Иисус да е живял и да е постъп-
вал като пророк, но онова, което Той 
открива за Себе Си, не позволява да 
Го поставяме наравно с другите све-
товни учители. Всеки от тях съзнава, 

че е само човек, намерил истината и 
призван да я възвестява. Те ясно виж-
дат дистанцията, която ги отделя от 
Вечното1. А Иисус? Когато Филип сму-

тено Го моли да покаже на учениците 

Отца, Той отговаря така, както не са 

могли да отговорят нито Мойсей, нито 

Конфуций, нито Платон: „Толкоз време 

съм с вас, и не си ли ме познал, Филипе? 

Който е видял Мене, видял е Отца.“ Със 

спокойна увереност този Учител, чужд 

на фалша и екзалтацията, се провъзгла-

сява за единствен Син Божи. Той говори 

вече не като пророк от името на Съ-

ществуващия, а като Съществуващ…

Не е чудно, че сега за много хора Иисус 

изглежда като неразрешима загадка. 

Може дори да разберем онези, които 

са се опитали да Го разглеждат като 

мит, въпреки че опитите им са претър-

пели неуспех. Наистина, трудно е да се 

предположи, че в Израил е съществувал 

човек, който би се осмелил да каже: „Аз 

и Отец сме едно“. Колко по-лесно е да си 

представим как гърците и сирийците 

са изтъкали легендата за Божия Син 

от откъслечни фрази от източните 

поверия.

Езичниците предполагали, че боговете 

понякога се раждат на земята и посе-

на книгата
 „Синът Човешки“
на прот. Александър Мен

ново изданиеИздателство ОМОФОР
представя
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щават смъртните, но Иисус проповядва 
в общество, където подобни митове 
никой не приемал сериозно, където са 
знаели, че Божеството е несъизмери-
мо с човека. За тази истина старо-
заветната Църква е платила твърде 

скъпа цена и твърде дълго се е борила 
с езичеството, за да измисли Пророка, 
който твърди: „Аз съм в Отца и Отец 
е в Мене.“ Опитвали са се да обяснят 
всичко, като се опират на св. Павел, 
който уж бил създал догмата за Въплъ-
щението. Но „апостолът на народите“ 
е юдей до мозъка на костите, и сам по 
себе си никога не би стигнал до идеята 
за богочовечеството.

Парадоксът на явлението Иисус е в 
това, че Той е невероятен и същевре-
менно, че Той е историческа реалност. 
Напразно се блъска над Неговата за-
гадка плоският „евклидов“ ум. Когато 
питат прочутия познавач на антич-
ността Т. Мамозен защо не споменава 
в трудовете си Христос, той отговаря: 
„Аз не мога да Го разбера и затова пред-

почитам да мълча.“ Философът Спиноза, 
въпреки че не е бил християнин, призна-
ва, че божествената Мъдрост „най-сил-
но се е проявила чрез Иисуса Христа“2. 
Наполеон, който на заточение много 
е мислил за пътищата на историята, 
към края на живота си казва: „Хрис-
тос иска любовта на човека, а това 
означава, че Той иска онова, което с 
най-голямо усилие може да се получи от 
света, което мъдрецът напразно иска 
от няколкото приятели, бащата – от 
децата си, съпругата – от мъжа си, 
братът – от брата си, с една дума, 
Христос иска сърцето; Той иска това 
за Себе Си и го постига съвършено 
безпределно… Единствено на Него Му 
се е удало да извиси човешкото сърце 
към невидимото до степен да пожертва 
временното и по този начин Той свързва 
небето и земята“3. „Езичникът“ Гьоте 
сравнява Иисус със слънцето. „Ако ме 
попитат – казва той, – съответства 
ли на натурата ми благоговейното 
преклонение пред Него, аз ще отговоря: 
„Разбира се!“, прекланям се пред него 
като пред божествено откровение на 
висшия принцип на нравствеността“4. 
Индуистът Ганди пише, че за него Иисус 
е „мъченик, въплъщение на жертвеност-
та, божествен учител“5.

Такива са разсъжденията на историка, 
на философа, на политика, на поета и на 
мъдреца, размишлявали за личността 
на Христос. Но ако Той не е мит и не е 
само реформатор, тогава кой е Той? Не 

Бог оставя на творение-
то свободата да избере 
пътя. 
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следва ли в търсенето на отговор да 

се вслушаме в онези, които са бродили 

с Него по галилейските градове и села, 

които винаги са били най-близо до Него, 

с които е споделял най-съкровеното? 

А на въпроса: „За кого Ме мислят чо-

веците?“, те отговарят с думите на 

Симон-Петър: „Ти си Христос, Синът 

на Живия Бог“… 

За да можем по-лесно да разберем същ-

ността на тази изповед, трябва още 

веднъж да се върнем към далечното 

минало.

Месията: Цар и Спасител

Мойсеевата религия се заражда с идея-

та за ñïàñåíèåòî. Първата заповед на 

Декалога напомня, че Яхве освобождава 

Своя народ, който чезнел в неволя. Хо-

рата най-често разбират спасението 

напълно конкретно, като избавление 

от враговете и стихийните бедствия. 

А пророците одухотворяват тази на-

дежда, влагайки в нея есхатологично 

съдържание.

Според Библията, светът отдавна 

се намира в състояние на упадък и се 

нуждае от изцеление. Човешкият жи-

вот е кратък като сън и преминава в 

безплодна борба. Хората тънат в суе-

та. „Раждайки се в грях“, те неизбежно 

вървят към гибел6. Колко малко прилича 

това царство на мрака и страданията 

на осъществяването на Божията воля!..

До подобни изводи стигат и много фи-
лософи на Запада и Изтока. Според тях 
смъртният е играчка на слепи страсти 
и обстоятелства; неумолимата съдба 
господства над всичко, обричайки Все-
лената да се мята в затворен кръг.

Осъзнаването, че светът е несъвършен, 
води до развитието на „ученията за спа-
сението“. Те могат да бъдат сведени 
до три вида.

За едни (Платон) изходът се състои в 
по-добра организация на обществото, 

за други (Буда) – в мистическото съ-

зерцаване и бягство от живота. Но и 

двете решения са обединени от обща 

предпоставка: нито човекът, нито 

Божеството са в състояние да внесат 

радикални изменения в устройството на 

света. Може само да се постигне час-

тично облекчаване на страданията или 

да се очаква изчезването на самото би-

тие. Третият вид сотерология възниква 
в Израил и в Иран. Само там съществува 
увереност, че злото е преодолимо, че 

Адам се поддава на из-
кушението да постави 
своята воля над волята на 
Твореца. 
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в бъдеще ще настъпи преобразяване, 
което е и висша цел на човешкия живот. 
При това персите смятат, че Доброто 
и Злото са същност на два равни полюса 
на битието, като два Бога-съперника, 
а библейските пророци отказват да 
приемат тази привлекателна теория. 
Яхве им се явява като един и единствен. 
Той не е „сътворил смъртта“, Неговата 
воля е да доведе цялото мироздание до 
хармонична пълнота.

Но откъде тогава идва несъвършен-
ството, което е в разрез с божестве-

ния замисъл? То, според учението на 

Стария Завет, е резултат от грехо-

падението. Божията власт не прилича 

на властта на диктатора. Бог оставя 

на творението свободата да избере 

пътя. Светът е призован сам, по свой 

опит, да познае, че истинският жи-

вот е само с Този, Който го дарява; 
откъснеш ли се от Него – пропадаш 
в бездната на небитието. Само 
като следва доброволно призива на 

Твореца, създанието е достойно за 
Създателя.

Авторите на Библията, използвайки 
езика на свещената Източна поезия, 
изобразяват духа на разрушението, 
противник на Божията Премъдрост, 
като Змей или Дракон, неукротим и 
бурен като морските вълни. По-късно 
Писанието дава на този черен демони-
чен поток, възникнал в сътвореното, 
името сатана, тоест противник. Чрез 
него „смъртта навлиза в света“7.

Природата, каквато я виждаме сега, не 
съответства напълно на висшето си 
предначертание. Затова в нея буйстват 
унищожение, борба, смърт и разложение. 
Именно сред такъв двулик, изкривен свят 
попада първосъздаденият човек, когото 
Библията олицетворява с образа на 
Адам.

Той става отражение на Бога в приро-
дата, „подобие“ на Самия Съществуващ.

Древният псалмопевец, потресен от 
величието на нощното небе, не може да 
скрие изумлението си: „що е човек, та 
Ти го помниш? Защо е поставен толкова 
високо?“8 В книга „Битие“ се говори за 
царствената роля на Адам, за неговото 
„господаруване“ над тварите. Според 
Библията той живее в „Едемската 
градина“, сиреч близостта на Бога го 
огражда от природното зло. Но надарен 
със свобода и власт, Адам се поддава на 
изкушението да постави своята воля 
над волята на Твореца. 

Грехът унищожава или 
отслабва много човеш-
ки дарби.
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Писанието засяга тази духовна ката-
строфа в разказа за грехопадението на 
хората, които се вслушват в гласа на 
Змията и искат да властват над света, 
íåçàâèñèìî от Създателя им, с други 

думи „да бъдат като богове“9.

С това се разрушава първоначалният 

Завет между тях и Съществуващия.

Грехът унищожава или отслабва много 

човешки дарби, разпространява се като 

епидемия, пуска навсякъде отровните си 

корени. Предопределен „да обработва и 

пази“ природата, Адам се превръща в 

неин враг и насилник. А тъмните стихии 

придобиват власт над човешкия род, 

подчиняват го на себе си и превръщат 

земята в ад…

И все пак както сатаната не успява на-

пълно да изкриви облика на света, така и 

семето на греха не унищожава поривите 

на човека към Висшето и мъката му по 

изгубеното. 

Основното Благовестие в Библията се 

състои в това, че Бог не напуска падна-

лия свят. Той призовава праведниците, 

които сред мрака и безумието запазват 

верността си към Него, и възобновява 

чрез тях свещения Завет. Тъкмо те 

дават начало на избрания народ, ста-

нал оръдие за постигане целите на 

Промисъла.

Съзнанието на Израил постепенно се 

прояснява за същността на тези цели. 
Отначало е трябвало просто да се 
довери на Господа, да се остави Той 

да го води. От поколение на поколение 
вождовете, пророците и мъдреците 
укрепват вярата в бъдещето, задълбо-
чават разбирането за Царството. Те 
знаят, че ще настане ден, когато чудо-
вището на Хаоса ще бъде победено и ще 
падне преградата, отделяща света от 
Бога10. Явяването на Месията-Христос 
ще предизвести вселенския поврат. Той 
ще бъде потомък на Давид, Исеевия син, 

но ще се роди тогава, когато царският 
дом се лиши от земна слава.

И ще покара младочка от Исеевия пън,

и клон ще израсне от неговия корен;

и ще почива върху Него Дух Господен,

Дух на Премъдрост и Дух на Разум11.

В Божието сърце Месията живее „от 
векове“, а в бъдеще Неговото Царство 
не ще има край12. Явяването Му ще 
възстанови съгласието между хората 
и природата, между света и Твореца.

Но есхатологията на пророците не се 
изчерпва с очакването на Христа. „Де-

Семето на греха не уни-
щожава поривите на 
човека към Висшето и 
мъката му по изгубеното.
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нят Господен“, казват те, ще бъде ден 
на най-велико Богоявление13. Невмести-
мият ще се яви в света, Съкровеният 
ще стане осезаем и близък за синовете 
човешки.

Но не е ли дързост, не е ли безумие 
да се надяваш на това? Нали Бог 
стои безкрайно по-високо от всичко 
създадено? „Който Го види, не може 
да остане жив. „Мъдреците на ста-
розаветната Църква отговарят на 
този въпрос. Според тяхното учение, 
съществуват лица на Неизповедимия, 
които сякаш са обърнати към приро-

дата и към човека. Служейки си със 
земни понятия – символи, можем да 
ги наречем Дух, Премъдрост и Слово 
Господне14. В тях се вмества онази 
степен на божественост, която е 
съотносима със сътвореното. Те 
даруват съществуването на Вселе-
ната, чрез тях Съществуващият се 
открива на човека.

Но когато пророците се опитват да 
опишат явяването на Словото или на 
Духа, те го представят като световен 
катаклизъм, разтърсващ небето и зе-
мята. По същия начин повечето от тях 
са си представяли Месията като мо-
гъщ триумфатор, обкръжен от силите 
небесни. Само някои пророци, например 
Второисайя, са го представяли без оре-
ола на външния блясък.

Åòî, Ìîÿò Îòðîê, Êîãîòî äúðæà çà ðúêà,

Ìîÿò Èçáðàíèê, êúì Êîãîòî áëàãîâîëè äó-

øàòà ìè.

Ùå ïîëîæà Äóõà Ñè âúðõó Íåãî,

è Òîé ùå âúçâåñòè ñúä íà íàðîäèòå.

Íÿìà äà âèêíå, íèòî äà âúçâèñè ãëàñà Ñè, 

è íÿìà äà äàäå äà Ãî ÷óÿò ïî óëèöèòå;

ïðå÷óïåíà òðúñòèêà íÿìà äà ñòðîøè,

ìúæäóêàùî ïëàìú÷å íÿìà äà óãàñè15. 

Чак до евангелските времена вярата 
в Месията-воин е говорела на народа 
много повече, отколкото идеите на 
мистическия месианизъм.

В римско време бойният революционен 
дух явно е преобладавал. Мечтата за 
Спасителя се превръща в земна уто-
пия, вдъхновяваща партизаните на 
Хавлонит.

Защо Иисус направо не осъжда това 
направление? Навярно причината се 
крие в това, че то черпи идеите си от 
пророческите книги. Да се отсее в тях 
истинското прозрение от традицион-
ните метафори, в които то било обле-
чено, не било още по силите на хората. 

Основното Благове-
стие в Библията се 
състои в това, че Бог 
не напуска падналия 
свят.
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Затова Христос, без да засяга формата 
на пророчествата, се стреми да изтък-
не само духовния им смисъл, да посочи 
основното в библейската есхатология. 
Когато се нарича Син Човешки, когато 
говори за Себе Си като за благовестник 
на свободата и изцелението, когато 
внушава, че е съществувал „преди Авра-
ама“ – всичко това означава, че тъкмо 
Той е Идващият, когото предричат 
пророците.

Но Христос открива и онова, което 
íèòî åäèí îò òÿõ íå å ïðåäâèäèë. Бого-
явлението се извършва в Него Самия, в 
обещания Месия. Неизмеримото и Все-
обемащото приема човешки лик и глас 
в Дърводелеца от Назарет, „Синът на 
Живия Бог“.

Синът Божи
В Библията ние често срещаме такива 
изрази като „син на благословението“, 
„син на гнева“, „син пророчески“. Те 
обозначават свойствата, характера 
и призванието на човека. Под „Божии 
синове“ израилтяните обикновено под-
разбират духовни същества, ангели, а 
понякога праведници на Господния народ, 
или монарси, помазани за престола. 
Затова наименованието „Син Божи“ се 
прилагало естествено и към Месията16.

Христос непрекъснато нарича Себе Си 
Син на небесния Отец. Но от думите Му 

става ясно, че Неговото отношение към 
Бога не прилича на отношението на ос-
таналите. „Никой не познава Сина, освен 
Отец, и нито Отца познава някой, освен 
Синът“. Когато казва: „Моят Отец“, Той 
се докосва до неповторимата тайна на 
Своя вътрешен живот: „Отец е в Мене и 
Аз съм в Отца.“17 Но това не е фанатично 
сливане на един мистик с божествена-
та Дълбина, а нещо съвсем различно.

В Христос Богосиновството се превръ-
ща в Áîãî÷îâå÷åñòâî….

Книга Царства разказва как пророк Илия 
чака на Синай явяването на Славата 
Господня. Бушувал огън, ревял ураган, 
земетръс събарял всичко наоколо, но 
Господ не бил във всичко това. И едва 
когато в нажежената пустиня внезапно 
полъхва тих прохладен вет рец, проро-
кът най-сетне усеща присъствието на 
Съществуващия. Нещо подобно става 

В Христос Богосинов-
ството се превръща в 
Богочовечество…
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и в свещената история. Очаквали ка-
тастрофи и падащи звезди, а вместо 
това на света се ражда Дете, крехко, 
както всяко дете на земята. Очаквали 
небесен воин, съкрушаващ враговете, а 
идва назаретският Дърводелец, който 
призовава „всички отрудени и обремене-
ни“. Чакали всемогъщ Месия и страшно 
Богоявление, а земята вижда Богочове-
ка, смален, приел земна „плът и кръв“…

Вестта за Христос смущава и юдеи, и 
елини. В желанието си да Го поставят в 
обичайните за тях рамки, едни твърдят, 
че Иисус е само един обикновен смъртен, 
върху когото се е спуснал Духът Божи, 
а други – че Той има призрачно тяло, 
оставайки всъщност само божествено 
Същество. А Евангелието говори за Чо-
век, Който яде и пие, радва се и страда, 
познава изкушенията и смъртта, и в 
същото време Той, без Сам да познава 

греха, прощава на грешниците, както 
Бог прощава, и не отделя Себе Си от 
Отца. Затова Църквата изповядва в 
Иисус Сина Божи, Словото на Същест-
вуващия, Бога в действие, Който сякаш 
прониква в самите недра на творението.

Â íà÷àëîòî áåøå Ñëîâîòî,

è Ñëîâîòî áåøå ó Áîãà,

è Áîã áåøå Ñëîâîòî.

Òî áåøå â íà÷àëî ó Áîãà.

Âñè÷êî ÷ðåç Íåãî ñòàíà, 

è áåç íåãî íå ñòàíà íèòî åäíî îò îíîâà, 

êîåòî å ñòàíàëî.

Â Íåãî èìàøå æèâîò,

è æèâîòúò áåøå ñâåòëèíàòà íà ÷îâåöèòå.

È ñâåòëèíàòà â ìðàêà ñâåòè,

è ìðàêúò ÿ íå îáçå…

È Ñëîâîòî ñòàíà ïëúò,

è æèâÿ ìåæäó íàñ,

ïúëíî ñ áëàãîäàò è èñòèíà;

è íèå âèäÿõìå ñëàâàòà Ìó, 

ñëàâà êàòî íà Åäèíîðîäåí îò Îòöà…

Çàùîòî Çàêîíúò áå äàäåí ÷ðåç Ìîéñåÿ,

à áëàãîäàòòà è èñòèíàòà ïðîèçëåçå ÷ðåç 

Èèñóñà Õðèñòà.

Áîãà íèêîé íèêîãà íå å âèäÿë.

Åäèíîðîäíèÿò Ñèí, Êîéòî å â íåäðàòà íà 

Îòöà,

Òîé Ãî îáÿñíè19.

Богочовечеството на Христос е откро-
вение и за Бога, и за човека.

Още пророците са знаели, че Първоп-

Очаквали катастрофи и 
падащи звезди, а вмес-
то това на света се раж-
да Дете, крехко, както 
всяко дете на земята. 
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ричината на всичко е не безличната 
Мощ или космическият Ред, равноду-
шен, както всяка от силите на света, 
à Æèâèÿò Áîã, Който говори с хората, 
дарил им Своя образ и подобие. Той 
търси съгласие с човека, призовава го 
към по-висш живот. Но ако в Стария 
Завет Божият замисъл и Божият лик си 
остават прикрити, явяването на Иисус 
приближава Твореца до хората. Чрез 
Месията светът трябва да познае, че 
Съществуващият „е любов“, че Той може 
да стане за всеки Баща. Блудните деца 
на земята са призвани в Бащиния дом, 
та там да си възвърнат загубеното 
синовство.

Заради това на света се ражда Синът 
Човешки и Синът Божи, Който в Самия 
Себе Си помирява небето и земята. В 
Новия Завет става реалност онова, 
което е било само смътна надежда на 
Стария. Занапред духовното единение 
с Иисус е единение с Бога.

„Бог стана човек, за да станем ние 
богове“ – тези думи на св. Атанасий 
Велики предават самата същност на 
тайнството Въплъщение.

Изкупителят
„Син Човешки не дойде, за да Му служат, 
но да послужи и да даде душата Си откуп 
за мнозина.“20 – казва Христос. Думи-
те „откуп“, „изкупление“ в Библията са 

били синоними на спасението, защото 
самото понятие за откуп е свързано 
с освобождаване от робството и с 
„придобивка за себе си“21. Както някога 
Господ освободи Старозаветния Израил 
и го направи „свой народ“, така и Църк-
вата на Новия Завет трябва да стане 
Негова „съдба“22.

Изкуплението е нещо повече – връ-
щането на тварта към пътя, предна-
чертан свише. Поробена от злото, тя 
цялата, по думите на ап. Павел, „стене 
и се мъчи, очаквайки прославянето на 
синовете Божии“23. Изкупеният човек 
не се отделя от останалото творение, 
а върви пред него „към ново небе и нова 
земя“.

Пламъкът на Логоса гори „в тъмата“ и 
постепенно пронизва мирозданието. В 
царството на вражда и разложение Бог 

Богочовечеството на 
Христос е откровение и 
за Бога, и за човека.
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донася животворната сила на единство, 
хармония и любов. И, подобно на расте-
ние, което се стреми към светлината, 
природата се вслушва в този призив и 
се подчинява на Словото. 

Днес колкото повече научаваме за 
процеса на сътворението, толкова по-
ясно изпъква картината на Вселената, 
която се издига по стъпалата към ви-
сините. Първоначално – подреждането 
на структурите, после – животът, и 
накрая – човекът. Борбата не стихва 
нито за миг. С всяка измината крачка 
Змеят отстъпва към тъмнината, с 
всяка измината крачка сиянието се 
разстила все по-нашироко.

А когато човекът не изпълни предназ-
начението си, Самото Слово се яви на 
света, въплътено в „новия Адам“.

„Бог толкова обикна света, че му отда-
де Своя Единороден Син…“ 

Но не  е било възможно самоотричането 

на Иисус да не се превърне в трагедия. 
Онзи, Който се съединява с падналия 
свят, неизбежно става съпричастен на 
страданието му. Отсега нататък бол-
ката на всяко същество е Негова болка. 
Негова Голгота. Не тържество, а мъки 
и смърт очакват Иисуса сред хората.

Безгрешен, Той взима върху Себе Си 
всички последствия от греха. Затова 
Църквата призовава всички, които 
вървят след Него: „Нека с търпение 
изминем предстоящото нам поприще, 
имайки пред очи Началника и Завърши-
теля на вярата – Иисуса, Който, вместо 
предстоящата Нему радост, претърпя 
кръст.“24

Негови предтечи са светците и мъче-
ниците от изминалите векове, гонени и 
предавани на смърт. Техните ликове се 
сливат в един месиански образ, открил 
се пред мистичния взор на Второисайя. 
Царе и народи, опирайки се на земната 
сила, с презрение гледат на истинския 
Ñëóæèòåë Ãîñïîäåí. Но им се налага да 
се убедят, че Бог е избрал тъкмо този 
отхвърлен страдалец.

Êîé ùå ïîâÿðâà íà òîâà, ùî å ÷óë îò íàñ,

è êîìó ñå îòêðè ñèëàòà íà ßõâå?

Òîé èçíèêíà ïðåä Íåãî êàòî ìëàäî÷êà,

êàòî èçðàñòúê îò êîðåí èç ñóõà çåìÿ.

Íÿìàøå â Íåãî íè èçãëåä, íè âåëè÷èå,

êîèòî äà íè ïðèâëè÷àò êúì Íåãî.

Íèòî õóáîñò, êîÿòî áè íè ïëåíèëà.

Òîé áåøå ïðåçðÿí è îòõâúðëåí îò ëþäåòå,

Ìúæ íà ñêúðáè è èçïèòàë ìú÷åíèÿ.

Чрез Месията светът 
трябва да познае, че 
Съществуващият „е 
любов“. 
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È êàòî ÷îâåê ïðåçèðàí,

íèå çà íèùî Ãî íå ñìÿòàõìå.

Íî Òîé âçå âúðõó Ñè íàøèòå íåìîùè

è ïîíåñå íàøèòå íåäúçè.

Íèå ìèñëåõìå, ÷å Òîé å ïîðàçåí, íàêàçàí è 

óíèçåí îò Áîãà,

à Òîé áåøå èçïîðàíåí çà íàøèòå ãðåõîâå

è ìú÷åí çà íàøèòå áåççàêîíèÿ.

Çà íàøåòî ñïàñåíèå Òîé ïðèå âúðõó Ñè íà-

êàçàíèåòî, 

è ÷ðåç Íåãîâèòå ðàíè íèå ñå èçöåëèõìå.

Âñè÷êè íèå áëóæäàåõìå êàòî îâöè, 

âñåêè ïî ñâîÿ ïúò,

ßõâå âúçëîæè âúðõó Íåãî ãðåõîâåòå íà âñèíöà íè.

Èçòåçàâàí, Òîé áå ïîêîðåí

è â ìúêèòå Ñè óñòà íå îòâîðè;

Êàòî àãíå, âîäåíî íà çàêîëåíèå,

è êàòî îâöàòà ïðåä ñòðèãà÷èòå ñè å áåç-

ãëàñíà, 

òàêà è Òîé íå îòâàðÿøå óñòàòà Ñè25.

Месията да е страдалец!… Сякаш това 
не може да се разбере, да се приеме, да 
се побере в съзнанието. Малцина от 
Стария Завет се решават да говорят 
на висок глас за тази толкова неверо-
ятна възможност. Тя изглеждала като 
кощунство. Но словото е изречено и 
запечатано в Писанието, оставяйки 
хората в смут и съблазън. Юдейските 
тълкуватели заобикалят това място, 
като че се старят да го забравят. А 
Иисус, тъкмо обратното, изяснява миси-
ята Си, опирайки се на пророчеството 
за Господния слуга. „Днес се изпълни 
това Писание пред вас…“

Той върви по земята, без да покорява 

хората с явното Си могъщество. Сма-
лен в очите на „този век“, Той запазва 
по този начин човешката свобода не-
прикосновена. Не роби, а синове търси 
Иисус, братя, които безкористно ще 
Го обикнат и ще тръгнат след Него, 
презрения и отхвърления. Ако Месията 
се бе появил „в славата Си“, ако никой не 
би могъл да се отвърне от Него, това би 
било принуда. Но Христос учи на друго: 
„Вие ще познаете истината, и истина-
та ще ви направи свободни.“

Заради човешката свобода Той се за-
ключва в границите на тленното, в ония 
дни става „по-малък от Отца“, изпитва 
нужда от храна и почивка, засланя от 
Себе Си бъдещето и Сам преживява 
цялата скръб на света. 

Занаятчия от провинциален град, зао-
биколен от невежи хора, често носещи 
клеймото на порока, Той прекарва дните 
Си сред бедняци, митари, блудници и 

Изкупеният човек не се 
отделя от останалото 
творение, а върви пред 
него „към ново небе и 
нова земя“.
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прокажени. Няма нито въоръжени от-
ряди, нито влиятелни съюзници. Този 
ли е Месията, за Когото от векове са 
мечтаели хората?

Камък за препъване е и това, че пропо-
ведта на Назарееца не е одобрена от 
официалната църковна власт. Фари-
сеите Го упрекват, че свидетелства за 
„Самия Себе Си“, на което Той отговаря: 
„Аз Сам свидетелствам за Себе Си, и 
за Мене свидетелства Отец, Който 
Ме е пратил.“26 За да се приеме Синът 

Човешки, е необходим подвиг на вярата. 
Само чистите по сърце „ще видят Бога“. 
Той ще им се открие в лицето на Христа 
Иисуса, Когото „началниците“ осъждат 
като лъжеучител.

Началниците и йерарсите на староза-
ветната Църква остават глухи за Него-

вото Евангелие – и това не е случайно. 
Те се оказват в плен на традицията, да-
дена им според тях веднъж завинаги. Не 
допускат съмнения в непогрешимостта 
си и в крайна сметка се превръщат 
във врагове на Божието дело. Това се 
случва не само защото Анна и Кайафа 
са най-лошите от първосвещениците. 
Самият факт, че Христос е осъден от 
йерарсите, е една от най-големите 
трагедии за религиозната история на 
света, едно вечно предупреждение. 
Страшната истина звучи в „легендата“ 
на Достоевски, където той рисува как 
Христос отново идва на земята и как 
отново е осъден от „князете“ на Своята 
Си Църква.

Òîé áåøå â ñâåòà,

è ñâåòúò ÷ðåç Íåãî ñòàíà, 

íî ñâåòúò Ãî íå ïîçíà.

Äîéäå ïðè ñâîèòå Ñè, è ñâîèòå Ãî íå ïðèåõà.

À íà âñè÷êè îíèÿ, êîèòî Ãî ïðèåõà, –

íà âÿðâàùèòå â Íåãîâîòî èìå, –

äàäå âëàñò äà ñòàíàò ÷åäà Áîæèè27.
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не би могъл да се отвър-
не от Него, това би било 
принуда. Но Христос учи 
на друго: „Вие ще познаете 
истината, и истината ще 
ви направи свободни.“
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Видях те! Видях очите ти, ръ-
цете ти, усмивката ти, твоя свят, 
мечтите ти, любимото плюшено 
мече и снимките в театралната зала. 
Видях улиците, по които минаваш, ви-
дях небето през клоните на старото 
дърво и през твоите очи, точно така, 
както и аз го бях видяла и запечатала 
преди време с фотоапарата си. Видях 
уморените ти очи, които блестят 
ïîðàäè õóáàâèòå ïðåæèâåëèöè â îò-

ÔÎÒÎÈÇËÎÆÁÀ (ÍÅ)ÂÈÄÈÌÈ – 

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ÇÀ ÑÎÖÈÀËÍÀ ÏÐÎÌßÍÀ

„Àêî íå ñúùåñòâóâàøå ÷óæ-
äèÿò ïîãëåä, ìîèòå î÷è ñàìè 
çà ñåáå ñè íàèñòèíà íÿìàøå 
äà çíàÿò êàêâî âèæäàò”  

Луиджи Пирандело

миналия спомен и удоволствието от 

общуването в днешния ден, видях еле-

гантния ти костюм и празничната 

ти рокля, видях страданието ти. 

Знаеш ли, и аз като теб мечтаех да 

карам колело като малка, все още нося 

белезите от раните, когато падах с 

него по чакълестите улици на малко-

то градче. И аз като теб мечтаех да 

свиря на китара – мазолите по пръс-

тите ми още стоят от опитите ми 

да произведа музика от шестте ме-

тални струни – да се разлее тя като 
вълна през града и така светът да 
стане по-хармоничен. Мечтаех също 
като теб да рисувам, а най-много 
обичах да рисувам морето и стран-
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ните лица на Йеронимос Бош, между 
които стърчеше дървения кръст, къ-
дето приковаха Господа. Видях те и 
знаеш ли, повече са нещата, които ни 
свързват, отколкото нещата, които 
издигат стени между нас. Абсолютно 
си прав – личното отношение, споде-
лянето и общуването лице в лице съз-
дават мостове, по които вървим един 
към друг. Моля те, не крий лицето си, 
понеже е красиво и за нищо не е ви-
новно. 

Мислех си за всичко това, докато 
разглеждах една изключително инте-
ресна фотоизложба – „(Не)Видими – 
фотография за социална промяна”, с 

участието на студенти от курс „Пси-
хология на фотографията” към Нов 
български университет и деца и въз-
растни от три „невидими” социални 
групи – деца, лишени от родителска 
грижа, деца с проблеми в развитие-
то и възрастни от дом за ветерани 
на културата и изкуството. Проек-
тът е по идея на Анастасия Грозева, 
психолог и фотограф, преподавател 
в този курс към НБУ. В моето сърце 
изложбата е изпълнила предназначе-
нието си докрай.

„Èçëîæáàòà èìà çà öåë äà ïîêàæå åäèí 
ðàçëè÷åí ïîäõîä â ñîöèàëíàòà ôîòî-
ãðàôèÿ, â ìåòîäèòå íà îáó÷åíèå è â 
îòíîøåíèåòî êúì äðóãîòî ÷îâåøêî 
ñúùåñòâî. ×ðåç ìåòîäèòå íà ôîòî-
ãðàôèÿòà çðèòåëÿò ùå ìîæå äà ñå 
äîáëèæè äî ñâåòà íà ó÷àñòíèöèòå è 
äà ñúïðåæèâåå òåõíèòå åìîöèè... Äà 
ïîâäèãíå òåìàòà çà ñòàâàíåòî „âè-
äèì” ÷ðåç îòíîøåíèåòî íà äðóãèÿ. 
Çà òåðàïåâòè÷íàòà ñòðàíà íà ôî-
òîãðàôèÿòà è „ðàæäàíåòî” íà âñåêè 
åäèí îò íàñ през „погледа” на другия”, 
споделя Анастасия Грозева

Трудно ми е да нарека това, което се 
е случило „проект” – звучи някак слу-
жебно и неангажиращо, просто нещо, 
което е приключило на шестия ден. 
Групата студенти по фотография не 
просто снимат децата и възрастни-
те хора от трите дома, но им дават 
възможност и те да заснемат какво-
то си поискат. През тези 5-6 дни всич-
ки участници осъществяват близки 
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взаимоотношения и непосредствен 
контакт, споделят идеите, мечтите 
и тревогите си, вярвайки, че промя-
ната може да настъпи единствено в 
личното отношение към другия. 

Ако знаеш името на човека срещу 
теб, какво обича да чете и от какво 
най-много се впечатлява, ако е спо-
делил с теб съкровения си вътрешен 
свят, едва ли ще се появят в сърцето 
ти негативни чувства към него. Ще 
разбереш, че другият – това си ти, 
а различията са само повърхност-
ни. Чрез другия намираш себе си в 
много по-голяма степен, отколкото 
ако се самовглъбиш. Никой не може 
да бъде достатъчен сам за себе си, 
но истинската проява на личността 

може да излезе наяве единствено в 
общността, когато има насреща си 
очите на другия. Така че студенти-
те от фотографския курс, дечицата 
и възрастните хора, които са били 
заедно през тези дни, не просто са 
участвали в „проект”, те са създали 
общност, нещо сякаш толкова труд-
но в днешно време.

„Àìà êàêâà å òåìàòà íà òîçè ïðî-
åêò?”, ùå ïîïèòàòå. Òåìàòà ñìå 
íèå. Íèå â ëèöåòî íà äðóãèòå, â î÷è-
òå íà äåöàòà áåç ðîäèòåëñêà ãðèæà, 
â ñòàèòå íà âúçðàñòíèòå îò äîì çà 
âåòåðàíè, â ðúöåòå íà äåöàòà, ÷è-
èòî ñåìåéñòâà òðÿáâà äà ïîëàãàò 
ñïåöèàëíè ãðèæè çà òÿõ… Íèå â ëè-
öåòî íà (íå)âèäèìèòå, òåçè, êîèòî 
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çíàåì, ÷å ñúùåñòâóâàò, íî íå âèæ-
äàìå (èëè ïúê àêî âèäèì, ïîãëåæäà-
ìå â îáðàòíàòà ïîñîêà)... Íàãëåäàëè 
ñìå ñå íà äèðåêòíè è äðàìàòè÷íè, 
ïî÷òè ðàäèêàëíè òâîðáè, ñâúðçàíè ñ 
õîðàòà îò óÿçâèìèòå ñîöèàëíè ãðó-
ïè”, отбелязва Анастасия Грозева

Очи до очи, вперени във фотоапара-
та насреща или устремени към дале-
чината, ръце до ръце – млади, стари, 
притеснени или спокойно отпуснати, 
жест до жест, усмивка до усмивка... 
Оставаш с впечатление за пъзел – 
пъзела на живота такъв, какъвто е, 
но общ за всички, в който невидимо 
присъстваме и ние, зрителите. И с 
чувството, че твоето парченце пъ-
зел, твоята гледна точка и ъгълче-
то от твоето небе са изключително 
ценни и значими, без тях светът ня-

маше да бъде същият, защото ти си 
äîñòойна част от него.

Проектът няма за цел да разкрие 
страданието на тези хора, различи-
ето между „тях” и „нас”. Какичките и 
батковците не се отнасят към деца-
та и възрастните хора със съжале-
ние. Всички са завладени от малката 
вълшебна кутийка в ръцете им, която 
запечатва света така, както те го 
виждат. И е огромна радостта от по-
даръците, които получават – дигитал-
ни компактни фотоапарати. Трима от 
тях продължават да учат в курса „Въ-
ведение във фотографията” към „Со-
фийска фотографска школа”.

Видях те! И като те срещна на улица-
та, ще те позная. И щå òå ñïðà äà ïî-

говорим. Имаме толкова много неща 

да си кажем...
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студентите: 

БИСТРА ВОЙНИКОВА: „Проектът „(НЕ)ВИДИМИ” ме 
обогати. Той ми позволи да се докосна до хора, с 
как вито не бях общувала преди. Тези срещи ми 
дадоха и ме научиха на много. Въпреки началните 
притеснения, които имах, след всяка една среща с 
тях, си тръгвах изключително положително заре-
дена и с усмивка на лицето. Контактите с тези 
хора ми дадоха възможност да се докосна до чис-
тотата на живота.“

БЛАГОЙ КИРИЛОВ: „Актрисата Сия Попова на 94 годи-
ни много пъти се обърна към нас с думите: „И бъде-
те кавалери по-често, правете малки подаръци на 
дамите без повод!”... 

КАТЯ МАТЕЕВА:  „Този проект ми показа безрезервната 
любов на една майка към детето º, показа ми отда-
деността на хората към каузи, в които вярват, по-
каза и усмивките на деца, които се чувстват забе-
лязани и оценени. Също и мъката в очите им, безси-
лието да се справят с неща, случили се независимо 
от тях, и силата, с която въпреки това се борят.”

42



42 43

ЙОАНА ГОСТЕВА: „Аз съм едно малко и шарено човече. Обичам да правя 
чудеса. Винаги нося със себе си вълшебен прашец и фотоапарат, за 
да улавям усмивките на другите човечета около мен.”

ТЕОДОР ТОДОРОВ: „От проекта научих много ценни неща за живота 
и за това как трябва да го живея правилно с усмивка на лице, неза-
висимо от случващото се... Едно от всички любими неща, които 
научих в Дома за ветерани на културата и изкуството, ще бъде 
мисълта на Сия Попова: „Да почувстваш, че си остарял, преди да си 
изживял младостта си е повече от физическа смърт”.

НИНА МИТЕВА: „Деца, лишени от родителска обич и ласка, толкова ус-
михнати, толкова изпълнени с живот, желание и благодарност, го-
тови да споделят и малкото, което имат с теб... Темата този ден 
беше да снимаме цветове.  Малкият Н. ме заведе на поляна, пълна 
с  цветя и ми каза: „Ето ти цветове!”. Неповторимо, детско, пъл-
но с живот. Това беше срещата ми с дете, лишено от родителска 
грижа.“

ЕЛИЦА МИХАЙЛОВА: „На един фотограф му трябва един мотор, едни 
очи и един пръст. Но най-важното е да има сърце и ум” – това е ми-
съл на Анри Картие-Бенсон. Това, което ми направи най-силно впе-
чатление от запознанството ми с тези хора, е, че говорят за своя 
живот със същата страст, с която са го изживявали”.
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децата: 
ВАЛЯ: „Мечтая да отида на море през вакан-

цията.“

ДАНЧЕТО: „Мечтая да стана художничка… и 
да ходя по бейзбол…и да свиря на китара.“

 „НЕ ЗНАМ КОГА ЩАСТЛИВА…И НЕ ЗНАМ 
КОГА – НЕЩАСТНА…“ 

ДЕНИС: „Мечтая да излезна от дома и да 
имам колело.“ 

 „ЩАСТЛИВ СЪМ, КОГАТО ВСИЧКИ СА 
ЩАСТЛИВИ“ 

ИЛИАС: „Мечтая да стана готвач и да се за-
позная с шеф Манчев.“

 „НЕЩАСТЕН СЪМ, КОГАТО СЪМ ЯДОСАН“. 

МИТЕТО:  „Мечтая да се случи добро”.

деца с проблеми в развитието:

АЛЕКС: „Здравей, аз съм Алекс. Обичам да чета и да правя експерименти. 
Мразя прекалено много домашни. Мечтая да стана учен и да обиколя 
света.“

АНДИ: „Анди е спокойно, усмихнати дете, което от раждането си е по-
различно. Не говори, но звуците и сричките, които издава ни подсказ-
ват, че има много да ни каже и разкаже. Допуска ни малко по малко в 
неговия свят, но ние – неговото семейство, знаем, че там той е много 
щастлив.“ 

ИЛИЯН И ДАНИ: „Илиян и Дани са 9-годишни. Дани обича да слуша музика, 
опитва се да пее, има силна памет, научава текстове на песни, сти-
хотворения и цели приказки. Изучава света гледайки, попива всичко, 
което види, има очи за красивото и доброто.“ 

44



44 45



46 47

 „Илиян обича да бъде център на внимание, 
да общува с по-възрастни хора, да слуша 
историите им. В момента любимото му 
занимание е да снима различни места и да 
прави колажи. И това – благодарение на про-
екта.“ 

СТЕФАН И ЖИВКО: „Аз съм Стефан, а брат 
ми се казва Живко. Ние сме близнаци и сме 
почти на 12 години. Жики е с церебрална па-
рализа и много неща са трудни за него, но 
той винаги намира свой начин да се справи с 
всичко… и винаги с усмивка. Аз много обичам 
да ходя на актьорско майсторство, тенис и 
барабани, но това са неща, които заради раз-
личията на брат ми, той не може да прави.

Един ден Ася дойде и ме попита дали искам 
да участвам във фотографския º проект. Аз 
казах: „Да, разбира се!“. После помислих и осъз-
нах, че освен че това е възможност за мен, 
също така е възможност за брат ми и можем 
да сме заедно. С брат ми снимахме и се заба-
влявахме. Ася каза, че сме се справили много 
добре. По време на проекта научих много нови 
неща за фотографията – светлина, автопорт-
рет, композиция. Запознах се с много нови и 
интерсни хора. Намерих забава, знания и най-
важното – приятели“. 

РАЯ И ДИМО:

 „Аз съм Рая. Скоро ще стана на 8 години. Обичам да рисувам.  Имам 
брат на 3 години. Обича да играе с коли“.

родителите: 

„Благодарим на Ася и нейните слънчеви студенти, че ни показаха още един 
начин да общуваме и да се изразяваме, ние и нашите деца. Благодарим им, 
че не ни съжаляват, а ни учат, изслушват и ни споделят. Благодарим им, 
че строят мостове между нас и вас!“

46



46 47



48 49

възрастни от дом  
за ветерани на културата и изкуството

ВЕЛИЧКО ХИНОВ – журналист, кинокритик: 

 „Аз съм щастлив човек. Жив съм. „Dum spiro, spero” (Докато дишам се надя-
вам). 

 Обичам истинското, чисто изкуство, верността към живота. Обичам 
човека, който свети, гори, но не като икона. Обичам хубавата, умната 
жена – усмихва се – не обичам телевизията – „дъв-
ка за очите“. Не обичам подлостта, лъжата, лице-
мерието и интригантсвото. Мечтая да си напиша 
книгите...

 Любопитен проект. И като експеримент, почти 
душевен, не толкова външен. Много хубаво зами-
слен… Очи, които виждат… Студентите са от 
окатите хора, искат и на другите да помогнат да 
прогледнат. Светът минава през очите на човека 
и остава завинаги в паметта“.

 ДОБРИНКА КАРАДЖОВА – актриса: „Аз съм човек, 
който цял живот е работил каквото обича. Това е 
голямото ми удовлетворение от мен самата. Оби-
чам природата – дърветата и морето. Не обичам 
подлостта, предателството и подлизурството. 
Мечтая децата ми да са добре.

 Да се интересуваш от другите е най-трудното и 
благородно нещо. Наистина да се интересуваш, 
независимо дали са млади или стари.  Едни очи, кои-
то са любопитни за чуждите проблеми.“

СИЯ ПОПОВА – актриса: „Аз съм един член на това 
общество. Старая се да бъда полезна. Обичам  красивите неща. Оби-
чам любовта. Обичам живота. Много обичам живота. Обичам прямите, 
сърдечни хора. Не обичам лицемерните хора. Струва ми се, че с всяка 
възраст човек мечтае за различни неща. Мечтая да поживея. Живее ми 
се. Обичам живота“

ИВАН – актьор:  „Аз съм Иван. Много работи, много неща обичам. Обичам 
кино, театър, книги, балет, опера, музика. Не обичам лошите хора. Сви-
репите хора не обичам по-точно... Единственото изкуство, с което не 
съм се занимавал, е фотографията. Струва ми се, че бих могъл да уп-
ражнявам това занятие, защото е наситено с много изненади. Не знаеш 
какво ще се появи пред обектива. Хареса ми“.48
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АНАСТАСИЯ ГРОЗЕВА:

ПРИ ДЕЦАТА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО
Започваме работата с четири семейства, като от всяко семейство едното дете 
има нарушение в развитието. Работим с Рая и братчето є Димо, който има детска 
церебрална парализа, близнаците Илиян и Дани,  двамата с церебрална парализа, 
близнаците Стефан и Живко, от които Живко е с церебрална парализа, и Алекс и 
Анди, от които Анди е с епилепсия. Работим с децата 6 дни. 

Децата са развълнувани, а студентите са леко стресирани, защото никой от тях 
преди проекта не е общувал с деца с нарушения в развитието.  Преди да започнем 
снимките студентите се запознават с децата. Въпреки че се страхуват и притес-
няват от срещата с тях, тези чувства изчезват веднага след първата среща и 
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те тръпнат в очакване за следващата. Майките на децата са много  раз-
вълнувани и споделят, че това е първото занимание, в което са включени и 
двете им деца. 

Студентите отново преподават , като чрез артистични занимания комуника-
цията между братята и сестрите се подобрява. Фотографията е средство 
за общуване и свързване с другия. Децата изпълняват у дома стриктно всяка 
зададена задача с много желание. Научават нови термини с лекота, дори обяс-
няват на родителите си у дома какви видове композиция има. Комуникацията 
между децата и студентите е много естествена и топла. 
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В ДОМА „СЛАВЕЙКОВ“ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 

Пристъпвам с притаен дъх. Толкова много се вълнувам. 
Очакваме да ни приемат. Изкачваме стълбите, коридор. В миг се озоваваме 
в стая, заобиколени от деца. Детски гласчета. Раздаваме фотоапаратите, 
опитвам се да обясня задачата. В миг всички се разпръсват и започват да 
снимат – завладени от фотографията:

– Това мога ли да снимам?… А това?… Ела, ела да видиш моята стая…
Виж, това е мое- показва ми един единствен предмет на леглото.
– Чакай ще го снимам…Ела, ела – отваря семпло чекмедже, 
в което има няколко предмета. Изважда червена свирка - 
Подарявам ти я, за теб е.
Очите ми се насълзяват.
– Но тя, тя е твоя – поглеждам към Буба въпросително. 
Сърцето ми се разкъсва. Тя разбира погледа ми и ме успокоява:
Вземи я, подарък е все пак – прибирам я с трепереща ръка в 
джоба си.

Продължаваме да обикаляме стаите. Всяко детенце иска да 
ни покаже какво снима. Толкова много радост, толкова много 
желание. Минаваме по коридора. Едно дете снима друго, после се 
разменят, вглъбени в задачата. Те, те са нашите очи в този миг.

Заедно с децата от дом „Славейков“ работим 5 дни в клубче, 
близо до Дома, предоставено ни от фондацията, която работи 
с децата. В проекта взимат участие общо 9 деца, с които 
работим почти всеки ден, а по време на посещението ни в Дома, 
успяваме да работим с още десетина деца. По време на срещите 
ни имаме възможност да се опознаем по-добре. Освен че хапваме 
сладки нещица, приготвени от чевръстите студентки, пийваме 
айрян или прясно млекце, често се разхождаме навън и снимаме по задачки. 

Студентите са отново в ролята си на учители и подготвят уроци по 
фотография за децата. Децата учат за светлината, цвета, композицията. 
Фотографията ги пленява и децата изглеждат развълнувани и вдъхновени. 
За всяко дете има по един студент, който  помага за изпълнение на 
фотографската задача. 

Скоро след първата среща децата и студентите са вече близки, смеят се. 
Студентите са толкова впечатлени и заредени от работата си с децата, че 
изявяват желание да прекарат време с децата като доброволци.
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В ДОМА  ЗА ВЕТЕРАНИ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

Домът за ветерани на културата и изкуството в София е създаден 
преди 55 години. Идеята е била да се създаде дом за възрастни ве-
терани на изкуството и културата, които с творчеството си са 
допринесли за развитието на българската култура. Домът се намира 
в кв. Захарна фабрика в сграда на бивш кино салон. В Дома има ка-
пацитет за 20 души. Понастоящем има 10 домуващи.

Посрещнати сме радушно, както от директора, така и от самите 
културни дейци. Разказваме им за проекта. Част от домуващите под-
крепят идеята и с отворени обятия се включват в него. 
Снимаме в продължение на 5 дни. В проекта вземат участие четири-
ма културни дейци.
Студентите неведнъж си тръгват с докоснато сърце, с обогатени 
знания, но най-вече обогатени вътрешно, а възрастните ветерани на 
културата и изкуството са щастливи, не само да споделят опита и 
знанията си, но и те научават по нещичко от младежите, попиват 
от младежкия им ентусиазъм. 

Студентите чуват приказни истории за любовта и за един годежен 
пръстен след 93-годишна възраст, за един свят на дами и кавалери, 
една история за доброто, за силата на театъра, за силата на слово-
то, за истинските взаимоотношения. Получават насърчения, както и 
съвети за живота и вдъхновение. 

Когато за първи път студентите обучават културните дейци как 
да снимат и боравят с фотоапарата  се случва онова вълшебство, 
към което се стреми и този проект. Среща. Приемане. Взаимовръзка. 

Тръгвам си от Дома със сълзи в очите, но не сълзи на мъка, а сълзи на 
едно докоснато сърце. Една вътрешна промяна, следствие на допира 
и връзката. Проправените са пътеки и са изградени мостове. Едно 
„раждане“ и появяване.
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Маргарита Друмева

НЕРАВНОДУШНИТЕ ФИЛМИ

НА 
ÁÈÍÊÀ 
ÆÅËßÇÊÎÂÀ
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НЕРАВНОДУШНИТЕ ФИЛМИ
Áèíêà Æåëÿçêîâà áåøå, å è ñè îñòà-
âà íàé-ÿðêîòî ÿâëåíèå îò ïúðâîòî 
ïîêîëåíèå ïðîôåñèîíàëíè áúëãàðñêè 
êèíåìàòîãðàôèñòè. À êèíîòî, êàêòî 
å èçâåñòíî, å ïîêîëåí÷åñêî èçêóñòâî. 
Çíà÷èìîñòòà íà òâîðåöà ñå èçìåðâà 
ñúñ ñïîñîáíîñòòà ìó äà óëîâè è èçðà-
çè ñïåöèôèêàòà íà îòðÿçúêà âðåìå, 
îòïóñíàòî ìó îò ñúäáàòà. È Áèíêà 
Æåëÿçêîâà íåóìîðíî è áåçêîìïðîìèñ-
íî ñúçäàâàøå êèíåìàòîãðàôè÷íèòå 
ñè ïðîçðåíèÿ çà ïîðèâèòå è òúãàòà 
íà ñâîÿòà åïîõà, áåëÿçàëè èíäèâèäó-
àëíîòî è îáùîòî íè áèòèå. „Æèâî-
òúò ñè òå÷å òèõî...”, „À áÿõìå ìëàäè”, 
„Ïðèâúðçàíèÿò áàëîí”, „Ïîñëåäíàòà 
äóìà”, „Áàñåéíúò”, „Ãîëÿìîòî íîùíî 
êúïàíå”, „Íîùåì ïî ïîêðèâèòå” … Ïîä 
òåçè çàãëàâèÿ íà ôèëìèòå º ñå ñïîòà-
ÿâà åäíà íåèñòîâà æàæäà çà ïîçíàíèå 
íà ÷îâåøêîòî è íå ñúâñåì ÷îâåøêîòî, 
çà ìîðàëíîòî è íåãîâîòî îòðèöàíèå, 
çà âúçõîäà è óïàäúêà íà ëè÷íîñòòà. 
Òåçè íåçðèìè è òðóäíè ôèëîñîôñêè 
êàòåãîðèè òÿ óìååøå äîñòîâåðíî è 
åñòåòè÷åñêè áëÿñêàâî äà ïðåòâîðè 
âúâ ôèëìîâè îáðàçè. Â åäíà ñ íèùî 
íå èçêëþ÷èòåëíà æèòåéñêà ìàòåðèÿ, 
â êîÿòî, çà äîáðî èëè çëî, ñúùåñòâó-
âàò íåéíèòå ãåðîè. Óìååøå äà ðàç-
ïîçíàå êàê â åæåäíåâíàòà ïðàêòèêà 
ñà ðàçïîëîæåíè ïðîêëåòèòå âúïðîñè 
íà âðåìåòî, òåðçàåùè ìèñëåùèòå è 
íåðàâíîäóøíèòå”. Искра Божинова, 
кинокритик

Да ти падне от небето един балон, 
„привързан за войната” някъде в Пло-
ещ, но откъснал се от въжетата си 
и вече свободен. Сякаш живо съще-
ство, което говори с човешки глас 
и може би шпионира, иначе защо ще 
виси над селото, да смущава духа на 
селяните и да прави сянка?! „Голям 
звер”, нещо като Граф Цепелин, ама 
не съвсем. Да загърмят селските пи-
щови и селяните да организират хай-
ка – жив да го хванат, а покрай тях да 
премине духовата музика на връщане 
от панаира, досущ като във филм на 
Фелини. Бостански плашила и кучета 
да подгонят едно младо момиче с бяла 
рокля, да лаят срещу нея, надвесени 
над дупката, в която се е скрила, да 
проговорят и те с човешки гласове. 
Да вдигнат селяните на ръце едно 
магаре, ама защо – и те самите себе 
си питат, понеже „от магарето евро-
пеец не става”, „не спаз-
ва европейското вре-
ме”... Тогава, през 1967 г., 
когато Бинка Желязкова 
завършва филма „Привър-
заният балон” по мотиви 
от новелата на Йордан 
Радичков, някой подшуш-
нал на Тодор Живков, че 
той е магарето, и фил-
мът не вижда бял свят. 
И не само затова – сюр-
реализмът като начин 
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на мислене стои в други философски 
и естетически пространства, в про-
тивоположния полюс на социалисти-
ческия реализъм, където балоните не 
говорят и никакви кучета не гонят 
човека, устремен към светлото си 
бъдеще. 
Филмът е забранен веднага след пре-
миерата му с министерско постано-
вление, в което като основен мотив 
се изтъква неуместността на  режи-
сьорското решение да изобрази селя-
ните „през призмата на песимизма”, 
като „полудива тълпа”. Дори на кине-
матографистите не се разрешава да 
го гледат. Едва след промените през 
1989 г. „Привързаният балон” е излъ-
чен по екраните, „истински шедьо-
вър в черно-бяло”, като „сатирична 
притча за националния ни характер” 
и „неуспешния, но продължаващ „опит 
за летене” на българите”. Филм, оп-
ределен като най-вдъхновената и 
талантлива екранизация на Радичков 
в киното. Любопитно е, че още преди 
премиерата си, „Привързаният балон” 
е купен за разпространение в чужби-
на. Но така и не се реализират про-
жекции нито в България, нито в други 
страни. 
Това не е първият филм на Бинка Же-
лязкова, спрян от комунистическата 
цензура. Същото се случва и с „Живо-
тът си тече тихо...”, завършен десет 
години по-рано, първия филм на първа-

та българска кинорежисьорка, излъ-
чен по екраните за пръв път също в 
края на 80-те години на миналия век. 
Прибавяме „Голямото нощно къпане” 
(1980), двата º последни документал-
ни филма „Нани-на” и „Лице и опако” 
(1990). Бинка Желязкова защитава 
през целия си живот своя собствен 
творчески почерк и си остава завина-
ги в съзнанието на българския зрител 
като „непослушното момиче на бъл-
гарското кино”, „бунтарката”, „же-
лязната Бинка”, която никога не прави 
компромис нито с идеалите си, нито 
с естетическите и философските си 
принципи. 
Бинка Желязкова е родена през 1923 
г. в Свиленград и още на 15-годишна 
възраст приема левите идеи. Като 
ученичка държи реч срещу управлява-
щите, поради което не получава зре-
лостно свидетелство и е принудена 
да работи в строителството. Някол-
ко пъти я арестуват и не º разреша-
ват да продължи образованието си. 
Чак след войната тя завършва режи-
сура в Държавното висше театрално 
училище и става първата българска 
жена-режисьор. Има двама братя – 
Любомир и Николай (който е учен хи-
мик, академик, патентовал редица 
български лекарства).
Една такава изключителна личност 
като Бинка Желязкова свързва живо-
та си с не по-малко изключителния 
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Христо Ганев, сценарист на повечето 
º филми – неин съидейник от младеж-
ките години, партизанин от четата 
„Бачо Киро”, военен кореспондент 
през Втората световна война, наро-
ден представител, главен редактор 
на в. „Народна младеж”. Двамата за-
пазват чисти идеалите си и не могат 
да се примирят с двуличието на тех-
ните бивши съмишленици, с фалшивия 
патос на комунистическите лозунги 
и еднолинейното идеологическо ми-
слене, въздигнато в норма. Техният 
общ първи филм „Животът си тече 
тихо...” за пръв път в Източния блок 
извежда на преден план десакрализа-
цията на комунистическите идеали, 
принизяването им до битов комфорт, 
първосигналното нагаждане към но-
вото време, използването на власт-
та за лични цели в услуга на живота 
„на дребно”. От онези идеали, които 
въздигат човека на високо нравстве-
но и духовно ниво, които просветля-
ват душата му дори пред лицето на 
смъртта, не е останало и помен. 
Филмът е пропит с болката на Бин-
ка Желязкова от породилото се не-
доверие вътре в нелегалните кому-
нистически структури по време на 
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войната. Той е твърде неудобен за 
тогавашната партийна номенклату-
ра, безпощадно разкриващ моралното 
падение и злоупотребата с властта 
на бившите партизани, заели висо-
ки постове в партията. И филмът е 
„арестуван”, спрян от излъчване по 
екраните, забранено е да се говори 
за него – няма го гласа на съвестта, 
няма душевни терзания, няма изре-
чения, разяждащи бодрия устрем и 
лицемерен оптимизъм. Яростната 
разправа с този филм довежда до ис-
тинско вцепенение и страх сред бъл-
гарските кинодейци от това време 
и сковаването на цялостния киноп-
роцес в България, поради което бъл-
гарското кино не достига междуна-
родното признание, на което се рад-
ват кинематографиите от другите 
страни от Източния блок. 
Става така, че не само филмът, но и 
неговите автори стават неудобни за 
социалистическата власт. Въпреки 
че Христо Ганев завършва кинодра-
матургия в Института за филмово 
изкуство в Москва и с биографичния 
филм за живота на Никола Вапцаров, 
режисьор Борислав Шаралиев – „Пе-
сен за човека” (1954), се дипломира 
като сценарист, към него се отна-
сят с огромно подозрение. Дори има 
опасност филмът да бъде спрян – 
Вълко Червенков тогава се намесва и 
спасява филма от забрава. 
Подозрителното отношение на со-

циалистическата номенклатура към 
режисьорското семейство приема 
драстичен замах – колкото повече 
награди печелят филмите на Бинка 
Желязкова у нас и в чужбина, толкова 
по-силно „лаят кучетата” срещу нея, 
забраняват творческите º проекти, 
уволняват я от киностудията. Веро-
ятно неведнъж е чувствала, че няма 
изход и погива, кучетата я застигат, 
куршумът на някой селяк ще я улучи в 
гръб, колкото и да бяга с боси нозе по 
чукарите на това ненормално време, 
в невинната си бяла рокля – едно не-
реално безпомощно същество в мощ-
ната стихия на „устремения оптими-
зъм“...
Първият филм на Бинка Желязкова, 
който получава международно при-
знание (златен медал в Москва, пър-
ва награда за операторска работа 
на Васил Холиолчев и за женска роля 
на Людмила Чешмеджиева по вре-
ме на кинофестивала „Златна роза” 
във Вар на, награда за операторска 
работа в Прага и първа награда от 
Международния фестивал „Старите 
обувки” в Картахена, Колумбия) е „А 
бяхме млади” (1961 г.), по сценарий на 
Христо Ганев. Това е и първият неин 
филм, който излиза по екраните, за-
това често се счита за дебютен. 
Темата за морала и етичните дилеми 
пред лицето на смъртта, за избора 
на човеците да останат верни и да 
умрат или да предадат другарите си 
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и да живеят, РМС, нелегалните кому-
нистически групи по време на Втора-
та световна война продължават да 
вълнуват и двамата, но този път в 
по-интимни и изповедни нюанси. Във 
всеки случай с този филм уникалният 
тандем Бинка Желязкова и Христо Га-
нев заявява своето категорично при-
съствие във филмовото простран-
ство не само в рамките на малката 
ни страна, но и по целия свят, пред-
ставяйки ги като кинотворци със 
свой собствен визуален стил.  
След наградата от Москва, макар и 
със стиснати зъби, в България също 
награждават Бинка Желязкова с Ди-
митровска награда. Почитта обаче 
е само външна. Социалистическата 
власт никога няма да забрави и прос-
ти несъгласието º да прави филми-

те, поръчани от нея. Както често се 
случва с живота на изключителните 
личности, нейните очертания са или 
много високо, далече от пушечен из-
стрел, или много ниско, в средата на 
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мишената, но никога в златната сре-
да на посредственото равнодушие. 
В края на 60-те години в семейство-
то настъпва и друго сътресение – 
Христо Ганев е изключен от БКП, 
понеже отказва за отрече книгите 
на Александър Солженицин. Подкре-
пят го българските писатели Валери 
Петров, Гочо Гочев и Марко Ганчев. 
Кучетата лаят, момичето с бялата 
рокля продължава да бяга напосоки, 
иска да се скрие в гората, но селяни-
те гърмят с пушките си зад гърба º... 
Няколко години съществува забрана-
та да снимат филми.
През 1973 г. Бинка Желязкова завърш-
ва филма „Последната дума”, по неин 

сценарий, със стихове на Стефан 
Цанев. Шест осъдени на смърт жени 
осмислят истинските стойности на 
живота в затворническата килия и 
очакват изпълнението на присъдата 
всяка по свой начин. Едната от тях 
е художничка и нейните естетически 
стремления към красотата намират 
израз в сюрреалистичните карти-
ни, които рисува с великденски бои в 
последните дни от живота си върху 
стените на килията – мрачната об-
становка и чувството за безизход-
ност се стопяват сред полета на 
странните птици в цветната гради-
на, където другата жена, учителка по 
професия, ражда детето си. Бягство-
то на третата жена, подготвено и 
осъществено от Партията, става 
причина останалите да бъдат обе-
сени. Вина, избор, чест, компромис с 
идеалите – това са темите, които 
отново изследва Бинка Желязкова 
през живота на шестте жени, по-
ставяйки за пореден път въпросите в 
търсене на изходния път: има ли спа-
сение за човек, ако съхрани живота 
си, но изгуби смисъла му?!... 
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„Ïîíÿêîãà îáñòîÿòåëñòâàòà íå 
íè ïðåäîñòàâÿò èçáîð è âêëþ-
÷åíè â „ïàðòèÿ áèëÿðä”, òðÿáâà 
äà íàïðàâèì ìíîãî ìàëêî, çà äà 
ó÷àñòâàìå ÷åñòíî â èãðàòà – 
äà íå áúäåì òîïêà, êîÿòî ùå 
áëúñíàò, çà äà áëúñíå òÿ äðóãà-
òà; äà çàïàçèì ñâîÿòà åëåìåí-
òàðíà ÷îâåøêà ïîðÿäú÷íîñò...” 

Бинка Желязкова по повод  
„Последната дума”

Филмът, селекциониран и излъчен на 
кинофестивала в Кан, предизвиква из-
ключителен интерес и висока оценка 
от световния киноелит, дори е пред-
ложен за награда. Но съветският 
представител в журито се обявява 
против. „Последната дума” получава 
наградата „Фемина” на фестивала в 
Брюксел. Няколко години по-късно по 
екраните излиза първият от трило-
гията филми по сценарии на Христо 
Ганев – „Басейнът”, спечелил сребъ-
рен медал на фестивала в Москва.  
Близките на режисьорското семей-
ство твърдят, че филмът съдържа 
много автобиографични елементи и 
на двамата: „Като теми и стил това 
е сгъстена антология на състоялите 
се или не филми на двамата”. В него 
се появява още една тема – мълчание-
то. Това е един модерен за времето 
си европейски филм, който фокусира 
вниманието си отвъд идеологемите 
на времето и се взира във вътрешния 
човек, в неговата самотност, отчая-

ние, обърканост, безпътица. Това са 
истински човеци от плът и кръв, със 
силни чувства и своеобразни харак-
тери, пряко на наложената социалис-
тическа схематичност в изграждане 
на образите, изкуствения оптимизъм 
и героика. И в този филм двамата 
продължават да разказват за разо-
чарованието си от тоталитарния 
режим и догматичността на социа-
листическия реализъм, което води до 
нова груба реакция на властта. Веру-
юто на Бинка Желязкова е в илюзор-
ното схващане, че „лошите” като ви-
дят недостатъците си във филм, ще 
се засрамят и поправят – тя докрай 
вярва в силата на изкуството да об-
ръща посоките на човешките съдби 
към по-светлата половина на духа и 
битието.
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Филмът „Басейнът” е любопитен и 
от друга гледна точка – голяма част 
от сцените са снимани на басейна 
„Спартак”, един от най-модерните 
тогава на Балканите. Кадрите са за-
печатали лица, събития, изключител-
но красиви скокове във вода и трени-
ровките на българските плувци от 
онова време, свързани с българската 
плувна история. Един от най-добрите 
български скачачи Августин Саракин-
ски (Гуси) си спомня случка от засне-
мането на сцената със скока „Чайка” 
(напред с право тяло, от 3-метров 
трамплин): Бинка Желязкова го пита 
дали може да остане във въздуха за 
една секунда с разперени ръце като 
птица, след като достигне връхна-
та точка на скока, и после да скочи 
във водата. Скачачът отговаря, че 
да, може, ако премахне „G” – „жето”. 
Режисьорката обещава организато-
рите да направят каквото е необхо-
димо и това предизвиква множество 
усмивки. Човекът обяснява, че има 
предвид  земното притегляне, а Бинка 

Желязкова, „като всеки наивен човек 
на изкуството, който живее в „него-
вия си свят”, отговаря: „Жалко!”... 
Филмът „Голямото нощно къпане” 
(1980), отново със сценарист Христо 
Ганев, е включен в програмата „Особен 
поглед” в Кан. Всяка година приятели 
от различни поколения, с различни про-
фесии прекарват заедно лятото на 
море. Познават се много добре, пре-
карват времето си безгрижно и всич-
ки са щастливи, но зад тази фасада 
между тях се настанява скуката. Точ-
но тя ги подбужда да започнат опас-
на игра. Ритуалният тракийски танц 
край сухото дърво завършва с нелепо 
обесено младо момче – метафора на 
моралните казуси, които поставя вре-
мето. На везните авторите на филма 
отново поставят въпроса, който ги 
вълнува цял живот: коя смърт е по-
страшна – на тялото или на духа... 
Основополагащите живота на човека 
въпроси за вината, покаянието, изку-
плението се поставят от режисьор-
ката и в двете документални есета 
(1982): „Лице и опако” и „Нани-на” – за 
мъката на жените от Сливенския за-
твор, които раждат децата си зад ре-
шетките. Бинка Желязкова продължава 
да поставя диагнози на обществото 
през историите на тези жени. И два-
та филма не излизат по екраните след 
създаването си, а чак след промените 
през 1989 г.
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„Èäâàì ïðè òÿõ íå çà äà ãè ñúäÿ, 
íèòî äà ãè ïîðèöàâàì. Ïîðèöà-
íè áÿõà îò âñè÷êè è íàé-ñóðî-
âî  – îò íàé-áëèçêèòå”. 

Бинка Желязкова

В средата на 80-те години на режи-
сьорката º е отказано да снима филм 
със заглавие „Спартак”, каквато идея 
има и съветският режисьор Нико-
лай Машченко („Пътят към София”  
и „Юлия Вревска” са негови филми).  
Съветският режисьор с украинска 
фамилия е помолен от Москва да сни-
ма „Спартак” за телевизията. Това е 
времето на Горбачовата перестрой-
ка, СССР се разпада, а в такова време 
трудно се правят филми. Съветска-
та кинематография отказва да пла-
ти дела си в „Спартак” и проектът за 
този филм потъва в забвение.
През 1988 г. режисьорското семей-
ство реализира филма „Нощем по по-
кривите”, удостоен със „Златната 
ракла” на Международния фестивал 
в Пловдив. И в този филм, както във 
всички останали, Бинка Желязкова и 
Христо Ганев търсят отговори на ек-
зистенциалните въпроси за любовта 
и смисъла на живота, метафорично в 
споровете на техните героини Голя-
мата и Малката надежда. 
В спомените на хората, които са 
имали възможност да бъдат близо 
до нея на снимачната площадка, Бин-
ка Желязкова остава изключителен 
професионалист, перфекционист във 

всеки детайл – от сценария, до свет-
лосенките, движението на камерата, 
актьорската игра. Винаги снима сце-
ните по 10-12 пъти (други режисьори 
правят само два дубъла) и внима-
телно подбира кой дубъл да използва. 
Сравняват я с Фелини и  Тарковски. 
Нейният стил е сходен на италиан-
ския неореализъм и френската „нова 

вълна”, влияние върху филмите º оказ-

ва и руското кино. 

След промените през 1989 г. настъпва 

мечтаното време за Бинка Желязкова и 

българските творци, чиито творби ле-

жат в чекмеджетата, забранени през  

тоталитарния режим; време, в което 

няма министерски постановления, с 

които се заглушават гласовете на съ-

вестта на нацията. Парадокс, но точ-

но тогава „непослушното момиче на 

българското кино” спира да снима и се 

обгръща с мълчание. Друг вид мълчание, 

не като онова, за което става въпрос 

в „Басейнът” – мълчанието на човека, 

скован от болестта на Алцхаймер. Го-

ворят само филмите º, малкото, които 

успява да реализира – седем игрални и 

два документални, а ние дори не бихме 

могли да си представим какъв би бил 

нейният „Спартак” и филмите, които е 

мечтала да снима. Мъчителните годи-

ни без позволение да прави кино в най-

голямата си сила, когато е достигнала 

творческа зрялост и вече е имала от-

говори за този свят, за човека, почтен-

ността, духа и свободата, абсурдно 
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контрастират с изключително висо-

кото º международно признание. Дори 

след промените у нас, въпреки рухване-

то на цензурата, тя пак е била поста-

вена в ситуация на невъзможност да 
говори чрез филмовата лента и поради 
друга причина – икономическата криза 
в българското кино. 
Чуждата критика определя Бинка Же-
лязкова като носителка на българ-
ската „нова вълна”, заедно с Рангел 
Вълчанов, които правят авангардно 
изкуство върху железния шаблон на 
соцреализма. Онова, което най-много 
вълнува режисьорското семейство в 
живота и творчеството, е несъот-
ветствието между идеала и реалнос-
тта, компромиса, заменянето на ис-
тинските стойности в живота с фал-
шиви идоли, размиването на морални-
те очертания в модерното общество.

„Ïîãëåäíàòè îò äíåøíàòà 
ïåðñïåêòèâà, òîâà ñà ôèëìè 
îòâúä èäåîëîãåìèòå, ïîëàãàùè 
ñâîèòå ãåðîè â ïîëåòî íà îáùî-
÷îâåøêîòî. Òå î÷åðòàâàò äðà-
ìàòè÷íàòà äóõîâíà áèîãðàôèÿ 
íà Áúëãàðèÿ îò âòîðàòà ïîëî-
âèíà íà ÕÕ âåê òàêà, êàêòî ãî 
ïðàâÿò è ïðîèçâåäåíèÿòà íà ãî-
ëåìèòå åâðîïåéñêè ðåæèñüîðêè 
îò íåéíîòî âðåìå: Àíèåñ Âàð-
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äà, Âåðà Õèòèëîâà, Ëèíà Âåðò-
ìþëåð, Êèðà Ìóðàòîâà, Ëàðèñà 
Øåïèòêî, Ëàíà Ãîãîáåðèäçå, 
Ìàðãàðåòå ôîí Òðîòà – ñ èç-
ñòðàäàíîòî ñàìî÷óâñòâèå íà 
ðåàëèçèðàíè òâîðöè”. 

Боряна Матеева

За кратко Бинка Желязкова е директор 
на българската секция в международна-
та организация „Women in Film”, създаде-
на по време на конференция на жените 
в киното - KIWI, в Тбилиси (1989). През 
1996 г. тя е обявена за лице на киното 
в Източна Европа, портретът º се по-
явява върху сборника „MovEast”, но скоро 
след това тя напълно се оттегля от об-
ществения живот.
Днес, четвърт век след настъпване-
то на промените, българският „опит 
за летене” в „Привързаният балон” и в 
ежедневието ни остава все така не-
похватен, с много пушечни изстрели и 
бесен лай на кучета. Едва ли днешното 
време с неговата морална обърканост 
и ценностни размествания е по-бла-
госклонно към истинските послания, 
мъдростта и прозренията на дълбо-
ките талантливи творци, въпреки 
липсата на цензура и министерски по-

становления. Момичето с бялата рокля 
сякаш продължава своя бяг към гората, 
да се скрие, но един куршум я застига и 
тя се свлича на земята. Идва жандар-
мерия върху коне, балонът се търкаля  
върху хълма и върху войниците, до по-
следно не се предава и не позволява да 
го „хванат жив”. Мъжете с униформи го 
правят на решето с изстрелите си, по-
сле го режат на парцали, а на селяните 
удрят сто тояги. А те, някак си дори с 
готовност приемат ударите по гър-
бините си – малко преди това, макар и 
за кратко, се бяха хванали на въжета-
та на балона и се опитаха да летят... 
Вероятно са се чувствали като круша, 
паднала от дърво. Но, както казва Ра-
дичков, „човек първо пада от круша и 
после става човек”. Селяните много 
добре знаят това...

„Åäíî òðÿáâà äà ñå çíàå çà ôè-
ëìèòå íà Áèíêà Æåëÿçêîâà, ÷å 
òå ñà àêòóàëíè è äíåñ. Áèíêà å 
åäèí òâîðåö, êîéòî èìà íåâåðî-
ÿòíàòà ñïîñîáíîñò äà áúäå íà-
ïðåä âúâ âðåìåòî, äà èçïðåâàðè 
âðåìåòî ñè è äà âèäè íåùàòà 
ïðåäè äðóãèòå äà ñà ãè óñåòèëè. 
Òîâà å ñïîñîáíîñòòà è îðèñèÿ-
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òà íà èçêëþ÷èòåëíî òàëàíòëè-
âèòå õîðà. Òîâà å áèëà è ïðè÷è-
íàòà òÿ äà íå áúäå âúçïðèåìà-
íà ëåñíî, äà èìà òîëêîâà ìíîãî 
ïðîáëåìè. Çà õîðà êàòî íåÿ íèå 
òðÿáâà äà çíàåì. Òðÿáâà äà çíà-
åì, ÷å å èìàëî íÿêîé, êîéòî ñå 
å ñúïðîòèâÿâàë íà êîíôîðìè-
çìà è å îòñòîÿâàë ñåáå ñè íà 
âñÿêà öåíà. Íåéíèòå ôèëìè ñà 
àíãàæèðàíè, àêòóàëíè çà âñåêè 
ïåðèîä îò áúëãàðñêàòà èñòî-
ðèÿ, êîéòî ïðåñúçäàâàò. Íàïðè-
ìåð ôèëìúò „Æèâîòúò ñè òå÷å 
òèõî” áè òðÿáâàëî äà ñå ðàç-
ãëåæäà êàòî êëàñèêà íà áúëãàð-
ñêîòî êèíî, îò êîÿòî äà ñå ó÷èì 
íèå, ïî-ìëàäèòå. À òîçè ôèëì, 
èìàì ÷óâñòâîòî, ÷å íå å òîë-
êîâà ïîçíàò. Ñúùàòà å è èñòî-

ðèÿòà ñ „Ïðèâúðçàíèÿò Áàëîí” 
(1967). Òîâà å ôèëìúò, êîéòî å 
ìîæå áè íàé-åìáëåìàòè÷åí çà 
Áèíêà Æåëÿçêîâà è íåéíàòà ñúä-
áà â êèíîòî. Òîé å íà ñâåòîâíî 
íèâî è âñåêè, êîéòî å âèäÿë äîðè 
è îòêúñ îò íåãî, èñêà äà ãî ãëå-
äà îòíîâî è îòíîâî. Òàêàâà å 
ñèëàòà ìó è äíåñ. Ãëåäàéêè íåé-
íèòå ôèëìè ÷îâåê ñè ìèñëè, ÷å 
áúëãàðñêîòî êèíî å æèâî, àíãà-
æèðàíî, ïúëíî ñ åíåðãèÿ è âúîá-
ðàæåíèå. È òîâà å âå÷å ìíîãî, 
çàùîòî ñòàâà âúïðîñ çà òðàäè-
öèÿ è ïðèåìñòâåíîñò”. 

Елка Николова, 
кинорежисьор, автор на доку-
менталния филм за Бинка Же-

лязкова „Да разкажеш приказка 
за мълчанието” 
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