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Òâîð÷åñòâîòî å ðèñê

Ïðî÷åòîõ ñêîðî òåêñò íà Ñîëæåíèöèí, ïîñâåòåí 
на филма „Андрей Рубльов”. Това не е най-попу-
лярният филм на Тарковски (и Кончаловски), но е 
åäíà îò îíåçè ïðè÷óäëèâè íèøè â êèíîòî, â êîèòî 
ìîæå äà ñå äîëîâè êâèíòåñåíöèÿòà íà òîâà èç-
куство, ако такава съществува. Стига човек да 
попадне там в подходящ момент и да е готов за 
малко да помълчи.

Îñîáåí è ïðèâèäíî îòâëå÷åí å ôèëìúò, ìîæå áè 
ïîðàäè ñëîæíèÿ ïîëèòè÷åñêè êîíòåêñò,  â êîéòî 
се вписва. В същото време тъкмо тези труднос-
ти изглежда обуславят уникалната му дълбока 
иносказателност и енергия. И когато четох су-
õèÿ, ìåõàíè÷åí, èçäÿëàí ïî ïîâúðõíîñòòà àíàëèç 
íà èçâåñòíèÿ ðóñêè äèñèäåíò, çà ïîðåäåí ïúò 
осъзнах, че творчеството е риск и тежка борба. 

Пътят на твореца е често мъчителен и неблаго-
äàðåí; ïîíà÷àëî òàêúâ å ïúòÿò íà ÷îâåêà â ñâå-
та. Но ако творчеството е незаменим ключ за 
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тайната на света, то е защото в неговите стихии този 
ñâÿò, ðåàëíîñòèòå íà íàøèÿ äóõîâåí è ôèçè÷åñêè îïèò 
могат да явят истинската си същност; да се преобра-
зят; да се изпълнят. Затова и често творецът преживява 
вдъхновението си като мистичен опит.

Как  гледа на творчеството Църквата; може ли християн-
ñêèÿò îïèò äà áúäå èíòåðïðåòèðàí òâîð÷åñêè; êàêâè ñà 
пътищата на творчеството, каква е неговата природа 
è öåë; êðèÿò ëè òâîð÷åñêèòå çàíèìàíèÿ äóõîâíè îïàñíîñ-
ти... Това е само малка част от въпросите, на които тър-
сят отговори авторите в броя. 

Творчеството е риск. Но именно в способността си да 
твори и да обича човекът се уподобява на Бога. На едно 
място, когато говори за Боговъплъщението, Владимир 
Лоски казва така: „Историята е риск, Бог поема риска”. 
Ìîæå áè èñòèíñêèÿò òâîðåö å ïðèçâàí äà ñå óïîäîáè íà 
Бога и чрез този риск – да свидетелства за истината 
дори с цената на отхвърляне. Може би именно такава е 
задачата на твореца – да следва Бога там, където „Той, 
Ïúëíîòàòà, ñíèçõîæäà äî êðàéíèòå ïðåäåëè íà áèòèåòî, 
подкопано от греховната непълнота, за да върне на сво-
áîäíèòå ñúùåñòâà âúçìîæíîñòòà çà ñïàñåíèå, áåç äà íà-
кърни свободата им” (Владимир Лоски)...
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Крайният ригоризъм, с устата на 
íÿêîè ïðàâîñëàâíè, áåçàïåëàöèîííî 
твърди (и не само в наше време – 
ïðåç ìèíàëèòå âåêîâå òîçè âúïðîñ 
също е възниквал постоянно в цър-
ковна среда): 

Художественото твор-
÷åñòâî å ïðîñòî åäèí 
ñìîêèíîâ ëèñò, ñ êîéòî 
ïàäíàëèÿò ÷îâåê ñå 
опитва да прикрие гре-
ховната си голота.

Творчеството е пре-
ëåñò, ïîäõðàíâàùà 
гордостта на творя-
ùèÿ; òî å ïðîíèçàíî 
от греховни страсти 
è îòêðèòî çà äåìîíñêè 
влияния; в най-добрия 
ñëó÷àé òî å äóøåâíî, 
вехто, но не и духовно. 

То е любов към света и вражда сре-
щу Бога, празно губене на време, 
îòêúñâàùî íè îò ñïàñåíèåòî, îò 
поста и молитвата… Търсейки в 
книгите нещо на тази тема, при раз-

ТВОРЧЕСТВОТО: 
ОТ БОГА ИЛИ ОТ 
ДЯВОЛА?

Свещ. Сергий Круглов
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Áèõ ïðèçíàë, äà, ÷å 
èçêóñòâîòî å èçöÿëî 
ñìó÷åíå íà íàñëàäè îò 
греховни страсти, ако 
íå áåøå ïîåçèÿòà íà 
Ïñàëòèðà è Ïåñåíòà 
íà ïåñíèòå, 

ìåíèïåèòå íà Äàíòå è äåòåêòèâèòå 
íà Äîñòîåâñêè, íåâå÷åðíèòå ëèêîâå 
на Рубльов и Джото, антропологич-
ните откровения на Рембранд, Крам-
ской и Репин, Шекспир и Вампилов, 
ако не бяха „Четирите квартета„ 
на Елиът и „Замлъкне ли за нас тоз 
øóìåí çåìåí äåí„ íà Ïóøêèí, àêî íå 
бяха Бах, Моцарт и Мусоргски и дори 
същите онези Честъртън и Луис с 
тяхната апология на християнската 
ðàäîñò è ðèöàðñêèÿ äóõ…

„Äåìîíè÷íî òâîð÷åñò-
во„ – възможно ли е 
изоб що такова нещо? 

Отците на Църквата казват, че  са-
таната не е творец. Той може само 
да открадне от истинския Творец – 
Бога – нещо добро, и да го изопачи, да 
го превърне в карикатура – но дори и 
тогава добрата основа ще прозира 
ïðåç èçêðèâåíèòå ÷åðòè, êàêòî êðà-
ñîòàòà ïðîçèðà ïðåç äðàñêîòèíèòå 
è ñèíèíèòå âúðõó ëèöåòî íà èçíàñè-
лената жена. Похот та е извратена 
любов, пиянството и чревоугодие-
то – извратена благодарност към 
Бога за дарените ни земни плодове, 

ëè÷íè àâòîðè ñúì ñðåùàë ðàçëè÷íè 
изказвания.

Честъртън, в момент на полемичен 
ïëàì âåäíúæ êàçâà: „Ïðåç ñðåäíîâåêî-
вието изкуството прославяше Бога, 
ïî âðåìåòî íà Ðåíåñàíñà ïðîñëàâÿøå 
човека. През ХХ век няма изкуство – 
и слава Богу!„ Нашият съвременник 
прозаикът Алексей Иванов в своя чу-
десен роман „Географът, който пропи 
глобуса„, говори с устата на своя 
герой:

Ñòðóâà ìè ñå, ÷å äà ïè-
шеш е грях. Писателс-
твото е греховно зани-
мание. Доверяваш се на 
листа – не стигаш до 
Христа.

À â ñâîèòå åñåòà íà äóõîâíè òåìè 
èçâåñòíèÿò öúðêîâåí àâòîð àðõè-
мандрит Рафаил Карелин направо с 
ÿðîñò áè÷óâà èçêóñòâîòî è ëèòå-
ðàòóðàòà, íå îñòàâÿéêè èì íèêàêúâ 
шанс да послужат на Царството 
Áîæèå…

Ех, бих им повярвал, ако не беше само 
едно: всички тези ярки аргументи 
ñà âïëåòåíè òúêìî â ðóñëîòî íà 
ñúùàòà îíàçè èçÿùíà ñëîâåñíîñò, 
êîÿòî òå èçîáëè÷àâàò; ñàìèòå òå ñà 
èçëîæåíè ñ óïîòðåáàòà íà ñúùèòå 
онези стилистични красоти (изло-
æåíè îáðàçíî, âäúõíîâåíî, ñ òúðñåíå 
на успех пред читателя), които те 
наричат „прелест“. 
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които ни хранят. През гордостта 
ïðîçèðà èçêðèâåíîòî, íî íåîòìåíèìî 
÷óâñòâî çà òîâà, ÷å ñúì ëè÷íîñò, 
радост от това, че аз съм аз, един-
ñòâåí è íåïîâòîðèì, òàêúâ, êàêúâòî 
Бог ме е замислил и ме обича…

Един от признаците 
íà Áîæèÿ îáðàç â íàñ å 
èìåííî ñïîñîáíîñòòà 
да творим. 

Това е онзи евангелски талант, кой-
òî íå áèâà äà çàðàâÿìå â çåìÿòà, 
а трябва да задействаме и да ум-
ножим (ще подчертая още веднъж: 
ñòàâà äóìà íå çà ïðèëîæíèÿ àñïåêò 
íà òâîð÷åñòâîòî, íå çà òîâà, ÷å òî 
áèëî äîáðî óæ ñàìî äîêîëêîòî ìîæå 
да бъде използвано от християн-
ските мисионери и апологети). Не, 
става дума именно за самата при-
рода на творчеството. Откъде при 
öúðêîâíèòå õîðà å òîâà íåäîâåðèå 
към Божия дар, страхът от него, 
често дегизиращ се като някакво 
особено благочестие? Откъде са 
òåçè âëèÿíèÿ íà îòäàâíà îñúäåíîòî 
от Църквата манихейство, както и 
на платонизма с неговата подялба 
íà ñâåòà íà äâå ñôåðè: ìðúñíàòà 
материална – и идеалната духовна, в 
êîÿòî öàðè òâúðäå îòäàëå÷åíèÿò îò 
íàñ, ðàâíîäóøåí êúì íàñ è ïðèíöèïíî 
непознаваем Дух? 

Как и защо в църковния 
живот ясното библей-

ско откровение и фак-
тите на Въплъщение-
то и Възкресението в 
нова плът на потъпка-
ëèÿ ñìúðòòà Õðèñòîñ 
ñà ñå ïðåâúðíàëè â 
представа за Царство-
то Небесно като без-
ïëúòåí áåçïðîáëåìåí 
задгробен свят нейде 
там, зад облаците, къ-
дето най-сетне ще си 
починем, докато земя-
та и гниещата в гроба 
ïëúò ñà äîñòîéíè ñàìî 
за гибел? 

Това е тема за отделен разговор, се-
ðèîçåí è áîëåçíåí çà ìíîçèíà…

Äà, õóäîæåñòâåíîòî òâîð÷åñòâî å 
рискова зона. Комуто е дадено много, 
от него много и ще се иска. Чове-
кът с абсолютен слух чува онова, 
êîåòî íå ÷óâà îáèêíîâåíèÿò ÷îâåê; 
õóäîæíèêúò ðàçëè÷àâà â çåìíàòà êàë, 
която отминаваме гнусливо, цвето-
âåòå íà ðàéñêèÿ ñïåêòúð, ïîåòúò 
âèæäà ñ ïðîíèêâàù â äúëáèíèòå íà 
ñâåòà âçîð òàêèâà àäñêè áåçäíè, 
íî è òàêèâà âèñîòè íà Áîæèÿòà è 
човешката красота, каквито без не-
говото посредничество читателят 
не би могъл да види… Бележитият 
õðèñòèÿíñêè ìèñëèòåë Æàê Ìàðèòåí 
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в книгата си „Творческата интуиция 
в поезията и изкуството„, посвете-
на на апологията на творчеството 
êàòî Áîæè äàð è Áîæèÿ çàäà÷à ïðåä 
човека, пише, говорейки за двойните 
опасности, дебнещи твореца: „На 
âñåêè ÷îâåê, è îñîáåíî íà ïîåòà, å 
трудно да се бори срещу влияния-
та на своя свят. И все пак поетът, 
макар и другояче в сравнение със 
светеца, пребивава в света, оста-
вайки не от този свят. Ако той иска 
äà ñïàñè ñâîÿòà ïîåçèÿ, òîé òðÿáâà 
äà ñå ñúïðîòèâëÿâà ñðåùó ñâåòà… 
(…) Той не може да не бъде ранен. Но 
може да не позволи да го пречупят. 
Всички тегоби на времето могат 
äà ñå âìåñòÿò â äóøàòà íà ÷îâåêà è 
äà áúäàò ïîáåäåíè îò òâîð÷åñêàòà 
невинност. В това е чудото на пое-
çèÿòà…“

Всичко в този свят 
ìîæå äà áúäå ñòúïàëî 
към Небето, начин да 
се доближим до веч-
ността. Художест-
веното творчество – 
îñîáåíî… 

„По-скъпа ни е измамата, която ни 
âúçâèñÿâà, îò ìðàêà íà íèçêèòå 
истини“? – да, ако от този мрак на 
низките истини тя ни води към Ис-
тината, която е светоносна. 

Всичко в този свят е 
взаимосвързано и все-
êè ñúçäàäåí îò ÷îâåêà 
îáðàç, âñÿêà èçðå÷åíà 
äóìà ñå çàïàçâàò îò 
Бога – за момента на 
èñòèíàòà, çà ìîìåíòà 
на съда или на слава-
òà… 

Тъй че всяка човешка творба би след-
вало да се разглежда в контекста на 
това – съдържа ли тя, макар и при-
крито, следи от толкова необходи-
ìàòà íè ïðàâäà çà ñâåòà è ÷îâåêà… 
Някой, случва се и това, прави крачка 
êúì Õðèñòîñ, çàìèñëÿéêè ñå íàä 
страшните, трагични, будещи сърце-
то и съвестта образи на „Цветята 
на злото“ или над офортите на Гоя, 
à íÿêîé ñå õëúçâà êúì ïðîïàñòòà íà 
фарисейството, съставяйки сладко-
äóìíà öúðêîâíà ïðîïîâåä ïî âñè÷êè 
ïðàâèëà íà îìèëåòèêàòà, íî ÷óæäà 
на правдата и живото чувство… Тъй 
че не следва да слага предубедено и 
ïðèáúðçàíî ïå÷àòà íà ñìúðòíàòà 
ïðèñúäà âúðõó íÿêîÿ õóäîæåñòâåíà 
творба – „Прекалено голям е контек-
ñòúò“, êàêòî êàçâàøå åäèí ðóñêè 
поет и християнин. 

Ïðåâîä: Àíäðåé Ðîìàíîâ
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âèæäàøâèæäàøâèæäàø
Àíãåë Èâàíîâ
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íèå” íà ÍÀÒÔÈÇ. Îò 2008 ã. å àâòîð 
è âîäåù íà ñåäìè÷íîòî ïðåäàâàíå çà 
òåàòúð „Áåç ìàñêè” ïî ðàäèî „Àëìà 
ìàòåð”. Çà òåçè ãîäèíè â íåãîâîòî 
ñòóäèî ñà ãîñòóâàëè áëèçî 300 äðàìà-
òóðçè, ðåæèñüîðè, àðòèñòè è âúîáùå 
õîðà íà èçêóñòâîòî. ×àñò îò òåçè 
èíòåðâþòà ñà èçäàäåíè â äâà ñáîð-
íèêà: „Áåç ìàñêè. Èíòåðâþòà” (2014) 
è „Ìëàäèòå òåàòðàëè ãîâîðÿò â „Áåç 
ìàñêè” (2016). Ïî÷òè âñÿêà âå÷åð ïî-
ñåùàâà íÿêîÿ îò ñîôèéñêèòå ñöåíè. 
Â êðàÿ íà àïðèë áåøå ïðåìèåðàòà 
íà ñðåäíîìåòðàæíèÿ äîêóìåíòàëåí 
ôèëì çà Éîðäàí – „88 MHz” – ñ ðåæè-
ñüîð àêòðèñàòà ßíà Òèòîâà.

Ïðåäè ãîäèíè áÿõ ëóä ôóòáîëåí ôåí. 
Íå ïðîñòî íå ïðîïóñêàõ äîìàêèíñêè 
ìà÷îâå, íî ïúòóâàõ è çà ãîñòóâàíèÿ â 
ïðîâèíöèÿòà è äîðè â ÷óæáèíà. Ïîçíà-
âàõ Äàí÷î îò Ôàêóëòåòà ïî æóðíà-
ëèñòèêà. Àç ïîñåùàâàõ ëåêöèè, à òîé 
ïîäãîòâÿøå ïðåäàâàíåòî ñè â ðàäè-
îñòóäèîòî. Â åäèí ìîìåíò ðàçáðàõ, 
÷å ìíîãî ìó ñå õîäè íà ñòàäèîíà è ñ 
Äåñè – íàøà îáùà ïðèÿòåëêà – çàïî÷-
íàõìå îò âðåìå íà âðåìå äà ãî âîäèì 
òàì. Òàêà ñå ñáëèæèõìå. Ñòîÿõìå 
åäèí äî äðóã â ñåêòîðà è àç ìó ðàç-
êàçâàõ èãðàòà. Êîé íà êîãî ïîäàâà, êîé 
êîãî å óäàðèë è ò.í. Êàòî äåòå ìíîãî 
èñêàõ äà áúäà ôóòáîëåí êîìåíòàòîð 

(ñëåä êàòî ïúðâî ñúì áèë âåëèê ôóò-
áîëèñò). Èñêàõ äà èìàì è äîáðè ïðèÿ-
òåëè. Äàí÷î è Äåñè (òÿ ñúùî ìå ñëó-
øàøå ñ èíòåðåñ) ìè ïîìîãíàõà è çà 
äâåòå. Âñúùíîñò åäíî îò ìàëêîòî 
íåùà, êîèòî ìè äàäå çàïàëÿíêîâùèíà-
òà, å òîâà ãîëÿìî ïðèÿòåëñòâî. 

Íàáëþäàâàõ êàê Äàí÷î ïðåæèâÿâà ìà÷à. 
Ïðåãðúùàõìå ñå ñëåä ãîë. Ïîñëå äúëãî 
âðåìå ñå ðàçõîæäàõìå èç àëåèòå íà 
Áîðèñîâàòà ãðàäèíà è ñè ãîâîðåõìå çà 
ôóòáîë, òåàòúð è çà æèâîòà èçîáùî.

Äíåñ âå÷å ñìå ïðåòðúïíàëè çà ðèò-
íèòîïêàòà è äîðè íå ñòúïâàìå íà 
ñòàäèîíà. Ðàçãîâîðèòå çà èçêóñòâî 
è õðèñòèÿíñòâî îáà÷å ïðîäúëæàâàò. 
Ïîäåìàìå ïîðåäåí òàêúâ â åäíî êàôå-
íå íà „Èâàí Àñåí”, äîêàòî íàâúí åäðè 
êàïêè òîïúë äúæä ìèÿò ñèâèòå ïàâå-
òà è çåëåíèòå êëîíè íà ìàé…
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Õðèñòîñ âîñêðåñå!

Воистину воскресе!

Êàæè ìè êàê 
õðèñòèÿíèíúò âèæäà 

èçêóñòâîòî?

Ñïîðåä õðèñòèÿíñòâîòî ÷îâåê å èç-
граден от, да ги наречем, три суб-
станции – тяло, душа и дух. Изкуство-
то е свързано по-скоро с душевния 
фронт. Имам познати вярващи, които 
се възмущават, когато актьорите 
ìàêàð è ìåòàôîðè÷íî íàðè÷àò òå-
атъра „храм”. Както знаем, на теа-
тралната сцена има и много пошли 
ïðîäóêöèè, êîèòî ñà äàëå÷å îò õðèñ-
тиянството. И все пак театърът и 
големите образци на световната ли-
тература и драматургия всъщност 
ðàçêàçâàò èñòîðèÿòà çà äîáðîòî è 
çëîòî, æèâîòà è ñìúðòòà, ñìèñúëà 
на човешкото съществуване – все 
âúïðîñè, ñ êîèòî ñå çàíèìàâà è õðèñ-
тиянството. Много е интересно, че 
òåîðèÿòà íà àêòüîðñêîòî ìàéñòîð-
ñòâî, ïðèíöèïèòå çà íàâëèçàíå â äà-
ден образ, за търсене на психология-
òà íà ïåðñîíàæà, â èçâåñòíà ñòåïåí 
съответстват на теорията за греха 
в православното богословие, защото 
òè, áèäåéêè àêòüîð, ïî íÿêàêúâ íà÷èí 
преминаваш през процеса на греха, 
особено в случаите, когато трябва 
да играеш престъпник. Някак си на-

âëè÷àø âúðõó ñåáå ñè êîæàòà íà òîçè 

човек. Въвличаш се в това, което му 

се случва, и така изживяваш греха на 

÷óæä ÷îâåê, äîêàòî õðèñòèÿíñòâîòî 

íè ó÷è íèå ñàìèòå äà ñå îò÷óæäàâàìå 

от греха, да се борим с него и да го 

намразваме. Имах много интересен 

разговор с актьора Георги Къркеланов 

от театър „Българска армия”, който 

е завършил и богословие и дори като 

млад бил иподякон. Вълнуваше ме как 

å ñú÷åòàë õðèñòèÿíñêèòå ñè óáåæ-

дения с актьорската професия. Той 

ìè êàçà, ÷å â íà÷àëîòî å èìàë ìíî-

го  тежки терзания, но духовният 

ìó íàñòàâíèê, êîéòî å åïèñêîï, ìó å 

казал, че между театъра и богосло-

âèåòî èìà îáùî, ñ òàçè ðàçëèêà ÷å 

в театъра може да се стигне и до 

радикални крайности. Че когато ти 

играеш проекция на злото, но си част 

îò åäíà êàðòèíà è ñïåêòàêúë, êîèòî 

помагат да се познае истината, да 

ñå èçêàæå íÿêàêúâ ñìèñúë, òè â êðàé-

на сметка помагаш на зрителите да 

стигнат и преживеят изводи за това 

кое е добро и кое – зло. Така той го 

е успокоил. Между другото, много от 

плеядата големи руски актьори още 

от времето на Чехов са били отда-

äåíè õðèñòèÿíè è ñà èìàëè äóõîâíè 

наставници. Другото общо между 

християнство и изкуство е диалогът, 

îáùóâàíåòî, òîâà äà ñå äîêîñíåø äî 

другия със силата на думите.
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Ñúãëàñåí ñúì ñ  òåá. Ñïî-
äåëÿì òàçè ñâîåîáðàçíà 

àïîëîãèÿ íà èçêóñòâîòî, êîå-
òî ìîæå äà áúäå àâòåíòè÷íî 
õðèñòèÿíñêî. È âñå ïàê, è äíåñ 
÷óâàìå íåìàëêî ãëàñîâå – îò 
äóõîâíèöè è ìèðÿíè – ÷å íå å 
äîáðå äà ñå õîäè íà òåàòúð, ÷å 
â íåãî èìà ìíîãî ïîøëîñò è 
ò.í. Íî íèìà íÿìà äîáðè è ëîøè 
ïðèìåðè íàâñÿêúäå?! Íèìà äîðè 
òåëåâèçèÿòà, êîÿòî ìíîçèíà 
îïðåäåëÿò çà ÷àëãàòà íà èç-
êóñòâîòî,  íå ìîæå äà áúäå çà 
Ñëàâà Áîæèÿ? À êàêâî îñòàâà çà 
òåàòúðà… Òà íàëè ñ åäèí íîæ 
ìîæåø äà íàðåæåø õëÿá èëè äà 
óáèåø ÷îâåê, çàâèñè çà êàêâî ãî 
èçïîëçâàø...

Да,  зависи също и кой прави изкуство. 
Любимият ми писател е Фьодор Ми-
õàéëîâè÷ Äîñòîåâñêè, ÷èåòî òâîð-
÷åñòâî å îïðåäåëÿíî êàòî ÷îâåøêà-

òà Áèáëèÿ èëè êàòî õóäîæåñòâåíà 

èíòåðïðåòàöèÿ íа християнството. 

Неслучайно и Томас Ман нарича ру-

ñêàòà  êëàñè÷åñêà ëèòåðàòóðà íà 

XIX в. – „Светата руска литература”, 

и то най-вече линията „Пушкин – Го-

гол – Достоевски”. Трябва да кажем, 

÷å õðèñòèÿíñòâîòî å áàçèñíî çà ðàç-

витието на Европа. Дори когато се 

îïðåäåëÿø êàòî àòåèñò, òè ñå îïðå-

äåëÿø êàòî àòåèñò â êîíòåêñòà íà 

една християнска култура. Ти не си 

àòåèñò ñàì ïî ñåáå ñè âúâ âðåìåï-

ространството. Така че изкуството 

на Европа и двете Америки е изклю-

чително свързано с християнството. 

Лично аз много харесвам музиката на 

Андрю Лойд Уебър в рок операта „Исус 

Христос Суперзвезда”, но в никакъв 

ñëó÷àé òÿ íå áè ïðîìåíèëà âъзгледи-
те ми за християнството. 
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Êàêâî å îñîáåíîòî âúâ âúç-
ïðèåìàíåòî íà âèçóàëíîòî 

èçêóñòâî îò íåçðÿùèÿ çðèòåë?

При живописта е най-трудно. Ако ня-
кой не ти опише картината, няма как. 
Но театърът и киното са синтетич-
ни изкуства – в тях има визия, музика 
и слово. А и там става дума за едни 
други сетива, които според мен все-
êè ÷îâåê íîñè â ñåáå ñè, íî íå âñåêè å 
развил. Понякога остават закърнели, 
çàùîòî íîñèòåëÿò èì ðàç÷èòà ïðå-
димно на външните си сетива. Но ко-
гато ти липсва зрение и си в театъра 
è èñêàø äà ðàçáåðåø ïîâå÷å îò ïðåä-
ñòàâëåíèåòî, îòâàðÿø òåçè íåïîäî-
çèðàíè äîðè çà òåá ñàìèÿ âúòðåøíè 
сетива. Всички истински изкушени 
от театъра зрители го възприемат 
ïî òîçè íà÷èí, áåç çíà÷åíèå äàëè ñà 
зрящи или незрящи. Много харесвам 
åäíà ìèñúë íà ñúâðåìåííèÿ ðóñêè äðà-
матург Иван Вирипаев, който казва, 
÷å èñòèíñêèÿò òåàòúð ñå ñëó÷âà 
íå íà ñöåíàòà, à âúâ âúçïðèÿòèÿòà 
на зрителите. Когато в радиото ми 
гостуваше режисьорът Галин Стоев, 
който се познава с Вирипаев, поставя 
негови спектакли и също изповядва 
òàçè ôèëîñîôèÿ, ïîìíÿ, ÷å èçâúí åôèð 
много подробно ме разпитваше как аз 
ñúì óñåòèë ïîñòàíîâêàòà ìó „Ïðèÿò-
нострашно”.

Õàéäå, ùå áúäà áóêâîÿä è ïî 
ôàðèñåéñêè ùå òå çà÷åêíà, 

÷å êàçâàø „çðèòåëè, èñòèíñêè 
èçêóøåíè îò òåàòúðà”, ìà-
êàð ÷å çíàì, ÷å íÿìàø ïðåäâèä 
òîâà. È âñå ïàê, êîãà èçêóñòâî-
òî ìîæå äà áúäå èçêóøåíèå â 
áèáëåéñêèÿ ñìèñúë íà äóìàòà?

Казвам го в смисъла на това, че никой 
не се ражда зрител. Човек постепенно 
се учи да бъде такъв. Изкушение в до-
брия смисъл на думата, ако има такова. 
А може би е изкушение, ако хората гле-
äàò íà òåàòúðà ñàìî êàòî íà ïîâúðõ-
ностно забавление. Когато той не води 
до тяхното личностно извисяване.

Èçêóøåíèåòî äà áúäåì ïî-
âúðõíîñòíè, äà ãëåäàìå 

òåàòúð âñå åäíî ãëåäàìå òåëå-
âèçèÿ?

Именно. Както казва Иван Добчев – 
„епидермалният театър”.

Êàòî ãîâîðèì çà èçêóøåíèÿ, 
êàêâî ìèñëèø çà ïîñòàíîâ-

êàòà „Ïîñëåäíîòî èçêóøåíèå” 
ïî Êàçàíäçàêèñ, êîÿòî ðåæè-
ñüîðúò Âåñåëêà Êóí÷åâà ïîñòà-
âè â Íàðîäíèÿ òåàòúð ñúâñåì 
ñêîðî?

Ïî îòíîøåíèå íà òîçè ñïåêòàêúë ïðå-
живях много сериозна борба със себе 
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си. Никога не съм имал намерение да 
÷åòà ðîìàíè êàòî âúïðîñíèÿ èëè ïúê 
„Шифърът на Леонардо”, но като жур-
налист държа да съм добре подгот-
вен, когато правя интервюта, и си 
казах, че не мога да не прочета книга-
òà, âúðõó êîÿòî å áàçèðàíî ïðåäñòà-
влението, което ще гледам и чийто 
режисьор и сценограф ще гостуват 
в предаването ми. Това интервю все 
още предстои, тъй като те сега са 
във Франция. Какво да кажа? Неслу-
чайно този човек е отлъчен от Църк-
вата. Има меко казано съществени 
отклонения от Светото Писание. 
Но според мен Веселка Кунчева се е 
îïèòàëà äà ñìåê÷è òîâà, åñòåñòâå-
но без да може да „сдобри” текста с 
християнското разбиране за Богочо-

века. Например това прословуто по-
ñëåäíî èçêóøåíèå èëè ñúíÿò, êîéòî 
по Казандзакис Христос сънува на 
Кръста, тя доста го е съкратила. Но 
дори и от естетическа гледна точка 
мисля, че тя е имала много по-добри 
спектакли от този. Сякаш и масово 
òîé íå ñå ïðèå äîáðå îò òåàòðàëíà-
та общност.

Êàêâî ùå ÿ ïèòàø â ïðåä-
ñòîÿùîòî èíòåðâþ?

Тя ми е споменавала, че това е текст, 
който повече от 10 години стои в гла-
вата й. Любопитното е, че сега по-
ставя Казандзакис, а същевременно 
вече тръгва към „Идиот” на Досто-
евски. Интересно ми е какво толкова 
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ñèëíî ÿ å ïðèâëÿêëî êúì ïúðâèÿ ðî-
ман. Ясно е, че един истински вярващ 
християнин не би посегнал към този 
текст. От друга страна, реакция от 
Православната ни църква нямаше. 
Помня, че преди две години при поста-
вянето на пиесата на Стефан Цанев 
„Процесът против богомилите”, са-
мият той очакваше реакция от Църк-
вата, но отново – не. Но да припом-
íèì, ÷å Ïëîâäèâñêèÿò ìèòðîïîëèò 
Николай е спирал спектакъл – „Лазар и 
Исус” по Емилиян Станев. После Иван 
Добчев го постави тук в София, и аз 
го гледах. Като християнин не бих 
приел такива текстове. 

Èçîáùî, èìà âñÿêàêâè õóäî-
æåñòâåíè îïèòè çà „åâàíãå-

ëèÿ” – Åâàíãåëèå ïî Åìèëèÿí Ñòà-
íåâ, Åâàíãåëèå ïî Êàçàíäçàêèñ, 
Åâàíãåëèå ïî Ãîð Âèäàë è ò.í. 
Ìîæå ëè äà èìà „Åâàíãåëèå ïî 
Åâàíãåëèåòî“ è âñ å ïàê äà ñòàâà 
äóìà çà òâîð÷åñêè àêò? Ëèòåðà-
òóðíèÿò êðèòèê Ìèòêî Íîâêîâ 
íàðå÷å òî÷íî òàêà ïîñëåäíàòà 
êíèãà íà Òåîäîðà Äèìîâà – „Ïúð-
âèÿò ðîæäåí äåí”. Âúçìîæåí ëè å 
òîçè ðàçêàç – êàíîíè÷åí è â ñúùî-
òî âðåìå õóäîæåñòâåíî áîãàò?

Отново – Достоевски. Това прави 
той – художествено íàäãðàæäà Еван-
гелието, без да се отклонява от него, 
без да го изопачава, а тъкмо напро-
тив – затвърждава смислите му.

Äàí÷î, âàäÿ ïúðâàòà òâîÿ 
êíèãà. Îòáåëÿçàë ñúì ñè 

èíòåðâþòî òè ñ Ìàðèóñ Êóð-
êèíñêè. Êàçâàø ìó, ÷å èñòèí-
ñêèòå ïîëåòè íà ñöåíàòà ñå 
ñëó÷âàò ïðè ñúïðèêîñíîâåíèå-
òî íà Áîæèÿòà èñêðà â äóøàòà 
íà àêòüîðà ñ ãåíèàëíî ïðîèçâå-
äåíèå. Áè ëè äîðàçâèë òàçè êîí-
öåïöèÿ?

Àêòüîðñêîòî èçêóñòâî, òåàòúðúò, 
е чудо. Поне аз така го приемам. На 
големите актьори им е дадено, а Ма-
ðèóñ å åäèí от малкото наистина го-
леми. Когато талантът се свърже с 
åäíî âåëèêî ïðîèçâåäåíèå, íàïðèìåð 
„Хамлет”, това вече е събитие. Ма-
риус е имал моноспектакъл по Еван-
гелието на Матей, т.е. той директ-
но го драматизира. Но да се върнем 
íà Õàìëåò ïîä ðåæèñóðàòà íà ßâîð 
Гърдев. На монолога на Клавдий аз на-
стръхнах. Когато той, най-големият 
çëîäåé, å êîëåíè÷èë è ñå ìîëè, íÿêàê ñè 
се опитва да се извиси, да стигне до 
небето, но грехът му го тегли към зе-
мята. Покъртителен момент!

Ùå òè öèòèðàì åäèí ìàëêî 
ïî-äúëúã ïàñàæ îò ñúùî-

òî èíòåðâþ. Åòî êàêâî ñè ãî-
âîðèòå… Òè ìó êàçâàø: „Âàøè-
ÿò ó÷èòåë ïðîô. Êðèêîð Àçàðÿí 
êàçâàøå, ÷å òåàòúðúò å ìÿñòî 
çà èçêóïóâàíå íà ãðåõîâå. Âèå 
ëè÷íî ñïîäåëÿòå ëè òàçè íåãîâà 
ìèñúë è èìàëî ëè å ñëó÷àè, â êîè-
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òî ñòå ãëåäàëè íà ñïåêòàêëèòå 
ñè êàòî íà èçêóïëåíèå çà ëè÷íè 
ïðîïóñêè è ãðåøêè?”. Ìàðèóñ 
òè îòãîâàðÿ: „Íå å âúçìîæíî 
äà áúäå ïî äðóã íà÷èí. Òîâà å 
îñíîâàòà. Íÿìà íîðìàëåí àê-
òüîð, êîéòî äà íå ñå èçïîâÿäâà 
÷ðåç ðîëèòå ñè. Äà, ìîæå äà ñå 
ãîâîðè çà èçêóïëåíèå íà ñöåíà-
òà. Íî òîâà çàâèñè îò ïðåäâà-
ðèòåëíàòà íàãëàñà íà àêòüîðà, 
îò òîâà äàëè å âÿðâàù, äàëè å 
õðèñòèÿíèí è çà êàêâî èçïîëçâà 
ñöåíàòà.” Îòíîâî òè: „À òîâà 
èçêóïëåíèå âîäè ëè ñëåä ñåáå ñè 
è äî æåëàíî ïðå÷èñòâàíå?”. È 
îòíîâî òîé: „Äà. Âîäè, çàùî-
òî Áîã å ìèëîñòèâ è êîãàòî 
÷îâåê èñêðåíî ñå êàå è èñêðåíî 
ñå ìîëè, âèíàãè ïîëó÷àâà íà-
äåæäà”. Èëè èçêóñòâîòî êàòî 
èçêóïëåíèå, ñöåíàòà êàòî ìÿñ-
òî çà ïîêàÿíèå. Êàê ñåãà ÷åòåø 
òîâà?

Когато за първи път чух тези думи на 

покойния Крикор Азарян, много се из-

ненадах. Изповед да, но изкупление?! 

Когато ми гостуваше, разказа, че е 

много щастлив, че е станал режисьор, 

а не обущар. Той е работил и в обувен 

завод. Но именно чрез театъра е по-

ëó÷èë âúçìîæíîñòòà äà êàçâà îíîâà, 

което го вълнува, è åäíîâðåìåííî äà 

се пречиства от греховете си. Това 

е нещо много лично. Същото е и с пи-

сателите. Те разказват иñòîðèè è ïî 
този начин се освобождават от тях.

À ìîæå ëè èçêóñòâîòî äà ïîä-
òèêíå íåãîâèÿ ñâèäåòåë 

êúì ïîêàÿíèå?

Все по-трудно. Изкуството може да 
изобличава. Да отидеш, да видиш и да 
се припознаеш. Както в „Ревизор” на 
Гогол – „На кого се смеете? На себе 
си се смеете!”. 

Ïðåäè õîäåõìå ñ òåá ïî 
ìà÷îâå. Õðóìíà ìè äàëè 

ñïîðòúò âåäíúæ ìîæå äà áúäå 
èçêóñòâî è âòîðè ïúò – õðèñ-
òèÿíñêî èçêóñòâî? Ïóáëèêàòà 
â çàëàòà å òðåñêàâà è øóìíà â 
î÷àêâàíå. Òðèáóíèòå íà ñòàäè-
îíà ñúùî. Àêòüîð ïîãëåæäà çàä 
çàâåñàòà êúì ñöåíàòà. Â òóíå-
ëà íà ñòàäèîíà èãðà÷èòå ñà ñå 
íàðåäèëè åäèí äî äðóã è òðîïàò 
ñ áóòîíèòå, äîêàòî çàãðÿâàò. 
Ñâåòâà åäèí îò ñëåäà÷èòå â 
òåàòúðà. Ïàëè ñå ïðîæåêòîð 
íà ñòàäèîíà. Ïðåäñòàâëåíèåòî 
çàïî÷âà. Ìà÷úò ñúùî. Íàêðàÿ è 
àêòüîðè è ôóòáîëèñòè îáèðàò 
îâàöèèòå. Å, ïúðâèòå îáèêíî-
âåíî ãè âèêàò íà áèñ, à âòîðè-
òå íà áîé…

Наистина има допирни точки. Зависи 
как го четеш. Защото може да оти-
äåø íà ñòàäèîíà, çà äà ñå íàïèåø è 
сбиеш. Но може и иначе. С Елин Рах-
нев сме си говорили много по тази 
тема. Той също има отношение към 
футбола и фенството. Но наскоро 
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прочетох книгата на Ивайло Хри-
стов „Актьорът в киното” и там мно-
го ме впечатли, че той препоръчва 
на актьорите, когато се готвят за 
снимки на филм, да гледат колкото 
се може повече спортни състезания. 
Според него това са безценни уроци 
ïî àêòüîðñêî ìàéñòîðñòâî, çàùîòî 
òàì ñå âèæäà æèâèÿò æèâîò, êîëêî å 
голяма радостта от победата, колко 
е тежко разочарованието от загуба-
та. Виждаш как един спринтьор на 100 
метра преди старта вече е пробягал 
в мислите си разстоянието. Защото 
ïðåäè äà ñòàíåø øàìïèîí, òðÿáâà äà 
ñè ñòàíàë òàêúâ òúêìî â ìèñëèòå ñè, 
в мечтите си. Неслучайно стадионът 
íà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä ñå íàðè÷à è 
„Театърът на мечтите”. Има краси-
ви полети и на двете места. Вече за 
християнство в спорта е по-трудно 
да се говори, защото има състеза-
ние. Помня преди години Кеворкян ин-
тервюираше Мишел Платини, който 
е вярващ, и го пита: „Вие преди мач 
молите ли се Вашият отбор да побе-
ди?”, а той му отговаря: „Как така?! 

Àêî ñå ìîëÿ ìîÿò îòáîð äà ïîáåäè, 
това означава, че се моля другият 
отбор да загуби!”.

Êàê ìèíà ïðåìèåðàòà íà 
ôèëìà? Ñïå÷åëèõòå Íàãðà-

äàòà íà ïóáëèêàòà îò ôåñòè-
âàëà „Master of Art”. Íî ïðåäè 
âñè÷êî – êîãà è êúäå ùå áúäå 
ïðîæåêòèðàí çàíàïðåä?

В края на май доколкото знам, ще има 
прожекция в Дома на киното, но кон-
кретната дата още не е известна. 
Иначе през лятото предстои турне в 
10 български града. Двете премиерни 
прожекции минаха добре. Даже не оч-
àêâàõ, ÷å â êèíî G8 íàêðàÿ òðÿáâàøå 
äà âúðíàò õîðà, çàùîòî ìàëêàòà çàëà 
се напълни. Радвам се за наградата, 
но най-вече се радвам заради режи-
сьора Яна Титова, която с много обич 
направи филма.

Â íåãî èìà åäíè ìíîãî ñèëíè 
ìîìåíòè, â êîèòî ïî ÷î-

âåøêè ñå ïèòà êàê è çàùî Áîã 
äîïóñêà åäíî ìàëêî äåòå äà çà-
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ãóáè çðåíèåòî ñè, íî åäíîâðå-
ìåííî ñå âÿðâà, ÷å Òîé ïðàùà 
èçïèòàíèÿ íà òåçè, êîèòî îáè-
÷à, çà äà ñå ïðèáëèæàò äî Íåãî.

Ние преживяхме лична трагедия ми-
налата година. Баща ми почина. Даже 
ïî âðåìå íà ñíèìêèòå òîé âå÷å áåøå 
в болница. В такива моменти има един 
такъв бунт – „Но защо Бог позволя-
ва тези неща? Защо точно добрите 
хора?” и т.н. Но си казвам така: да, Бог 
èçïðàùà èçïèòàíèÿ, çàùîòî òîâà òóê 
не е единственият живот, а само про-
верка за Живота един ден. Задавам си 
тези въпроси. Възпитан съм по-късно 
във вярата, но това според мен е един-
ственият възможен отговор, защото 
иначе не би имало никакъв смисъл.

Âÿðíî ëè å, ÷å íå ñè ãëåäàë 
ôèëìà?

Така се разбрахме с Яна. Аз не обичам 
да се гледам и слушам. Винаги си от-
кривам кусури и си казвам, че е може-
ло и по-добре да стане. А и в крайна 
сметка това си е нарцисизъм – да се 
гледаш и слушаш.

Òè ñè êàòî Äæîíè Äåï – è òîé 
íå ñè ãëåäà ôèëìèòå. Ñêîðî 

áåøå Òîìèíà íåäåëÿ. Õðèñòîñ 
êàçâà íà ñâ. àï. Òîìà, ñëåä êàòî 
ìó å ïîçâîëèë äà âèäè áåëåçèòå 
îò ãâîçäåèòå è äà ñëîæè ðúêà 
â ðåáðàòà Ìó, ÷å ñà áëàæåíè 
îíåçè, êîèòî íå ñà âèäåëè, è ñà 
ïîâÿðâàëè. Êàê ãëåäàø íà òîâà 
îáåùàíèå çà áëàæåíñòâî êúì 
íåâèæäàùèòå, íî âÿðâàùè?

Имам един много любим момент от 
„Братя Карамазови”, в който се каз-
ва, че не Чудото ражда Вярата, а Вя-
рата води след себе си Чудото. Че 
ап. Тома е повярвал не защото е ви-
дял Христос и е сложил пръст в ра-
íèòå Ìó, à çàùîòî ïðåäâàðèòåëíî å 
искал да повярва. Докато атеистът 
êàêâîòî è ÷óäî äà âèäè ïðåä ñåáå ñè, 
все ще намери някакво правдоподоб-
íî îáÿñíåíèå ñàìî è ñàìî çà äà íå 
повярва.

Ïîñëåäíî. Èìà åäèí èçêëþ-
÷èòåëåí áëàãîäàðñòâåí 

àêàòèñò íà Ìèòðîïîëèò Òðè-
ôîí (Òóðêåñòàíîâ) – „Ñëàâà 
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Áîãó çà âñè÷êî!”. ×åòèðèìà 
äóøè ãî ïðî÷åòîõìå, êîãàòî 
êà÷èõìå âðúõ Àòîí ìèíàëàòà 
ãîäèíà. Åòî êàê çâó÷è êîíäàê 
7 îò íåãî: „Òè íè îòêðèâàø 
ïðåääâåðèåòî íà èäâàùèÿ 
ðàé è ìåëîäè÷íîñòòà íà ïåñ-
íîïåíèÿòà â õàðìîíè÷íèòå 
òîíîâå, âúâ âèñîòàòà íà ìó-
çèêàëíèòå ñúçâó÷èÿ, â áëÿñú-
êà íà òâîð÷åñòâîòî. Âñè÷êî 

èñòèíñêè ïðåêðàñíî ñ ìîãúù 
ïðèçèâ îòíàñÿ äóøàòà êúì 
Òåáå, çàñòàâÿ ÿ âúçòîðæåíî 
äà ïåå: Àëèëóÿ!”. Èñòèííîòî 
èçêóñòâî ïî íÿêàêúâ íà÷èí îá-
ðàç íà ðàÿ ëè å?

Да, и неслучайно става дума за му-
зиката. Тя е най-висшето изкуство. 
През нея човек стига най-близо до 
Твореца.

АУДИО АРХИВ НА ПРЕДАВАНЕТО 

„БЕЗ МАСКИ“:   https://www.vbox7.com/user:theatretalks&p=allvideos

ТРЕЙЛÚР НА ФИЛМА „88MHZ”: https://vimeo.com/208032890
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ÇÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÎ

Àðõèìàíäðèò Ñîôðîíèé Ñàõàðîâ
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Õ
ðèñòîñ å ìÿðêàòà çà âñè÷-
êè íåùà: âðåìåííèòå è âå-
÷íèòå, áîæåñòâåíèòå è 
човешките. По тази причи-

íà âñè÷êî, êîåòî èìàì íàìåðåíèå äà 
ïèøà òóê, ùå èçõîæäà îò ñúçåðöàâà-
нето на Христа Богочовека. Нашата 
християнска антропология не трябва 
äà íîñè îòâëå÷åí õàðàêòåð, íî íåïðå-
ìåííî òðÿáâà äà ñëóæè çà ôóíäàìåíò 
на целия ни живот в Бога; и аз съм 
готов да нарека тази антропология 
аскетическа.

Многостранен е Божият образ в чо-
века. Един от неговите аспекти е 
òâîð÷åñêàòà ñèëà, êîÿòî ñå ïðîÿâÿâà 
â ðàçëè÷íèòå îáëàñòè íà êóëòóðàòà 
от всякакъв вид – цивилизацията, из-
куството, науката.  На първозданния 
å áèëà äàäåíà çàïîâåä ïðè âúâåæ-
дането му в природния свят – да го 
обработва и да го пази. (Битие 2:15). 
Ïðèðîäíèÿò ñâÿò å óñòðîåí òàêà, ÷å 
÷îâåê å èçïðàâåí ïðåä íåîáõîäèìîñò-
òà äà ðåøàâà íåïðåñòàííî ïî òâîð-
чески начин възникващите пред него 
проблеми. Но изброеното от мен не 
изчерпва целия човек. Покрай произ-
âîäñòâîòî íà âñè÷êî, îò êîåòî ÷îâåê 
ñå íóæäàå, çà äà çàïàçè æèâîòà ñè íà 
Земята, той се издига от тези низ-
ши форми към по-съвършени: духов-
íèòå, òðàíñöåíäèðàùèòå âñè÷êî âè-
димо и временно. Във временен план 

òâîð÷åñêàòà ñïîñîáíîñò å íàñî÷åíà 
надолу, към земята, за да организи-
ðà ïðèðîäíèòå äàäåíîñòè ïî íà÷èí, 
êîéòî ñúîòâåòñòâà íà ÷îâåøêèòå 
потребности и нужди. В този слу-
чай целта се постига в рамките на 
природните способности. Във вто-
ðèÿ ñëó÷àé òâîð÷åñòâîòî å íàñî÷åíî 
êúì âèñøèÿ ñâÿò, êúäåòî åäíèòå åñ-
òåñòâåíè äàðîâàíèÿ íà ÷îâåêà íå ñà 
достатъчни. 

Като персона човекът притежава 
свобода на волята. Тази свобода не се 
èçðàçÿâà âúâ âúçìîæíîñòòà îò íèùî-
òî äà ñúòâîðÿâà íåùî íàïúëíî íîâî, 
което не е съществувало никога пре-
ди, а в конвергенция (съгласуваност) 
с волята на Бога, действителния Тво-
рец, или дивергенция (отклоняване и 
дори отхвърляне) на Неговата воля.
 
Ñàìî òâîð÷åñòâî, êîåòî ñúâïàäà ñ 
âîëÿòà íà íåáåñíèÿ íè Îòåö, ïðîèç-
вежда плодове, които могат да пре-
минат във вечността; всяко друго 
пропада в небитието: „Всяко расте-
ние, което Моят Отец Небесен не е 
насадил, ще се изкорени.“ (Мат. 15:13) 
„Àç ñúì ëîçàòà, âèå ïðú÷êèòå; êîéòî 
пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава 
много плод; защото без Мене не мо-
жете да вършите нищо. Ако някой не 
ïðåáúäå â Ìåíå, áèâà èçõâúðëåí íàâúí, 
êàêòî ïðú÷êàòà, è èçñúõâà; è ñúáèðàò 
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пръчките, та ги хвърлят в огън, и те 
изгарят.“ (Иоан 15:5-6). За да бъде 
сътрудник на Бога в творението на 
ñâåòà, ÷îâåêúò íåïðåñòàííî òðÿáâà 
äà ñå ñòðåìè äà ðàçøèðÿâà ïîçíàíèå-
то си за Самия Бог. Този процес на 
възхождане в познаването на Бога 
ñúùî å òâîð÷åñêè àêò, íî îò îñîáåí 
порядък; неговата цел е съучастие 
âúâ âå÷íèÿ òâîð÷åñêè àêò íà Îòöà, 
достигане до пределното съвършен-
ñòâî ÷ðåç ïðåáèâàâàíåòî â ïîòîêà 
íà Áîæåñòâåíàòà âå÷íîñò, êúäåòî 
първи е влязъл Христос Човекът. В 
ñâîåòî òâîð÷åñêî òúðñåíå õðèñòè-
ÿíèíúò ïîñòåïåííî çàõâúðëÿ âñè÷-
êî, êîåòî íîñè ñàìî îòíîñèòåëåí è 
âðåìåíåí õàðàêòåð, çà äà îñòàíå äà 
пребивава в непреходното. В земни-
те предели съвъшенството никога не 
е докрай съвършено. И все пак ние го 
наричаме съвършено. 

Подражавайки на Христос, Който е 
казал „Нищо не върша от Себе Си, но, 
êàêòî Ìå å íàó÷èë Ìîÿò Îòåö, òúé 
говоря” (Йоан 8:28), и ние трябва да 
ñå ñòðåìèì êúì òîâà, êàêòî îòáå-
ëÿçâà è ñòàðåöúò Ñèëóàí: „Ñúâúðøå-
ните нищо не говорят от себе си… 
Те говорят само това, което им дава 
Духът Свети”. 

И това е всъщност истинското 
творчество, най-високото от всич-

ко, което е достъпно за човека. Не 
пасивно, а чрез творческия подвиг чо-
âåêúò âúðâè êúì òàçè ñâÿòà öåë; áåç 
при това да губи съзнание, че никак 
не бива той самият да твори Бога 
по своя образ и подобие – изкушение, 
в което изпадат много философи и 
даже богослови.

Цялото мое минало естествено ме 
òëàñêàøå êúì ðàçìèñëè çà òâîð÷åñò-
вото в неговите различни проявле-
ния, а също и за неговия смисъл. Сега 
ìèñëÿ äà ðàçêàæà íàêðàòêî êàê ìîèòå 
çàíèìàíèÿ ñ æèâîïèñ ìå äîâåäîõà äî 
молитвата: като говоря действи-
телно за конкретен случай.
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В дните на моята младост един руски 
æèâîïèñåö, ñòàíàë âïîñëåäñòâèå 
çíàìåíèòîñò, ìå óâëå÷å ñ èäåÿòà çà 
÷èñòîòî òâîð÷åñòâî, ñêëàíÿéêè ìå 
към абстрактното изкуство. Две 
или три години бях жертва на това 
óâëå÷åíèå, êîåòî ìå äîâåäå äî ìîÿòà 
първа, родена отвътре, богословска 
мисъл. На всеки артист (тоест деец 
на изкуството) е свойствено да въз-
ïðèåìà áèòèåòî â îáðàçèòå íà ñâîå-
òî èçêóñòâî; òàêà è àç ÷åðïåõ èäåè çà 
своите абстрактни етюди от това, 
êîåòî ìè äàâàøå îáêðúæàâàùàòà 
äåéñòâèòåëíîñò: õîðà, ðàñòåíèÿ, 
êúùè, ñëîæíè òåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ, 
íåî÷àêâàíè è ïðè÷óäëèâè ñú÷åòàíèÿ 
íà ñåíêè îò ñëúíöåòî èëè åëåêòðè÷å-
ски лампи на масата, стените и др. 
В своето въображение създавах виде-
íèÿ, íî òàêà, ÷å òå äà íå áúäàò ïîäîá-
íè íà íåùî, êîåòî ðåàëíî ñúùåñòâóâà 
в природата. По този начин предпола-
гах, че ставам не копист на натурал-
íèòå ÿâëåíèÿ, íî òâîðåö íà íîâè õóäî-
жествени факти. 

За щастие все пак разбрах, че на мен, 
÷îâåêà, íå å äàäåíî äà òâîðÿ „îò íè-
щото”, както твори единствено Бог. 
Ñòàíà ìè ÿñíî îò òîçè îïèò, ÷å âñÿêî 
÷îâåøêî òâîð÷åñòâî å îáóñëîâåíî îò 
вече съществуващото. Не мога да 
ñúçäàì íèòî åäíà ëèíèÿ èëè öâÿò, êîè-
то никога и никъде не са съществува-
ли. Абстрактната картина е подобна 
на сбор от оригинално звучащи думи, 
които обаче никога не изразяват ця-
лостна мисъл. Моето творчество ми 
се представи като дезинтеграция на 
áèòèåòî, ïàäåíèå â ïóñòîòàòà, â àá-
сурда, връщане към „нищото”, от кое-
òî ñìå èçâåäåíè ÷ðåç òâîð÷åñêèÿ àêò 
на Бога. Тогава умът ми отстъпи от 
áåçïëîäíèòå îïèòè äà ñúòâîðè íåùî 
ñúâúðøåíî íîâî è ïðîáëåìúò çà òâîð-
÷åñòâîòî â ìîåòî ñúçíàíèå ñå ñâúð-
çà ñ ïðîáëåìà çà ïîçíàâàíå íà áèòèå-
то. И нещо чудно стана с мен – едва 
ëè íå öåëèÿò ñâÿò, âñÿêî çðèòåëíî ÿâ-
ление стана за мен тайна – красива, 
дълбока. И светът стана друг: той 
ëàñêàåøå ïðåäìåòèòå, îêðúæàâàøå 
ги с ореол като че ли на слава, съоб-
ùàâàéêè èì âèáðàöèÿòà íà æèâîòà, 
êîÿòî íå ñå ïîääàâà íà èçîáðàçÿâàíå 
със средствата, с които разполага 
художникът. Вътре в мен се зараж-
даше благоговейно преклонение пред 
Първия Художник, Твореца на всичко, и 
желанието да се срещна с Него, да се 
уча от Него, да позная как Той твори.
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Ìîèòå áåñåäè ñúñ ñòàðåöà Ñèëóàí 
за молитвата, а и за всичко друго, 
винаги са се съсредоточавали върху 
Ïåðñîíàòà íà Õðèñòîñ, åäèíñòâåíè-
ят Учител и абсолютен авторитет. 
Той ни е дал „пример” във всичко (срв. 
Мат. 23:8, 10; Йоан 13:13, 15) И старе-
цът учеше да се вглеждаме êàê Той, 
Синът Човешки, е действал. „Исти-
íà, èñòèíà âè êàçâàì: Ñèíúò íèùî íå 
ìîæå äà òâîðè Ñàì îò Ñåáå Ñè, àêî íå 
âèäè Îòöà äà òâîðè; çàùîòî, êîåòî 
твори Той, това твори също и Синът.  
Защото Отец обича Сина и Му по-
êàçâà âñè÷êî, ùî Ñàì òâîðè; è ùå 
Му покаже дела по-големи от тия, за 
да се чудите вие.“ (Йоан 5:19, 20). Но 
Единородният Син, ставайки Син Чо-
âåøêè, âúâ âñè÷êî ñå óïîäîáè íà íàñ 
(срв. Евр. 2:17 и Фил. 2:7); следовател-
но всичко, което Той казва за Себе 
Си като Син Човешки е приложимо 
за всеки от нас. Ако ние сме в Сина, 
Когото люби Отец, то ние сме Него-
ви синове, също възлюбени (срв. Йоан 
16:27) и на нас Той ще покаже всичко, 
какво и как твори Той. Да, в Христа 
íèå ñìå ïðèçâàíè äà ñòàíåì ñúîáùíè-

öè íà öåëèÿ òâîð÷åñêè àêò íà íàøèÿ 
Бог и Отец.

Ïúòÿò êúì òîâà ñúâúðøåíñòâî å 
òàêúâ: äóõúò íà ÷îâåêà ñå îòäåëÿ îò 
áåç÷èñëåíîòî ðàçíîîáðàçèå íà ÿâëå-
íèÿòà íà ïðèðîäíèÿ ñâÿò è ñ öÿëàòà 
си сила се обръща към Бога. И това е 
пределът на човека на земята. Кога-
òî ïðè ñâîåòî îòêúñâàíå îò òóê äó-
шата се издига към Бога за вечно пре-
биваване в Него и с Него, „от дълбини-
те на това Битие” идва познанието 
и влизането ни в акта, с който Бог 
твори всичко съществуващо. Залог 
за това е дарът на чудотворенето. 
По думите на св. Григорий Богослов: 
„Бог мисли света и светът същест-
вува”. Светиите не въздействат фи-
зически на природата, когато правят 
чудеса, но в молитва към Бога мислят 
това, което търсят, и то идва.

Ïðåâîä: Èëèàíà Àëåêñàíäðîâà

„Тайнство християнской жизни”, 
откъс.
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ÀÍÃÅËÚÒ È „ÄÅÌÎÍÈÒÅ“  
ÍÀ ÀÍÄÐÅÉ ÒÀÐÊÎÂÑÊÈ

Äèìèòðèé Ìåíäåëååâ
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�Да живея наполовина не мога, 
íå èñêàì è íÿìà äà ãî íàïðàâÿ“

През 1960 година ЮНЕСКО решава да 

отбележи 600-годишнината от рож-

äåíèåòî íà Àíäðåé Ðóáëüîâ, êîéòî 
тогава все още не е причислен към 
ñîíìà íà ñâåòèèòå íà Ïðàâîñëàâíàòà 

църква. Датаòà ïî ïðèíöèï å óñëîâíà, 

понеже няма исторически данни кога 

е роден иконописецът. Тя е опреде-

лена по следния начин. В летопис от 

1405 година за първи път се спомена-

âà çà Àíäðåé Ðóáëüîâ, êîéòî çàåäíî ñ 

Теофан Грек и Прохор от Городец обно-

вяват иконостаса на Благовещенския 

събор на Московския Кремъл. Според 

âèçàíòèéñêèòå è äðåâíîðóñêèòå 

òðàäèöèè, èêîíîïèñåöúò å ïðèçíàâàí 

за майстор и е могъл да изписва име-

то си след като навърши 45 години. 

По онова време подготовката на ху-

дожниците е била дълга. Докато на-

върши 45, той е помагал на друг май-

стор: смесвал бои, подравнявал грун-

да, дописвал… 1405 – 45 = 1360. Така 

1360 година е приета за рождена на 

Андрей Рубльов. Следователно, през 

1960 година би трябвало да се чества 

неговият 600-годишен юбилей.

Във връзка с юбилея на бърза ръка е 

îòêðèò Ìóçåé íà äðåâíîðóñêîòî èç-

куство „Андрей Рубльов” â Спасо-Ан-

äðîíèêîâèÿ ìàíàñòèð â Ìîñêâà, ïîÿ-

вяват се публикации за иконописеца. 

Нужно е юбилеят да се отбележи и на 
международно ниво, щом ЮНЕСКО му 
придава такова значение. Тогава въз-
никва идеята да се направи и филм.

Андрей Тарковски и Андрей Кончалов-
ски пишат сценарий, който от глед-
íà òî÷êà íà „Ìîñôèëì“ íÿìà íèêàêâè 
øàíñîâå äîðè äà áúäå äîïóñíàò äî 
производство. Тогава сценаристите 
прибягват до хитрост: публикуват 
сценария в малко печатно издание. 
Ñëåä ïóáëèêàöèÿòà ðúêîâîäñòâîòî 
на студията по-лесно взема решение. 
Àêî íåùî ñå ñëó÷è, ïðåä ïàðòèéíèòå 
органи няма да отговарят те: сцена-
рият е публикуван в съветско издание! 
Тогава не е важно в какво издание се 
публикува – провинциално, заводско, 
централно. Важното е да е съветско.

Започва работа по филма. Естестве-
но, с много малко средства – 1 милион 
рубли за двусериен филм. За сравне-
ние, екранизацията на романа „Война 
и мир“, която тогава прави Сергей 
Бондарчук, струва 240 милиона рубли. 
Ðàçáèðà ñå, íà ðåæèñüîðà ìó ñå èñêà 
äà èìà ïîâå÷å ñðåäñòâà, çà äà çàñíå-
ме филма така, както го вижда. Но 
èäåÿòà îáñåáâà è âäúõíîâÿâà åêèïà, 
дотолкова, че много от изпълните-
лите работят без никакъв хонорар. 
Äíåñ áèõìå êàçàëè, ÷å çà òðè êîïåéêè 
е заснет един от най-добрите съвет-
ски филми, макар че е по-точно да не 
го наричаме съветски, а филм от съ-
ветско време.
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През 1966 година филмът е приет от 
комисия. Работата на Тарковски и 
àêòüîðñêèÿò ñúñòàâ ñà õàðåñàíè îò 
всички. Ръкопляскания, възторжени 
речи, ръкостискания… Взето е реше-
íèå ôèëìúò äà áúäå èçïðàòåí íà ôåñ-
тивала в Кан. Но в последния момент 
в приемната на секретаря на ЦК на 
КПСС Демичев звъни друг режисьор, 
÷èèòî ôèëì íå å èçïðàòåí íà ôåñòè-
вала във Венеция през 1962 година 
заради „Иваново детство“ – първия 
филм на Тарковски. Това е мастит ре-
жисьор, признат, галеник на властта, 
à Àíäðåé Àðñåíèåâè÷ å ìëàä: òîé å 
само на 34, когато завършва „Страс-
ти по Андрей“ (както първоначално 
се е наричал филмът). Маститият 
ìàéñòîð å îáèäåí è îò òîâà, ÷å íå å 
çàáåëÿçàí îò ÷ëåíîâåòå íà æóðèòî íà 
Венецианския фестивал. Не успявай-
ки да сдържи терзанията на засегна-
тото си самолюбие, той се обажда на 
Демичев. Казва (цитирам Тарковски): 
„Вие изпращате на западен фести-
âàë àíòèðóñêè, àíòèïàòðèîòè÷åí è 
антиисторически филм, организиран 
îêîëî Ðóáëüîâ â çàïàäåí äóõ íà êîí-
струиране на разказа за личността“. 
И до днес никой не разбира смисъла на 
тези упреци, но тогава те се превръ-
щат в знаме за гонителите на филма, 
начело с Демичев.

Филмът е върнат направо от лети-
щето. Цяла година Тарковски е под-
ëîæåí íà òîðìîç äà èçâúðøâà âñå-
възможни поправки. Но крайната цел 

å òîëêîâà âèñîêà, ÷å ðåæèñüîðúò ñå 
смирява и се съгласява с всички пре-

òåíöèè… Всеки истински творец, 

àêî ìó ñå äàäå âðåìå äà ïðåðàáîòè 

òâîðáàòà ñè, ùå ñå ñòðåìè äà äîâå-

де всеки щрих до съвършенство. Така 

и Тарковски довежда филма до съвър-

шенство. След година обаче и ръко-

âîäñòâîòî ðàçáèðà êàêâî ñå å ñëó÷è-

ло. Тарковски е отстранен, а филмът 

спрян. Тарковски е отстранен не само 

îò ðàáîòàòà ïî òîçè ôèëì, à îò ðà-

бота въобще. Почти гладува. Замина-

ва за Молдавия, където негов приятел 

снима филма „Сергей Лазо“. Заради 

ñòàðîòî ïðèÿòåëñòâî å ïðèåò çà ñú-

автор на сценария – дописва финала 

на филма и изиграва епизодична роля 

на белогвардеец, стрелящ в черве-

ноармеец. Когато филмът е показан 

на комисията в Госкино, министърът 

на кинематографията Романов кре-

щи: „Другари! Вие само вижте в кого 

стреля Тарковски! Той стреля в нас, 

той стреля в комунистите!“.

Тарковски пише писмо на Романов, за 

времето си много смело и открове-

но. „Приемам цялата тази кампания 

ñúñ çëîáíè è áåçïðèíöèïíè íàïàäêè 

като преследване лично срещу мен. 

Ïðåñëåäâàíå, çàïî÷íàëî îùå ñëåä ìîÿ 

първи пълнометражен филм „Ивано-

во детство”, на който вие, Алексей 

Владимирович, с рядко усърдие и при 

âñåêè óäîáåí ñëó÷àé, ëåïèòå åòèêåò 

„пацифизъм”…
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Тарковски пише писмо и на своя непо-
средствен началник – директора на 
„Мосфилм“ В. Сурин: „Сега съм сам, 

çàùîòî òåçè, êîèòî ðúêîïëÿñêàõà 

íà ôèëìà, ñå óïëàøèõà è ïðîäàäî-

ха гледната си точка, както и Вие, 

Владимир Николаевич. Вие, опитният 

ръководител, ръкопляскахте, нали? А 

сега ме изпращате сам на среща с 

началството в ЦК. Като че ли сце-

íàðèÿò íå å áèë óòâúðäåí, êàòî ÷å ëè 

ôèëìúò íå å áèë ïðèåò è íå ìó å ïðè-

съдена първа категория… Вие твър-

äèòå, ÷å èìà è îòðèöàòåëíè ìíåíèÿ 

на началството за „Рубльов”. И какво 

от това? Толстой също се е изказ-

вал неласкаво за Шекспир и Вагнер. 

Но нито първият, нито вторият са 

станали по-бездарни, както му се е 

искало на Лев Николаевич. Може да се 

живее и като се моли за работа. Но 

да живея така аз не мога, не искам 

и няма да го направя. Не може да се 

живее наполовина. Приемете моите 

уверения в съвършено уважение. Ан-

дрей Тарковски”.

Òàì – àïëîäèñìåíòè, òóê – 
ïîðóãàíèå

След година от секретариата на 

фестивала в Кан започват да прис-

тигат писма до съветското ръковод-

ñòâî ñ ìîëáè ôèëìúò äà áúäå ïîêàçàí 
на Запад. Неудобно е да се отказва 
ïîâå÷å, òîâà áè ðàçâàëèëî ìåæäó-

äúðæàâíè îòíîøåíèÿ, êîèòî íèêîé 
не иска да разваля. Тогава Романов 
прибягва да хитрост: правата на 
филма за Западна Европа са продаде-
íè íà ôðåíñêà ôèðìà, à ïî óñëîâèÿòà 
íà ôåñòèâàëà ñàìî ñàìàòà ñòðàíà 
ìîæå äà ïðåäñòàâè ôèëì çà ó÷àñòèå 
в конкурса. Съветските чиновници се 
íàäÿâàò, ÷å íèêîé íÿìà äà ìó îáúðíå 
внимание. А ако го покажат в кино-
театрите, никой в Съветския съюз 
няма да разбере. На Запад в кината 
се показва какво ли не. Най-важното 
ще е, че филмът няма да получи награ-
äà, êàêòî è âíèìàíèåòî íà çàïàäíàòà 
преса. Вече предчувстват своята 
победа. Но… прекалено рано са запо-

чнали да се радват. Ðúêîâîäñòâîòî 

íà ôåñòèâàëà âçåìà ðåøåíèå ôèëìúò 

„Àíäðåé Ðóáëüîâ“ äà áúäå ïðåäñòàâåí 

извън конкурсната програма! Съвет-

ñêèòå ôèëìîâè âëàñòè ñå îïèòâàò 

да направят нещо, даже да разтрог-

нат договора с фирмата, на която са 

продали правата. Но тогава трябва 

да бъде платена огромна неустойка – 

няколко милиона долара. Това решава 

въпроса в полза на филма.

„Андрей Рубльов“ е прожектиран в Кан 

íÿêîëêî ïúòè: íà îòêðèâàíåòî è çà-

криването на фестивала. Всеки път 

с огромен успех. Филмът сå ïðåâðúùà 
в главно събитие на форума. Той полу-
чава всички възможни награди според 
óñëîâèòà íà ôåñòèâàëà: ïðåñòèæíà-
та награда на „ФИПРЕСИ“ – Междуна-
родната организация на кинокрити-
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ците; премията на Икуменическото 
æóðè, â êîåòî âëèçàò ïðåäñòàâèòåëè 
на различни християнски конфесии, – 
за най-добър религиозен филм.

Това е победа. Голяма победа на руско-
то изкуство.

Филмът е показан и в Съветския 
съюз – в малки киносалони в Подмо-
сковието. После пак е прибран. За 
äà ìîæå äà ñå îáÿñíè íà ñúâåòñêèÿ 
çðèòåë çàùî ôèëì, ïðèçíàò îò ñâå-
òîâíèÿ êèíîåëèò, íå òðÿáâà äà áúäå 
ïîêàçâàí â ðîäèíàòà ñè, ïðîäúëæàâàò 
да го заливат с помия. Филмът се за-
връща отново едва през 1986 година, 
ïî âðåìå íà ðåòðîñïåêöèÿ íà ôèëìè-
те на Тарковски.

Тарковски е обвиняван в съвършено 
абсурдна от съветска гледна точ-
ка грешка: пише се, че филмът не е 
православен, защото главният герой 
„страда от индивидуализъм“. Смешно 
å: ñúâåòñêàòà âëàñò îáâèíÿâà ôèë-
ìà, ÷å íå å ïðàâîñëàâåí!

Ïîÿâÿâàò ñå âñÿêàêâè ïàñêâèëè, ñòðå-
ìÿùè ñå äà îêàëÿò è ôèëìà, è ðåæè-
сьора. Пише се, че Тарковски издева-

òåëñòâà íàä æèâîòíèòå ïî âðåìå 
на снимачния процес – изгаря жива 
êðàâà, íàðî÷íî óáèâà êîí ïðåä êàìå-

рата… Тарковски å ïðèíóäåí äà îò-

говаря публично. Той обяснява, че не 

е изгарял нищо живо, кравата е била 

çàâèòà ñ àñáåñò, òàêà ïðàâÿò è êàñ-

кадьорите; в кадъра изглежда, че жи-

вотното гори, но на практика нищо 

такова не се е случило! Конят е взет 

îò êëàíèöàòà, ïðåäíàçíà÷åí çà óáè-

ване поради старост… Във филма 

èìà æåñòîêîñò, çàùîòî ñàìàòà åïî-

õà å åïîõà íà æåñòîêîñò…

А тя действително е жестока. В зна-

менития епизод, когато в устата на 

монаха, който се играе от Юрий Ни-

êóëèí, ñèïâàò ðàçòîïåí îëîâåí êðúñò, 

има историческа основа. По подобен 

íà÷èí òàòàðèòå ñà èçìú÷âàëè ñâå-

щеника Патрикей. Той е служил в Ус-

пенския събор във Владимир и герой-

ски е защитавал храма от набезите. 

А Андрей Рубльов и Даниил Чорни са 

изографисвали същия Владимирски 

събор от 1408 до 1410 година. Тяхно 
дело е „Страшният съд“. Тогава Ус-
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ïåíñêèÿò ñúáîð å áèë îáíîâåí â ÷åñò 
на пристигането на Фотий – новия 
руски митрополит.

Между другото, именно руски княз е 
довел татарите. Така се е случило не 
само във Владимир, но и в Звенигород, 
и в Твер… И в Москва понякога са пра-
вели същото. Времето просто е било 
страшно, на кървави междуособици. 
Този кошмар е пресъздаден много 
точно във филма. Тарковски е исто-
рически прав, когато си позволява да 
снима „жестоки“ сцени.

Íîñåíåòî íà êðúñòà

Най-важният епизод на филма е но-
сенето на кръста. Затова и той се 
å íàðè÷àë „Ñòðàñòè ïî Àíäðåé“, òàêà 
êàêòî „Ñòðàñòè ïî Ìàòåé“ íà Áàõ, 
„Страсти по Йоан“… Това е напомня-
не за Страстите Господни. Може би 
å íàëèöå îïèò äà áúäå ïîêàçàí Àíäðåé 
Ðóáëüîâ êàòî æåðòâà â èìåòî íà Õðè-
ста. В първоначалното име „Страсти 
ïî Àíäðåé“ å áèë âëîæåí è òàêúâ ñìè-
ñúë, êîéòî èç÷åçâà ñëåä ñìÿíàòà íà 

името. Сцената на носенето на кръ-
ñòà å ïî÷òè áóêâàëíà åêðàíèçàöèÿ íà 
картината „Пътят към Голгота“ на 
Питер Брьогел Стария, един от лю-
бимите художници на Тарковски. 

Една от ранните картини на Питер 
Брьогел Стария е „Падането на Икар“. 
Вгледайте се в нея: морски пейзаж, 
ðèáàð ëîâè ðèáà, â äàëå÷èíàòà ïëóâàò 
кораби, орач оре с плуг, овчар пасе 
своите овчици… А къде е Икар? Той 
å ïàäíàë â ìîðåòî, ñàìî êðàêàòà ìó 
стърчат над водата. Паднал е до ри-
áàðÿ, êîéòî íåâúçìóòèìî ïðîäúëæàâà 

Ïèòåð Áðüîãåë Стария, „Падането на Икар“
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да лови риба. Никой не се интересува 
от гибелта на Икар, никой не се оп-
итва да го спаси. С полета и падение-
то на руския Икар започва филмът на 
Тарковски.

Това е притча за съдбата на художни-
êà â òîçè ñâÿò: òîé æåðòâà æèâîòà 
ñè, ðèñêóâà íå ñàìî ñúñ ñåáå ñè, íî è 
със своите близки, но това никого не 
интересува. Точно така е било и по 
времето на Спасителя.

Ето го пътя към кръста (благодаре-
ние на Тарковски той за първи път се 
появява на съветския екран). Господ 
ñå æåðòâà, à íà çàäåí ïëàí ïðîäúëæà-
ва някаква търговия… Хората не се 
интересуват от Господа, също както 
на картината на Брьогел „Пътят към 
Голгота“. Разбира се, Тарковски не го 
е екранизирал буквално, но алюзията 
е видима.

Ангел съпровожда носещия кръста: 
той е почти незебележим. Днес ни е 
любопитно какви ли специални ефек-
ти са използвани? Почти прозрачно 
тяло, но се вижда, че това е ангел…

Ãëàñúò íà àíãåëà

Веднъж с Тарковски се случва стран-
на история. В младостта си той все 
îùå íå ìîæå äà ñè èçáåðå ïðîôåñèÿ, 
след училище дълго мисли с какво да 
се захване. Даже отива на геоложка 

експедиция. Тогава много хора бягат 
от големите градове, по-далеч от 
властите се чувстват по-свободни, 
могат да четат и говорят каквото 
èñêàò…

По време на експедицията Тарковски 
остава да охранява участък в гора-
та, разработван от геолозите. В 
палатката е сам – на много киломе-
три наоколо няма никого. Изведнъж 
някой го събужда посреднощ с вик: 
„Излизай!“ Той изскача от палатката, 
а върху нея пада огромен бор. Тарков-
ски е убеден, че тогава е спасен от 
своя ангел. Наоколо няма други хора, 
няма кой да извика и да го събуди. С 
помощта на ангела Господ му спасява 
живота. На гроба на Тарковски – на 
гробището Сент Женевиев дьо Боа в 
предградията на Париж – е написано: 
„На Човека, който видя ангела“.

След като се връща в Москва, Тар-
êîâñêè òâúðäî ðåøàâà äà êàíäèäàò-
ства във ВГИК (Всерусийски държа-
вен институт по кинематография). 
Защо именно във ВГИК? Можем само 
да предполагаме, но вероятно една 
îò ïðè÷èíèòå å, ÷å òàì ñå ïðåïîäà-
ва история на изкуството. Препо-
äàâàòåëêàòà, âîäåùà òåçè ëåêöèè, 
çàäàâà âúïðîñ îùå íà ïúðâîòî çàíÿ-
тие: „Този, който е чел Библията, да 
вдигне ръка“. Разбира се, няма „гора 
от ръце“, все пак е 1953 година! А как 
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да се говори за световното изкуство 
íà ñòóäåíòè, êîèòî íå ïîçíàâàò Áèá-
лията? Тя настоява те да започнат 
да четат. Така че това е била една 
ïîëóîôèöèàëíà âúçìîæíîñò çà óñâîÿ-
ване на Светото писание. Вероятно 
è â èçêóñòâîâåä÷åñêîòî îòäåëåíèå 
íà èñòîðè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà Ìîñ-
êîâñêèÿ óíèâåðñèòå å áèëî âúçìîæíî 
по някакъв начин да се достигне до 
Светото Писание. Но внимателното 
изучаване на Евангелието и Стария 
Завет е възможно само във ВГИК. 
Сигурно това е една от причините 
Тарковски да избере именно този ин-
ститут. Тогава той не е имал никак-
ви режисьорски стремежи. Ректорът 
на ВГИК е приятел с Арсений Тарков-
ски. Още тогава се е знаело как се 
преподава история на изкуството. 
Тарковски отива там, за да търси ду-
ховност.

Ñ åçèêà íà Ðåìáðàíä

Във филмите на Тарковски се срещат 
много знаменити картини. Не само 
на Брьогел. В „Соларис“ той използ-
ва „Завръщането на блудния син“ на 
Рембранд. Буквално виждаме карти-
ната, намираща се в Ермитажа. До-
íàòàñ Áàíèîíèñ å ïàäíàë íà êîëåíå 
пред Николай Гринко, точно възпроиз-
веждайки този шедьовър. Банионис и 

Наталия Бондарчук, седяща в скута 
му, пресъздават друга картина на 
Рембранд – „Блудният син в далечна 
страна“. „Далечна страна“ е тема на 
още една картина на Брьогел Стария  
„Ловци в снега“. Притчата за блудния 
ñèí, òàêà âàæíà çà ôèëìà, å ïðåäàäå-
íà ÷ðåç åêðàíèçàöèÿòà íà çíàìåíèòè-
те платна. Това позволява на зрите-
ëèòå â õðèñòèÿíñêèòå ñòðàíè ëåñíî 
да разбират Тарковски и неговия ки-
нематографичен език, защото това 
са произведения – живописни или му-
зикални (в „Соларис“ звучи Бах), които 
всички познават. Езикът на христи-
ÿíñêîòî èçêóñòâî å åçèê íà ìåæäóíà-
родното общуване.

Днес, когато гледаме „Андрей Руб-
ëüîâ“ ñ î÷èòå íà õîðà, ïîçíàâàùè 
Евангелието и цялата Библия, ние 
го разбираме по-лесно, защото чува-
ме познати вече цитати. А в онова 

„Завръщането на блудния син“ на Рембранд
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време е било трудно да се разгадае 
смисълът. Все още си остава чудо 
ñàìèÿò ôàêò, ÷å âúîáùå ñà äîïóñíà-
ëè äà ñå ñíèìà òàêúâ ôèëì è äà áúäå 
ïîêàçàí ïî íÿêàêúâ íà÷èí, çàùîòî òîé 
å ñâèäåòåëñòâî ñ íåâåðîÿòíà ñèëà è 
за Евангелието, и за Спасителя. Сви-
äåòåëñòâî èçâúí âðåìåòî, íî ïîÿâèëî 
се във време, когато да се свидетел-
ñòâà çà Õðèñòà å áèëî íåùî ñúâúðøå-
но невероятно.

Ñâÿòî è ãðåõîâíî

À êàê äà ñè îáÿñíèì òðàäèöèîííèòå 
песни в нощта на Иван Купала? Как 
да разчетем този епизод?

Тарковски не е църковен човек. Той си 
å ïðåäñòàâÿë Ðóñ îò îíîâà âðåìå ñïî-
ðåä èçâîðèòå, ñ êîèòî òîé è Àíäðåé 
Кончаловски са могли да се запознаят 
с помощта на Сава Ямщиков. За нас е 
âàæíî, ÷å ñíèìêèòå ñà ñå ïðîâåæäàëè 

и в Псково-Печорския манастир. Мно-
го от сцените са заснети в дейст-
ващата тогава обител и авторите 
íà ôèëìà ñà æèâåëè çàåäíî ñúñ ñòà-
рците, общували са с тях. Навярно 
старците са се молили за творците. 
Няма съмнение, че чудото с филма се 
е случило благодерение на техните 
молитви. Смятам, че монасите са ги 
êîíñóëòèðàëè è ñà èì îáðúùàëè âíè-
мание на важните неща.

Разбира се, епизодът „Нощта на Иван 
Купала“ е много лично видение на са-
мия Андрей Арсениевич, това е него-
âîòî âèæäàíå çà îáðàçà íà õóäîæíèêà, 
който понякога се поддава на различ-
ни изкушения. Според мен това е един 
вид автопортрет. Навярно, ако то-
гава преподобният Андрей Рубльов е 
áèë ñâåòåö, òî ðåæèñüîðúò áè ïîäõî-
дил по-внимателно към житието му. 
Но пред нас е филм не за светостта, 
а за съдбата на художника.
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„Èçáåðè Âåñåëèèë“

Много интересна е притчата за кам-
баната. Бориска успява да излъже 

âñè÷êè, ÷å çíàå òàéíàòà íà îòëèâà-

íåòî íà êàìáàíè, êîÿòî áàùà ìó å îñ-

тавил преди смъртта си. На практи-

êà ìîì÷åòî íå çíàå íèêàêâà òàéíà, íî 

смело се опитва да измайстори нещо. 

Това е алюзия с книгата Изход, кога-

то Господ казва на Мойсей: „За всич-

êè ðàáîòè ïî ñòðîåæà è óêðàñàòà íà 

Õðàìà, óøèâàíåòî íà ñêúïèòå îäåæ-

ди, по устройството на Ковчега на 

Завета ти избери Веселеиил. Именно 

Веселиил. А за помощник Аголиав…“ 

Защо Господ казва: „Именно Весели-

ил“? Щом той е известен и признат 

ìàéñòîð, çàùî å íóæíî äà ïîâòàðÿ 

това условие? Ясно е, че ще изберат 

най-добрия. Според древните еврей-

ски, дохристиянски тълкувания, Весе-

лиил е бил момче. Това – първо. Вто-

ро бил е роднина на Мойсей. Тогава 

хората биха казали: „Ти събираш от 

нас съкровища – злато, скъпи плато-

âå, âñè÷êî öåííî, êîåòî ñìå äîíåñëè 

от Египет, за да ги повериш на своя 

роднина!“ Има и такива моменти в 

юдейското тълкуване. Но аз смятам, 

÷å ùî ñå îòíàñÿ çà âúçðàñòòà, òîâà 

å ïðàâèëíî òúëêóâàíå: äåéñòâèòåëíî, 

Господ е бил длъжен специално да по-

ñòàâè óñëîâèåòî, ùîì ñòàâà äóìà çà 

начинаещ майстор. Веселиил се оказ-

ва един Леонардо да Винчи на сâîåòî 
време: той е измайсторил всичко – и 

Ковчега на Завета, и потресаващите 
òúêàíè… Ìîæå äà ñå íàïèøå èñòîðèÿ 
за сложната технология на производ-
ство на висон и пурпур. А какви със-
òàâêè ñà íóæíè çà äà ñå ñâàðè ìèðî, 
да се направи тамян!... Въобще, за 
äà ñå óñòðîè öÿëàòà Ñêèíèÿ, ñà áèëè 
нужни много знания и невероятно на-
äàðåíè â èçêóñòâîòî è çàíàÿòèòå 
хора. Аголиав е помагал на Веселиил и 
те двамата са изградили и подредили 
всичко.

Ìîì÷åòî, äðúçíàëî äà îòëåå êàìáàíà, 
å ñâîåîáðàçåí àâòîïîðòðåò íà ñàìèÿ 
Тарковски. Той също е много млад, ко-
гато се заема с филма и никой не му 
вярва. Може би и на него самия му е 
било трудно. Но той знае, че това е 
Божия задача, също като при Весели-
ил. Може би, Веселиил също се е нуж-
даел от думите на Мойсей: „Господ ти 
дава тази задача. Да, ти си млад, но 
ти трябва да го направиш“. Смятам, 
че и Тарковски, след своята среща с 
ангела, е знаел, че има програма, коя-
то му е предначертал Самият Господ. 
Това му дава сили да преживее гонени-
ÿòà, ïðîáëåìèòå, èçêóøåíèÿòà, äà íå 
отстъпи, а да ги преодолее. Именно 
защото разбира, че Господ му е заве-
ùàë: „Àç ñïàñèõ æèâîòà òè çà òîâà 
велико дело“.

Ïðåâîä: ïðåçâèòåðà 

ÆÀÍÅÒÀ ÄÈËÊÎÂÀ-ÄÀÍÎÂÑÊÀ

Източник: pravoslavie.ru
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във филма 
„Андрей Рубльов”

духовното 
преобразяване  
на света
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Îñíîâíàòà ïðåòåíöèÿ, êîÿ-
òî ñå ïðåäÿâÿâà êúì ôèëìà 
на Андрей Тарковски „Андрей 

Рубльов” е излишната сложност на 
неговия художествен език, непонятен 
за съвременния зрител. Заради това 
филмът е спрян за 5 години, от 1966 
до 1971 година. Вече получил призна-
ние на Запад, едва през 1971 година е 
показан на съветския зрител.

Äåéñòâèòåëíî ôèëìúò å ñëîæåí çà 
âúçïðèåìàíå îò çðèòåëè, êîèòî ñà 
ñâèêíàëè äà ñëåäÿò ñúáèòèÿòà, áåç 
äà îáðúùàò âíèìàíèå íà ñåìèîòèêà-
та. „Андрей Рубльов” се състои от ня-
êîëêî íîâåëè, ñúáèòèéíî ñëàáî ñâúð-
зани една с друга. Но накъсаният сю-
æåò ñå äîïúëâà ñ âðúçêè íà âúòðåøíî 
смислово ниво. В структурно отно-
шение филмът е много точно орга-
низиран. Това е особено забележимо 
когато се опитваме да анализираме 
отделни кадри. На всички е известно, 
колко щателно е работил Тарковски 
íàä ñâîèòå ïðîèçâåäåíèÿ, íàä êîì-
позицията на всеки кадър. Ето какво 
пише монтажистът на филма Люд-
мила Борисовна Фейгинова: „Ние с 
Àíäðåé Àðñåíèåâè÷ ìîæåõìå äà ñåäèì 
öÿëî äåíîíîùèå è äà ðàáîòèì âúðõó 
три плана, размествайки ги по разли-

чен начин. Той притежаваше някакво 

âúòðåøíî ÷óâñòâî, êîåòî ìó ïîäñêàç-

ваше правилния ход. Той не търпеше 

íèùî èçëèøíî â êàäúð, íèùî ñëó÷àéíî; 

ñòðîåøå êîìïîçèöèÿòà ñ äâåòå ñè 

ръце„.

Много кадри във филма на Тарковски 

ñà ïîñòðîåíè òàêà, ÷å ïðåïðàùàò 

êúì ïðîèçâåäåíèÿ íà êëàñè÷åñêàòà 

æèâîïèñ èëè êúì èçâåñòíè áèáëåéñêè 

сюжети. Той не се опитва да изтък-

âà ñâîåòî õóäîæåñòâåíî îáðàçîâàíèå 
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и своите познания в тази област. 
Щателната работа с всеки кадър му 
позволява да създаде многопластова 
структура на произведението. Смис-
ëîâèÿò ïëàí, ôîðìèðàí íà ìèêðîíèâî-
то на филма, е много важен. Негово-
то наблюдение се превръща в своеоб-
ðàçíà íèøêà â ëàáèðèíòà íà Àðèàäíà, 
довеждащ до достигането на грани-
ците на мирогледа на художника.

„Една от целите на нашата работа, 
обяснява в интервю Андрей Тарков-
ñêè,  áåøå äà âúçñòàíîâèì ðåàëíèÿ 
ñâÿò íà XV âåê çà ñúâðåìåííèÿ çðè-
тел„. 

Какъв е този свят във филма?

Княжески междуособици, стълкно-
âåíèÿ ìåæäó õðèñòèÿíñòâîòî è åçè-
÷åñòâîòî, íàñèëèå, ïðåäàòåëñòâî, 
завист, вражда - има ги достатъчно 
във всяка от новелите на филма.

Ñ î÷èòå íà õóäîæíèêà èêîíîïèñåö Àí-
дрей Рубльов ние наблюдаваме този 
разцепен на две дисхармоничен свят. 
В неговото сърце живее друг образ 

на порядъка на мирозданието. Именно 
затова той толкова дълго не може да 
çàïî÷íå äà ðèñóâà ñöåíàòà íà Ñòðàø-

íèÿ Ñúä, êîÿòî òðÿáâà äà èçîáðàçè íà 

стените на Успенския събор във Вла-

димир. Неочаквано за всички, убежда-

âàéêè ñå â ñâîÿòà âúòðåøíà èñòèíà, 

òîé ðèñóâà òàçè ñöåíà êàòî ïèð, êàòî 

духовен празник – момент на духовно 

ïðåîáðàçÿâàíå íà ñâåòà, ðàçêðèâàù 

своята истинска същност.

Ñúùåñòâóâà èçâåñòíî âúòðåøíî 

ñõîäñòâî ìåæäó Àíäðåé Ðóáëüîâ è 

другите герои на филма, които на 

нас ни изглеждат безумци. Това са 

Бориска – създателят на камбана-

та и безименният послушник – въз-

äóõîïëàâàòåë â ïúðâàòà íîâåëà íà 

ôèëìà, êîéòî ñå îïèòâà äà ñå îò-

дели от земята. Всички тези герои 

посягат към нещо, което превишава 

íîðìàëíèòå ÷îâåøêè ñèëè è âúçìîæ-
ности. Те знаят как е необходимо да 
äåéñòâàò, âúïðåêè ðàçóìíèòå äîâîäè 
на околните. При тях сърцата са по-
силни от нормалната човешка логика 
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и здравия смисъл. Всеки от „безум-
öèòå„ ïîñâîåìó íàïóñêà ðàìêèòå íà 
êóëòóðíèòå ñòåðåîòèïè, íåïîñðåä-
ñòâåíî ïðåäøåñòâàùè òåõíèòå äå-
яния. Въздухоплавателят преодолява 
„íåîñïîðèìàòà èñòèíà„, ÷å ÷îâåê íå 
може да лети. Бориска ръководи сло-
жен технологичен процес за създава-
íå íà êàìáàíà, áåç äà çíàå òàéíàòà 
íà ìàéñòîðñòâîòî, êîÿòî áàùà ìó íå 
е успял да предаде.

За повечето от нас Страшният съд 
å ñâúðçàí ñ ïðåäñòàâàòà çà íàêàçà-
íèåòî, çà àäñêèòå ìúêè, íà êîèòî ùå 
бъдат подложени грешниците. Но Ан-
дрей Рубльов, наблюдавайки лудата в 
Успенския събор, говори със състра-
дание: „Какви грешници са те? Каква 
грешница е тя?„ и рисува Страшния 
съд по друг начин.

Ìîòèâúò íà ïîëåò, ñ êîéòî çàïî÷-
âà ôèëìúò, ñå ïðåâðúùà â îñíîâîïî-
лагащ, определящ художествената 
структура на „Андрей Рубльов„. Той 

íåèçìåííî ïðèñúñòâà è â ñöåíàòà, ñ 
êîÿòî çàâúðøâà ñúçäàâàíåòî íà êàì-
баната. Тя бавно и тържествено се 
повдига нагоре с помощта на въжета 

è âúïðåêè òàéíèÿ ñòðàõ íà Áîðèñêà 

започва да звъни. Звукът лети над 

çåìÿòà, îçíàìåíóâàéêè äóõîâíàòà ïî-

беда на майстора. Още по-силен ре-

çîíàíñ ïðåäèçâèêâà ôèíàëíàòà ñöåíà 

íà ïðåîáðàçÿâàíå íà ñâåòà â öâåòî-

ве. Над бедната, грозна, изпълнена 

ñúñ ñòðàäàíèÿ ðåàëíîñò íà ðóñêîòî 

ñðåäíîâåêîâèå ñå ðàçêðèâà ñèÿéíèÿò 

ñâÿò íà æèâîïèñòà íà Àíäðåé Ðóá-

ëüîâ, çàäàâàù áåçêðàéíà ïåðñïåêòèâà 

за движението на духа.

В процеса на наблюдение над филма 

ðàçáèðàìå, ÷å èñòèíàòà çà Áîæèÿ 

свят, скрита в сърцето на човека-

òâîðåö, å åäèíñòâåíàòà åñòåñòâå-

на норма на човешкия живот. Хората 

ñàìè ñúñ ñâîèòå ïîñòúïêè ïðîìåíÿò 
тази истина. Постепенно се рисува 
обратна перспектива. Без да осъз-
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íàâà, öåëèÿò ñâÿò ñå îêàçâà áåçóìåí 
è ñàìî „áåçóìöèòå„ ñà íîñèòåëè íà 
изгубената истина. Следейки отдел-
íèòå êàäðè íà ôèëìà ëåñíî ìîæåì äà 
уловим тази закономерност. В много 
от тях присъства алюзия на извес-
тен библейски сюжет, който е пре-
даден изкривено. Тези изкривявания 
ñâèäåòåëñòâàò çà îòêëîíåíèåòî íà 
÷îâå÷åñòâîòî îò åñòåñòâåíàòà è 
дадена от Бога норма. Най-ярък при-
мер е сцената на „Завръщането на 
áëóäíèÿ ñèí„, êúì êîÿòî íè ïðåïðàùà 
един от епизодите във филма.

Монахът Кирил, който е напуснал ма-
íàñòèðà ïîä âëèÿíèåòî íà çàâèñòòà 
êúì Àíäðåé Ðóáëüîâ, ïîêàíåí îò ñàìèÿ 
Теофан Грек за съвместна работа се 
âðúùà îáðàòíî êàòî áëóäíèÿ ñèí ïðè 
своя отец. Но ние знаем, че в негово-
òî ñúðöå íÿìà èñòèíñêî ðàçêàÿíèå, è 
отец-настоятелят не е готов да го 
ïðèåìå òàêà, êàêòî áàùàòà â ïðèò-
чата за блудния син. За това свиде-
òåëñòâàò êàêòî ïîçàòà íà íàñòîÿ-
теля, така и изражението на негово-
то лице.

Îùå åäíî èçêðèâÿâàíå íà „ïúðâîîáðà-
за„ откриваме в контекста на филма. 
Ïúðâàòà ñöåíà íà „Àíäðåé Ðóáëüîâ„ 
предизвиква аналогия с посещението 
на земния свят на три ангела, кои-
òî ñà íàìåðèëè ïîäñëîí â øàòðàòà 
на гостоприемния Авраам. Виждаме 
трима монаси: Даниил, Кирил и Ан-
äðåé Ðóáëüîâ, èäâàùè îò Àíäðîíèêî-

вия манастир. Започва да вали дъжд 
è òå ñå ñêðèâàò ïîä ïîêðèâà íà ñåë-
ски обор, наблюдавайки танца на мас-
киран шут. Пристигат княжеските 
слуги, нападат шута и го вземат със 
себе си за да го подложат на сурово 
наказание.

Както се изяснява по-късно, един от 
монасите е предател. Той като Юда 
е съобщил на стражите къде могат 
да намерят шута и те го прибират 
по същото време, когато там са и 
монасите. Освобождавайки се от на-
êàçàíèåòî, øóòúò ïðåñëåäâà Àíäðåé 
Рубльов, смятайки него за предател. 
Истинският предател е Кирил, който 
ñàì ðàçêàçâà çà òîâà íà Ðóáëüîâ âúâ 
финалната част на филма.

В същата смислова редица се вписва 
и сцената на „Страшния съд„ - набе-
га на татарската орда на Едигей в 
град Владимир в резултат на кня-
жески междуособици. Един брат, съ-
перничейки с другия, първо ослепява 
àðòåëà íà êàìåíîäåëöèòå, à ïîñëå 
съюзявайки се с татарите, ги използ-
âà êàòî ñòðàøíà ðàçðóøèòåëíà ñèëà, 
която обезглавява цял град. Успенски-
ÿò ñúáîð, êúäåòî ñà ñå ñêðèëè õîðà ïî 
време на набега, е осеян с трупове и 
сринат със земята. Нямата сцена, в 
êîÿòî ìàéñòîðúò å íà êîëåíå íàñðåä 
ïåïåëèùåòî â öåíòúðà íà Ñúáîðà, íà 
÷èèòî ñòåíè ñúâñåì ñêîðî ñà áèëè 
èçðèñóâàíè ôðåñêè, èçîáðàçÿâàùè äó-
õîâíîòî òúðæåñòâî íà âòîðîòî ïðè-
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шествие на Христос, ни говори много: 
õîðàòà ñàìè ñè óñòðîéâàò „ñòðàøåí 
ñúä„ â òîçè âèä, â êîéòî ñà ñâèêíàëè 
да си го представят. Страданието 
е разплата за греха, от който те не 
могат да се удържат, а не наказание 
свише.

Ñòðàøíàòà ñöåíà íà îñëåïÿâàíåòî 
на каменоделците в гората свиде-
òåëñòâà çà èçêðèâÿâàíåòî íà íðàâ-
ствените основи на живота. Един 
от конниците – палачи вика при себе 
си нищо неподозиращия майстор. На 
пръв поглед изглежда, че иска да го 
прегърне. Но тази „братска прегръд-
ка„ се превръща в коварен удар. Кон-
никът го притиска към себе си за да 
му избоде очите.

Áîëåñòèòå íà ðàçêúñâàíèÿ îò ïðî-
òèâîðå÷èÿ ñâÿò ñå èçêóïâàò ïîñðåä-
ñòâîì êðúñòíàòà æåðòâà íà äâàìà 
творци – Андрей Рубльов и Бориска. 
Всеки един преминава по своя път на 
ñòðàäàíèÿ, „ñëèçàíå â àäà„, ïðåäøå-
ñòâàù âúçõîäà è äóõîâíîòî ïðåîáðà-
жение.

Евангелската тема за кръстните 
ñòðàäàíèÿ è ñìúðòòà ïðèñúñòâà 
è â ïúðâîíà÷àëíîòî èìå íà ôèëìà 

„Страсти по Андрей„. То ни препраща 
към произведение на любимия компо-

çèòîð íà Àíäрей Тарковски – „Страс-

ти по Матей„ на Йохан Себастиан 

Бах. От това първо име е ясно каква 

роля се отрежда на Андрей Рубльов. 

Той е апостол – летописец на своето 

време. Бориска във филма настойчи-

во се уподобява на Христос. „За нас 

герой в духовния смисъл е Бориска - 

казва в интервю Андрей Тарковски. 

Ñìèñúëúò íà ôèëìà å äà ïîêàæå êàê 

îò íåäðàòà íà åäíà ìðà÷íà åïîõà ñå 

заражда заразителна бясна енергия, 

която се събужда у Бориска и изгаря 

с камбаната„.

За да подчертае плодотворността 

íà êðúñòíèÿ ïúò íà óìèðàíåòî è âúç-

кресението Тарковски буквализира 

евангелския образ на зърното, попад-

íàëî â çåìÿòà: „Àêî æèòíîòî çúðíî, 

ïàäíàëî â çåìÿòà, íå óìðå, îñòàâà ñè 

само; ако ли умре, принася много плод.

„ (Иоан 12:24)

Ðåæèñüîðúò ñíèìà ñöåíàòà íà íà-

÷àëîòî íà ðàáîòàòà âúðõó êàìáàíà-

та от птичи полет. Хора, облечени 

с бели ризи, копаят яма. Отгоре те 

ïðèëè÷àò íà çúðíà, õâúðëåíè â çåìÿ-
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та. Бориска лежи на края на ямата, 
разперил ръце като кръст. Тук ясно 
виждаме какво предстои на героя, а 
именно  – „пътят на зърното„.

Този път е зададен чрез движението 
на героя надолу: в знаменитата сце-
на на търсенето на глина за камба-
ната. Вали дъжд, а Бориска се хлъзга 
надолу по разкаляния склон. Само на 
äúíîòî íà ÿìàòà òîé íàìèðà ïîäõî-
дяща глина за камбаната. Когато от-
ëèâàò êàìáàíàòà è ìåòàëúò òå÷å ïî 
êðúñòîîáðàçíî íàñî÷åíèòå æëåáîâå, 
êîìïîçèöèÿòà íà êàäúðà ñ ïðèñúñòâà-
щия в него Бориска напомня иконогра-
фията на „Слизане в ада„.

Знаци от другия свят, от преизпод-
нята съпътстват и Андрей Рубльов. 
Когато иконописецът е паднал на 
êîëåíå ïî ñðåäàòà íà îïóñòîøåíèÿ 
õðàì, ïðåâúðíàò â ïåïåëèùå, âúçíèê-

âà ÷óâñòâîòî, ÷å òîé ñå íàìèðà íà 
дъното на преизподнята. Тази асо-
öèàöèÿ ñå ïîäêðåïÿ è îò áåñåäàòà ñ 
îòèøëèÿ ñè îò æèâîòà áðàò ïî ìàé-
сторство – Теофан Грек.

Актуализацията на евангелската 
òåìà çà „ïúòÿ íà çúðíîòî„ îáÿñíÿâà 
çàùî ïîëåòúò íà âúçäóõîïëàâàòåëÿ 
â ïúðâàòà ñöåíà íà ôèëìà çàâúðøâà 
трагично. Този полет се оказва преж-
äåâðåìåíåí, òîé íå å ïðåäøåñòâàí 
от дълъг жертвен път на духовно 
ñúçðÿâàíå, ñëèçàíå â îíàçè îáëàñò, êú-
дето се заличават границите между 
ëè÷íîòî è êîëåêòèâíîòî ñúùåñòâó-
ване.

Всички смислови линии на филма се 
ñúáèðàò íà ôèíàëà â åïèçîäà, íà êîé-
то Тарковски придава особено значе-
ние, много пъти връщайки се към него 
по време на снимките. Това е момен-
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тът, когато Рубльов, снема от себе 
ñè îáåòà çà ìúë÷àíèå, óñïîêîÿâà ïëà-
чещия Бориска, взема го на ръце и му 
говори утешителни думи.

Кадърът, изобразяващ тази сцена, 
ни препраща към известния иконог-
рафски сюжет, получил названието: 
„Пиета„. В центъра на вниманието 
на този сюжет е Света Богороди-
öà, êîÿòî îïëàêâà ñâîÿ Ñèí, ñíåò îò 
кръста, лежащ на коленете й. Най-
èçâåñòíàòà õóäîæåñòâåíà âåðñèÿ 
на „Пиета„ е скулптурната група на 
Микеланджело от 1499 година. Реди-
ца други художници също се обръщат 
към тази тема.

Най-често Света Богородица и ней-
íèÿò Ñèí ñà ðàçïîëîæåíè â îñíîâàòà 
на кръста, като в картината на Ел 
Греко от 1592 година.

Именно с този момент започва пре-
ображението на света във филма. Ка-
ìåðàòа се плъзга по фигурите, спуска 
се към въглените на горящия огън, а 
след това се отправя нагоре, пота-
пяйки ни в „другата реалност„, тази 
на иконите на Андрей Рубльов.

Ðàçáèðà ñå, â ñöåíàòà îò  ôèëìà íà 
Тарковски не намираме пълно съот-
âåòñòâèå íà ñúáèòèåòî îò áèáëåé-
ските времена. Режисьорът само 
íàìåêâà çà òÿõ, ïðîìåíÿéêè âúçïðèÿ-
òèåòî íà äåëíè÷íàòà ðåàëíîñò êàòî 
и придава сакрално значение. В тази 
ñöåíà çà ïúðâè ïúò îòñúñòâàò èç-
кривявания на нравствения порядък. 
Въпреки преживените страдания, 
героите не вкаменяват сърцата си, 
а обратно – те са открити един към 
друг. Минута на задушевно общуване 
â íåïîäõîäÿùа, обстановка.

Но не само за това говори на зрителя 
тази сцена. Движението на камера-
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òà îò îñíîâàòà íà „êðúñòà„ íàäîëó, 
после нагоре, а накрая още по-нагоре 
към иконите на Андрей Рубльов – ду-
ховния плод, венеца на неговия жи-
âîò, ðèñóâà îáðàçà íà „ðàçöúôíàëèÿ 
кръст„. Това е изображение, което 
ïîëó÷àâà ðàçïðîñòðàíåíèå â ïåðèîäà 
на ранното християнство през I–III 
век. „Разцъфналият кръст„, символи-
çèðà äóõîâíàòà ïîáåäà íàä ñìúðòòà, 
възкресението на Иисус Христос и 
преобразяването на света. На второ 
ìÿñòî ñâèäåòåëñòâà çà äúëáîêàòà 
âðúçêà ìåæäó äâà îáðàçà: äúðâîòî íà 
живота и кръста, изгубена през къс-

ното християнство. Реалността на 
ñâåòà, èçîáðàçåí â „Àíäðåé Ðóáëüîâ„, 
äåìîíñòðèðà ðàçêîë ìåæäó òåçè äâå 
íà÷àëà, òÿõíàòà íåïðèìèðèìà âðàæ-
äà, êîÿòî ñå èçðàçÿâà â æåñòîêàòà 
áîðáà ìåæäó õðèñòèÿíñòâîòî è åçè-
чеството. Но във вътрешния опит 
íà õóäîæíèêà, ïðåìèíàë ñâîÿ êðúñòåí 
ïúò íà ñòðàäàíèÿ è âðåìåííà ñìúðò 
(мълчание), се извършва възстано-
вяване на органичната връзка между 
духа и живота, природата и религи-
озното изкуство. Може би именно 
затова Тарковски, преди да покаже 
ñâåòà íà èêîíèòå íà Àíäðåé Ðóáëüîâ, 
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â åäúð ïëàí èçîáðàçÿâà ïîâúðõíîñòòà 
íà äúðâåíà äúñêà, òàêà ÷å íèå äà âè-
äèì íåéíèÿ ñòðîåæ, à çàâúðøâà ñâîÿ 
ôèëì ñ ïðèðîäíè êàäðè: äúæä è ïàñÿùè 
на ливадата коне. 

Ïîñëåäíàòà èêîíà íà Àíäðåé Ðóáëüîâ, 
êîÿòî âèæäàìå âúâ ôèëìà, å èçîáðà-
жение на неизобразимото: Спас Не-
ръкотворен. Самата история на поя-
вяването на този образ ни говори за 
преодоляването на границите между 
äóõà è ìàòåðèÿòà, çà âúçìîæíîñòòà 

за одухотворяване на материята. 
Този ефект търси Тарковски в послед-
ните кадри на филма. Спасителят 
èçëèçà îò ðàìêèòå íà èêîíîïèñíîòî 
изображение, благославя със Своя 
поглед целия свят, който се открива 
пред зрителя: река, гора, буря, пасящи 
êîíå…

 Източник: tara-eparhiya.ru

Ïðåâîä: ïðåçâèòåðà Æàíåòà 
Äèëêîâà-Äàíîâñêà
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Îëåñÿ Íèêîëàåâà

ЦЪРКВАТА  И 
ТВОРЧЕСТВОТО В 

СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА
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Ñúç äà âà íå òî  
íà „íî âà òà  
ðå àë íîñò”
Ñïî ðåä åä íî ðàç ï ðîñ ò ðà íå íî ìíå íèå, 
Цър к ва та и твор чес т во то се на ми-
рат в неп ри ми ри мо про ти во ре чие, по-
не же цър ков ни ят жи вот е дог ма ти-
÷åí è êà íî íè ÷åí, òî åñò ñïî ðåä òî âà 
мне ние – нес во бо ден и рег ла мен ти-
ран, до ка то твор чес т во то е не въз-
ìîæ íî áåç ñâî áî äà òà íà òâî ðå öà îò 
êàê âè òî è äà å ôîð ìàë íè çà äúë æå íèÿ: 
êóë òó ðà òà æè âåå ÷ðåç ïîñ òî ÿí íî òî 
îá íî âÿ âà íå íà ñâî è òå êà íî íè, ÷ðåç 
бор ба с ав то ма тиз ма, чрез твор чес-
ко от тлас к ва не от го то ви те фор ми 
и твор чес ка про мя на на тра ди ци я та.

На ис ти на кул тур но то дейс т вие се 
из ра зя ва съ що и в бор ба с опош ли ли-
òå ñå óìúð ò âå íè ôîð ìè, ñ ùàì ïè òå è 
êëè øå òà òà, ñ äó ìè òå, êî è òî òâúð äå 
÷åñ òî ñà áè ëè íàï ðàç íî ïðî èç íà ñÿ íè è 
са за гу би ли пър во на чал ния си сми съл. 
За що то кул ту ра та има не пос ред с т-
âå íî îò íî øå íèå êúì ïðî ìå íÿ ùà òà ñå 
÷î âåø êà ìåí òàë íîñò, êúì îï ðå äå ëåí 
òèï ñà ìî ñúç íà íèå íà îá ùåñ ò âî òî â 
ед на или дру га епо ха. Са мо че кул тур-

но то дейс т вие не е все поз во ле ност – 
тук дейс т ва (ка то твор чес ки усет, 
ка то вкус, ка то чув с т во за стил) ед-

íî óáåæ äå íèå, êî å òî å òâúð äå ñõîä íî 

ñ êà çà íî òî îò Àïîñ òîë Ïà âåë: Âñè÷ êî 

ìè å ïîç âî ëå íî, àëà íå âñè÷ êî å ïî ëåç-

íî; âñè÷ êî ìè å ïîç âî ëå íî, íî íÿ ìà äà 

áú äà àç îá ëà äàí îò íå ùî (1 Кор. 6:12). 
Са мо то зи, кой то гле да кул ту ра та 
îò âúí è íÿ ìà îïèò îò êóë òóð íî òî 
дейс т вие, мо же да смя та, че тво-
ðå öúò, êîé òî ïðè òå æà âà âúò ðåø íà 

Î ËÅÑß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ å ñðåä çíà-

÷èìèòå ïðåäñòàâèòåëè íà 

ñúâðåìåííàòà ðóñêà èíòåëèãåí-

öèÿ. Òÿ å ïèñàòåëêà, ïîåòåñà è 

ïóáëèöèñò, ïðîôåññîð â Ìîñêîâ-

ñêèÿ ëèòåðàòóðåí èíñòèòóò Ãîð-

êè, ÷ëåí íà Ñúþçà íà ïèñàòåëèòå 

è íîñèòåëêà íà ìíîæåñòâî ïðåñ-

òèæíè ëèòåðàòóðíè íàãðàäè. 

Олеся Николаева и  
прот. Владимир 

Витилянский,  
сн. Михаил Моисеев  
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ñâî áî äà, íå òðÿá âà äà èìà íè êàê âè 
та бу та. Нап ро тив, кол ко то по-на да-
рен е тво ре цът, тол ко ва по ве че вът-

ðåø íè çàá ðа ни има той и тол ко ва по-

òå ñåí å ïú òÿò, ïî êîé òî ñå íà ñî÷ âà 

не го ва та твор чес ка енер гия.

Оба че про ти во ре чи е то или ан та го-

низ мът меж ду Цър к ва та и кул ту ра та 

е по ве че из мис лен, от кол ко то ре а-

лен. Цър ков ни те дог ми и ка но ни, съ що 

êàê òî è îá ùè ÿò êîí ñåð âà òè çúì íà 

цър ков ния жи вот, съв сем не са ана ло-

гич ни на ня ка къв „Art poetique” или на 

„Ма ни фес та на нем с ки те ро ман ти-

ци”. То ва не е не що, ко е то е нат ра пе-

но на Цър к ва та от вън: то ва е то зи 

гръб нак, без кой то тя би се из ро ди ла 

в „съб ра ние на вяр ва щи те” или в клуб 

за ре ли ги оз ни ин те ре си.

Лъж ли во е и твър де ни е то, че дог ма-

ти те ско ва ва ли чо веш кия дух: нап-

ðî òèâ, äó õúò íà ÷î âå êà å ïðèç âàí äà 

из рас не до ви со та та на дог ма та и 

да съз ре не го ва та кра со та, и за то ва 

из рас т ва не гра ни ци ня ма. Дог ма тът 

е не пок ла тим и е ви на ги съв ре ме нен. 

Дог ма тът е ме та фи зи чен и е ви на ги 

ак ту а лен, до ка то ме то ди ки те за из-

êóñ ò âî è ìà íè ôåñ òè òå ñå ïî ÿ âÿ âàò 

òî÷ íî çà ðà äè òî âà äа бъ дат пре о-
до ля ва ни и точ но то га ва, ко га то за-
ïî÷ âàò äà ïðå ñúõ âàò èç âî ðè òå íà 
òâîð ÷åñ ò âî òî: ïî ïðà âè ëî, òî÷ íî ïî 
„ме то ди ки” тво рят наследниците. 
При то ва „ме то ди ки те” се сме нят, 
а наслед ниците ос та ват. Но ка но-

íúò íà èç êóñ ò âî òî å íå ùî ñúâ ñåì 
раз лич но: той не се раж да в гла ва та 
ïî äå äóê òè âåí íà ÷èí, à ñå ïðî ÿ âÿ âà â 
õó äî æåñ ò âå íî òî ïðî èç âå äå íèå êà òî 
ñú âúð øå íà ôîð ìà è ñàì ó÷àñ ò âà âúâ 
фор ми ра не то на тра ди ци я та.

Све ще ник Па вел Фло рен с ки е пи сал, 
че ка но нът ни ко га не е бил преч ка 
çà õó äî æåñ ò âå íî òî òâîð ÷åñ ò âî, ÷å 
труд ни те ка но нич ни фор ми ви на ги са 
би ли он зи „про бен ка мък”, в кой то са 
се „пре чуп ва ли ни що жес т ва та” и „са 
се изос т ря ли ве ли ки те да ро ва ния”. 
„Из ди гай ки на она зи ви со та, ко я то 
чо ве чес т во то е дос тиг на ло, ка но-
íè÷ íà òà ôîð ìà îñ âî áîæ äà âà твор-
чес ка та енер гия на тво ре ца за íî âè 
ïîñ òè æå íèÿ, çà òâîð ÷åñ êè ïî ëåò… 
èçèñ ê âà íè ÿ òà íà êà íî íè÷ íà òà ôîð ìà 
са ос во бож да ва не, а не ог ра ни ча ва-
не.”1 

Твор чес ка та за да ча на ху дож ни ка е 
да пос тиг не сми съ ла и дъл бо чи на та 
на ка но на (на тра ди ци я та): в то ва се 
със тои не го ва та връз ка с ис то ри я та 
на чо ве чес т во то, а за то ва – и с ис-
ти на та и с ре ал ност та. Тво рец, кой-
то смя та, че ка но нът мо же да за сег-
не не го ва та твор чес ка ори ги нал ност 
и за то ва, пре ди още да го е ус во ил, се 
опит ва да го уни що жи, из па да всъщ-
íîñò â ïúë íà çà âè ñè ìîñò îò ñâî ÿ òà 
раз ру ши тел на за да ча и за поч ва да па-

1 Флоренский, П., свящ. Моленные иконы 
преподобного Сергия, II, У водоразделов мысли, 
т. 1, Paris, Ymka Press, 86
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ра зи ти ра вър ху ос та тъ ци те от чуж-
äè ôîð ìè, ïîä ìå íÿé êè òâîð ÷åñ ò âî òî 
с дес т рук ти вен дис курс.

И все пак ка но ни те на из кус т во то, 
çà ðàç ëè êà îò öúð êîâ íè òå, êî è òî ñè 
îñ òà âàò íå ïîê ëà òè ìè è íå èç ìåí íè, 
ис то ри чес ки се сме нят един от друг, 
та ка кла си цис тич ни ят ка нон е сме-
нен от ре а лис тич ния или от ро ман-
òè ÷åñ êèÿ, ðàæ äà ùè ÿò ñå îò òåõ íè òå 
нед ра мо дер ни зъм с те че ние на вре-
ìå òî ñàì ñå ïðåâ ðú ùà â òðà äè öèÿ è 
ста ва кла си ка, как то то ва се е слу-
÷è ëî ñ òâîð ÷åñ ò âî òî íà Àëåê ñàí äúð 
Блок и Ан на Ах ма то ва, Бо рис Пас тер-
нак и Ан д рей Пла то нов.

Въп ро сът е в то ва, че Цър к ва та и 
êóë òó ðà òà ñå îò íà ñÿò êúì ðàç ëè÷ íè 
ас пек ти от чо веш ко то би тие: Цър к-
âà òà, ìà êàð è äà ïðå áè âà âà â ñâå òà, 
íå ìó ïðè íàä ëå æè, äî êà òî êóë òó ðà òà 
ïðè íàä ëå æè íà ñâå òà è èñ òî ðè ÿ òà, 
за ед но с ко и то и ще за ги не: çå ìÿ òà 
è âñè÷ êè íå ùà ïî íåÿ ùå èç ãî ðÿò… (2 
Петр. 3:10). Ма кар че, как то е ка за но, 
æè òî òî ùå ïðè áå ðàò â æèò íè öà òà.

И въп ре ки то ва, и в Цър к ва та, и в 
õðèñ òè ÿí ñ êà òà êóë òó ðà ïðî òè ÷à 
про цес, схо ден на бо го по доб но то чо-
âåø êî òâîð ÷åñ ò âî, öåë òà íà êî å òî å 
съз да ва не на „но ва ре ал ност”, най-ве-
÷å â äúë áè íè òå íà ÷î âåø êà òà äó øà; 
î÷àê âà íå íà íî âî íå áå è íî âà çå ìÿ, íà 
Öàð ñ ò âî òî Áî æèå, ïðå îá ðà çÿ âà íå íà 
са мия се бе си и на све та.

Òâîð ÷åñ ò âî òî  
êà òî ïîä âèã  
íà âÿ ðà òà
Пуш кин е ка зал: „Цел та на по е зи я та 
е са ма та по е зия… Цел та на из кус-
т во то е иде а лът, а не нра во у че ни е-
то.” Иде а лът е то ва, ко е то го ня ма 

â ñâå òà, íî êî å òо съ щес т ву ва в ед-

на иде ал на ре ал ност; он то ло ги чес ки 

об ра зец, на кой то мо же да съ от вет-

с т ва един ст ве но пре об ра зе на та ре-

ал ност. За то ва осо бе но ак ту а лен в 

твор чес т во то е проб ле мът за вя ра-

та. Вя ра та ви на ги се на ми ра в про ти-

âî ðå ÷èå ñ äà äå íîñ òè òå íà òî çè ñâÿò, 

с не го ва та оче вид ност, най-нак рая, с 

÷î âåø êî òî ratio, êî å òî ñå îñ íî âà âà 

вър ху те зи оче вид нос ти и се при дър-

жа към тях док рай. Свет с ко то „зна-

ние” – до во ди те на опи та, кой то е 

свик нал да се ори ен ти ра сред при чин-

но-след стве ни те връз ки на пад на лия 

свят и да апе ли ра към тях на та ло ги-

ка – се съп ро тив ля ва на стре ме жа на 

вя ра та и се опит ва да я раз ло жи ра-

ци о на лис тич но.

В твор чес т во от та къв род пре ко-

мер на та реф лек сия мо же да се пре-

вър не в преч ка, ко я то уби ва не пос-

ðåä ñ ò âå íèÿ ïî ðèâ êúì èäå à ëà, òî åñò 

към Кра со та та и Ис ти на та. Съ що то 
ìî æå äà ñòî ðè è ïðî ôå ñè î íàë íè ÿò 
на вик, на ла гащ се и из п ре вар ващ със 
ñâî å òî çíà íèå ïî âúï ðî ñà êàê òî÷ íî 
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òî âà òðÿá âà äà áú äå íàï ðà âå íî, ïî 
от но ше ние на твор чес ка та въз мож-
ност на оно ва бла же но нез на ние и „хо-
де не по во да та”, ко и то са дос тъп ни 
са мо за вя ра та.

В чо веш ко то би тие съ щес т ве но пре-
пят с т вие по пъ тя към бла го да тен жи-
вот, кой то се да ва „спо ред вя ра та” 
пред с тав ля ва зна ни е то на за дъл жи тел-
íè òå çà êî íè íà ïðè ðî äà òà, íà ñâå òà, íà 
÷î âåø êè òå îò íî øå íèÿ, íà ñî öè àë íè òå 
„раз п ре де ле ния” и т. н., с ко и то чо век е 
оп ле тен ка то с па я жи на. „Чо век, кой то 
се съм ня ва, че Бог е не гов по мощ ник в 
äîá ðî òî äå ëî, ñå áîè îò ñÿí êà òà ñè è ïî 
âðå ìå íà îõîë ñ ò âî è èçî áè ëèÿ ñå ìú ÷è 
от глад, а при за о би ка ля ща го ти ши на 
се из пъл ва с бу ря” – пи ше пре по доб ни ят 
Иса ак Си рин (VI в.).2

Ðàç ìèø ëÿ âàé êè çà òâîð ÷åñ ò âî òî, íå 
мо жем да не стиг нем до ми съл та, че 
то е срод но на вя ра та, ко я то, спо-
ðåä äó ìè òå íà àïîñ òîë Ïà âåë, å æè âà 
ïðåä ñ òà âà íà îíî âà, çà êî å òî ñå íà äÿ-
âà ìå, è ðàç ê ðè âà íå íà îíî âà, ùî ñå íå 
âèæ äà (Евр. 11:1). По сво я та мис тич-
íà ñú ùè íà òâîð ÷åñ ò âî òî èìà ñú ùî 
òà êà âà çà äà ÷à è òúð ñè â èäå àë íà òà 
ре ал ност оне зи ве щи, ко и то е приз-
ва но да въп лъ ти. И тук то се сре ща 
ñ åì ïè ðè÷ íî òî, òî åñò íå äó õîâ íî òî, 
зна ние ка то със свой про тив ник. За-
ùî òî òâîð ÷åñ ò âî òî îñ âî áîæ äà âà 

2 Èñà àê Ñè ðèí, ïðåï. Сло ва под виж ни чес кие. М.: 
Пра ви ло веры, 1993. С. 293.

ми съл та от око ви те на де тер ми ни-
ра ния свят, за кой то та ка се е вкоп-
чи ло то ва зна ние, кой то е гра ни ца на 
ïðè ðî äà òà è êîé òî òðÿá âà äà áú äå 
пре о до лян в твор чес кия под виг. Пре-
по доб ни ят Иса ак Си рин пи ше: „Зна ни-
е то е про ти во по лож но на вя ра та. Във 
всич ко (във всич ки свои действия), 
ко е то се от на ся до нея, вя ра та е на-
ðó øà âà íå íà çà êî íè òå íà çíà íè å òî 
(не ду хов но то).”3 … „Зна ни е то е гра-
ни ца на ес тес т во то и е не гов па зи-
тел във всич ки те му пъ ти ща. А вя ра-
та шес т ва по-ви со ко от ес тес т во-
то. … В как ва то сте пен чо век след-
âà ïîõ âà òè òå íà çíà íè å òî, â òà êà âà 
сте пен той се свър з ва със стра ха. … 
À êîé òî ïîñ ëåä âà âÿ ðà òà, òîé ñêî ðî 
ùå ñòà íå ñâî áî äåí è ñà ìîâ ëàñ òåí è 
ка то син Бо жий сво бод но ще из пол-
з ва власт та си. Въз лю би ли ят та зи 
вя ра, как то и Бо га, ще раз по ла га с 
öÿ ëî òî òâàð íî åñ òåñ ò âî, çà ùî òî íà 
вя ра та е да де на въз мож ност да из г-
ðàæ äà íî âà òâàð, ïî ïî äî áèå Áî æèå, 
êàê òî å êà çà íî: Òîé âúð øè êàê âî òî 
èñ êà äó øà òà Ìó (Иов 23:13). По ня ко-
га тя мо же всич ко да сът во ри от не-
съ щес т ву ва що то… Зна ни е то ня ма 
òà êî âà äðúç íî âå íèå, ÷å äà ñúò âî ðè 
то ва, ко е то не е да де но от ма те ри я-
та… Те ча що то ес тес т во на во да та 
не ще прие ме на своя гре бен сле ди те 
íà òÿ ëî òî è ïðèá ëè æà âà ùè ÿò ñå êúì 
огъ ня ще се из го ри, а ако му стиг не 

3 Пак там. С. 118.
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äúð çîñò äà ïðî äúë æè, ùå ïîñ ëåä âà 
бе да”4 … „Те зи пох ва ти на зна ни е то 
пет хи ля ди го ди ни … са уп рав ля ва ли 
све та и чо век изоб що не е мо гъл да 
пов диг не соб с т ве на та си гла ва от 
çå ìÿ òà è äà îñúç íàå ñè ëà òà íà ñâîÿ 
Тво рец до то га ва, до ка то не е въз си-
ÿ ëà íà øà òà âÿ ðà è íå íè å îñ âî áî äè ëà 
от тъ ма та на зем но то де ло и су ет-
но то под чи не ние след нап раз но то ре-
е не на ума. … Ня ма зна ние, ко е то да 
не е ос къд но, кол ко то и мно го да се е 
обо га ти ло то. … Бе зу кор но е зна ни е-
то, но по-ви со ко от не го е вя ра та… 
Но го уп рек ва ме за то ва, че упот ре-
áÿ âà ðàç ëè÷ íè ïîõ âà òè, ÷ðåç êî è òî 
âúð âè ïðî òèâ âÿ ðà òà, è òî âà, ÷å òî 
се приб ли жа ва към ре да на де мо ни-
те.”5 … „В та ко ва зна ние е по са де но 
äúð âî òî íà ïîç íà íè å òî çà äîá ðî òî è 
лу ка во то, ко е то из ко ре ня ва лю бов та 
… В не го е над мен ност та и гор де ли-
âîñò òà, çà ùî òî ïðèñ âî ÿ âà çà ñå áå 
си вся ко доб ро де ло, а не го при пис ва 
на Бог. … Вя ра та пък раз ме ня сво и те 
де ла за бла го дат та и за то ва не мо же 
да пре въз на ся се бе си.”6

3 Èñà àê Ñè ðèí, ïðåï. Сло ва под виж ни чес кие. С. 
119.

5 Пак там. С. 121.
6 Пак там. С. 126.

Áëà ãî äàò  
è âäúõ íî âå íèå
Вдъх но ве ни е то, спо ред ду ми те на св. 
Гри го рий Па ла ма, е ед на от енер ги и-
те на Ду ха, от б ля сък от она зи нет-
âàð íà Ñâåò ëè íà Õðèñ òî âà, êî ÿ òî „îñ-
âå òÿ âà âñè÷ êè”: âñå êè ÷î âåê, èä âàù íà 
òî çè ñâÿò.

Вдъх но ве ни е то пред с тав ля ва ня ка-
къв твор чес ки те ле о ло ги чен им пулс, 
кой то под тик ва към твор чес т во.

Впро чем, не об хо ди мо е да се нап ра ви 
твър де важ на та уго вор ка: ние взе-
ма ме он зи слу чай, ко га то чо ве кът 
(тво рец, ху дож ник) тър пи вър ху се бе 
си имен но бла го дат ни въз дейс т вия 
и изу мен от то ва „изо би лие” на сър-
це то, за поч ва да се тру ди. В да де ния 
мо мент не ста ва ду ма ни то за ня как-
âî ñúñ òî ÿ íèå íà î÷à ðî âà íèå, íè òî çà 
„за иг ра ва не” на де мо нич на енер гия, 
ни то за ду шев на ис те рич на са мос-
ти му ла ция, ни то пък за не що дру го, 
ко е то по ня ко га – и то чес то – мо же 
да се пред с та ви за твор чес ко вдъх-
но ве ние. За да бъ дат раз ли че ни те-
çè ñúñ òî ÿ íèÿ, ñå èçèñ ê âà äó õîâ íè ÿò 
äàð äà ðàç ëè ÷à âàø äó õî âå òå, ìà êàð ÷å 
пло до ве те на ед но или дру го „вдъх но-
ве ние” по ня ко га са дос та тъч но крас-
но ре чи ви.

Ето как опис ва вдъх но ве ни е то Ан на 
Àõ ìà òî âà:
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Êîã äà ÿ íî÷üþ æäó åå ïðè õî äà,

æèçíü, êà æåò ñÿ, âè ñèò íà âî ëîñ êå.

×òî ïî ÷åñ òè, ÷òî þíîñòü, ÷òî ñâî áî äà

ïðåä ìè ëîé ãîñ òüåé ñ äó äî÷ êîé â ðó êå?

È âîò âîø ëà. Îò êè íóâ ïîê ð û âà ëî,

âíè ìà òåëü íî âçãëÿ íó ëà íà ìå íÿ.

Åé ãî âî ðþ: „Òû ëü Äàí òó äèê òî âà ëà

Ñòðà íèöû Àäà?” Îò âå ÷à åò: „ß”7.

Вдъх но ве ни е то (Му за та) прис ти га в 
ти ши на и по кой (но щем), ко га то жи-
òåéñ êè ÿò è ñó å òåí ñâÿò íà çåì íî òî 
зна ние е зас пал, угас нал, страс ти те 
ñà ñå óòà ëî æè ëè, äó øà òà íå áëóæ äàå 
из не го ви те прос т ран с т ва, а пре би-
âà âà íà ñà ìå ñúñ ñå áå ñè, â ñå áå ñè, 
ñúñ ðå äî òî ÷å íî è ñìè ðå íî, ñ âÿ ðà è 
упо ва ние (÷à êàì). Плът та е из тъ ня ла 
и зам лък на ла: то ва е със то я ние ка-
то че ли на гра ни ца та меж ду жи во та 
и не би ти е то. (Срв. при Пуш кин: „Бях 
труп сред пя съ ци те аз…”8  и при пре-
по доб ния Иса ак Си рин: „Чо век, до ка то 
å çàò âî ðåí çàä çà âå ñà òà íà äâå ðè òå 
на плът та, ня ма упо ва ние”).

7 Àõ ìà òî âà À. Му за // Сти хи и про за. Л.: Ле низ-
дат, 1976. С. 278. Ко га то но щем ча кам я, из г-
леж да, ви ся на ко съм. И е все та ка. Как во са 
мла дост, сво бо да, на деж да пред гос тен ка та с 
ли ра във ръ ка. Но вли за, до лег ло то ми при ся да. 
Вни ма тел но пог леж да ме без глас. За пит вам я: 
„На Дан те ти ли Ада си про дик ту ва ла?” От в ръ-
ща: „Аз”. [Àõ ìà òî âà, À. Из б ра ни твор би. Т. 1., С., 
На род на кул ту ра, С. 90 – пре вод А. Гри го ро ва. 
Áåë. ïðåâ.]

8 Ïóø êèí, Ïðî ðîê, Èç á ðà íè ïðî èç âå äå íèÿ, т. 2, с. 
57. – Бел. прев.

Ни що зем но не мо же да се срав ни с 
по се ще ни е то на бла го дат та (вдъх-
но ве ни е то). Как во са по чес ти те, 
с тях на та не во ля, су е та и ан га жи-
мент, ко га то твор чес т во то е без ко-
рис т но и ус тре ме но към Цар с т во то 
Бо жие? Как во е мла дост та, с гу ля и те 
на плът та, с ней ния не на си тен ин с-
тинкт на блуд ния син, ко га то твор-
÷åñ ò âî òî æà äó âà äà ïðå áè âà âà â äî-
ìà íà Îò öà? Как во е зем на та сво бо-
да, ко га то твор чес т во то жа ду ва да 
бъ де пос ле ден над ни чар при вдъх но ве-
ни е то?

И най-нак рая. Íî âëå çå. Упо ва ни е то 
не е би ло нап раз но. Îò ìåò íà ëà ïîê-
ðè âà ëî òî9 (по каз вай ки чер ти те си, 
от к ри вай ки се), âíè ìà òåë íî ïîã ëåæ äà 
ìå (слу чи ла се е сре ща та на чо веш-
ка та во ля с оно ва, ко е то й е из п ра-
те но, си нер ги я та). И по-на та тък е 
най-ин те рес но то. По е тът раз пит ва 
гос тен ка та – да не би тя да е лу ка ва 
ñà ìîç âàí êà, äà íå áè äà å ìàñ êè ðà íà 
аван тю рис т ка, тя ли е та зи, ко я то 
са ча ка ли? Íà Äàí òå òè ëè Àäà ñè ïðî-
äèê òó âà ëà?… (За що то, ако е тя, то 
зна чи тя е ис тин с ка та. Ко я то мо же 
да пос лу шаш и да й се под чи ниш… Ма-
кар че дос та доб ре из г леж да ãîñ òåí-
êà òà ñ ëè ðà â ðú êà!10)

9 В сти хот во ре ни е то сти хът е след ни ят: И 
вот вош ла. От ки нув пок ри ва ло…–  Бел. прев.

10  В сти хот во ре ни е то е из пол з ва на ду-
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Ñâåò ñ êà òà ïî å òå ñà è ïðà âîñ ëàâ íà 
õðèñ òè ÿí êà Àí íà Àõ ìà òî âà å óñ ïÿ ëà 
на ези ка на Сре бър ния век да об ри су-
ва ед на не ве ро ят но дъл бо ка и ис тин-
с ка кар ти на на чо веш ко то твор чес т-
во. Глав ни ят ак цент на сти хот во ре-
íè å òî å ïîñ òà âåí âúð õó ïîñ ëåä íà òà 
äó ìà Îò â ðú ùà: „Àç”. То е цен т ри ра но 
точ но око ло то ва „Аз”. „Аз” на „му за та” 
не е его ис тич но то (по-доб ре ка за но – 
на ту ра лис тич но то) „аз” на Ах ма то ва 
и ес тес т ве но не е „аз” на Дан те, кой-
òî å íà ïè ñàë ñòðà íè öè òå íà Àä. То ва 
е ня как ва твор чес ка енер гия, ре а ли-
зи ра ща иде ал но то „аз” на са ма та по-
е те са, ко е то мо же би та ка и би ос та-
на ло ка то „за гу бе на драх ма”, ако не бе 
про бу де но от зо ва на твор чес т во то. 

ма та „ду доч ка”, ко е то оз на ча ва свир ка, 
пи щял ка. – Бел. прев.

Ïî òî çè íà ÷èí ñìè ðå íî òî î÷àê âà íå íà 
вдъх но ве ни е то (на по мощ та Бо жия) 
за тво ре ца се прев ръ ща в пре об ра зя-
ва не на би ти е то и от к ри ва не на соб-
с т ве но то иде ал но „аз”, при час т но на 
Вис ша та ре ал ност.

Та зи твор чес ка енер гия, пред ко я то 
òâî ðå öúò ñå ÷óâ ñ ò âà êà òî ñìè ðåí 
пос луш ник, по ня ко га прес та ва да бъ-
де прос то соб с т ве на та му ем пи рич-
на лич ност и ста ва за не го из точ ник 
íà ïîç íà íèå íå ñà ìî íà öå ëèÿ ñâÿò, íî 
и на са мия не го. 

Ïðåâîä: Àíåòà Èâàíîâà

Èç „Ñúâðåìåííàòà êóëòóðà è 

Ïðàâîñëàâèåòî“, èçä. Îìîôîð, Ñ.
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Îãëåäàëî
Татяна Краснова

Нека се опитаме да ги научим как да оби-
чат. Как да тъгуват. Как да поставят пръ-
стите си върху клавишите на пианото. Как 
да могат да чуят ударите на сърцето на 
онзи, който боледува. Как да утешат този, 
който се страхува. Как да подкрепят пад-
налия и как да му помогнат да се изправи.
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Ñòðóâà ìè ñå, ÷å ó÷èòåëèòå íå çàáåëÿ-
заха как интернет завинаги „погреба” 
„закритите” уроци. Те продължават 
äà êðåùÿò „ìàëîóìíèöè„ è „òúïàöè„, 
áåç äà îáðúùàò âíèìàíèå, ÷å íÿêîé 
отдавна е натиснал бутона „запис” 
на супермодерния си смартфон. Как 
се живее под лупа и „на запис”? 

Преподавателката Татяна Краснова 
Разсъждава.

Всеки ден в мрежата се появява поне 
ïî åäíî âèäåî, çàñíåòî òàéíî ñ ìîáè-
лен телефон в класна стая или ауди-
тория. Виждаме още един учител, 
свикнал да бъде господар в това мал-
êî çàòâîðåíî ïðîñòðàíñòâî, êúäåòî 
той, благодарение на статуса си 
е „господин за един час„, или на „два 
по четиридесет и пет„, ако говорим 
за ВУЗ. Теоретично, той е дошъл да 
сподели, а те са дошли да узнаят. Но 
само теоретично.

Учителят е убеден, че зад него стоят 
опитът и образованието. А зад тях? 
В техните ръце е машинка с размери 
на кутия цигари, която знае повече 
от хиляди учители. Или от хиляди от 
тях. А най-точно – от хиляди от всич-
ки нас. 

Накратко – тази машинка знае всичко.

Ñðåäíîâåêîâíè êîäåêñè, ÷åðòåæè íà 
ñàìîëåòè, êàðòè íà ñâåòà è ñúçâåç-
äèÿòà, âñè÷êè ñòèõîòâîðåíèÿ è ïåñ-
íè, âñè÷êè ôîðìóëè è òåîðåìè ñà â 
äæîáà íà òåçè, êîèòî ñåäÿò ïðåä íàñ 

â êëàñíèòå стаи и аудитории. Тази 

ìàøèíêà íå å èçîáðåòåíà îò òÿõ, òå 

íå ñà èçîáðåòèëè è èíòåðíåò, íå ñà 

събрали цялата тази информация. Но 

òå ñà îíîâà ìëàäî ïîêîëåíèå, êîåòî 

ñàìî ñ åäèí ïðúñò ìîæå äà èçâàäè îò 

мрежата всичко, което някога е по-

ïàäíàëî â íåÿ è êîåòî ìó å íóæíî òóê 

и сега.

Не се самозалъгвайте, че все още в 

ìðåæàòà íå ìîæå äà ñå íàìåðè âñè÷-

ко. Съвсем скоро децата ни ще могат 

äà íàìåðÿò îíîâà, êîåòî íèå ñìå ïî-
çàáðàâèëè èëè îáúðêàëè, ùå ïðîâåðÿ-
âàò íà ìîìåíòà öèòàòèòå íè è âñè÷-
ки отговори на всяка една задача.

Вие… Точно сега е времето да спрем 
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с това „вие„ и да го заменим с „ние„… 
Защото само за един миг смисълът 
íà íàøåòî ñòîåíå ïðåä äúñêàòà è 
çàä êàòåäðàòà ñå èçìåíè è àâòîðè-
òåòúò, ñ êîéòî íèå áÿõìå ñâèêíà-
ëè äà ñè ñëóæèì êàòî ñ ïîêàçàëêà, ñå 
èçïëúçíà îò ðúöåòå íè. Âå÷å íèêîé 
íå çàòàÿâà äúõ â íàøå ïðèñúñòâèå 
ñàìî çàùîòî ñìå ïî-âúçðàñòíè 
è çíàåì ïîâå÷å. Çàùîòî äíåñ íèå 
âå÷å íå çíàåì ïîâå÷å.

Днес, благодарение на интернет, ние 
èìàìå ïðåêðàñíàòà âúçìîæíîñò äà 

ïîêàæåì íà òåçè äå÷èöà êîëêî ñòðó-

âàò íàøèòå çíàíèÿ è êàê òå ñà íè ïî-

могнали да се променим към по-добро.

Но въпреки всичко ние продължаваме 

äà ñå äúðæèì ïî ñòàðîìó…

–Тъпаци, кои сте вие, за да имате соб-
ñòâåíî ìíåíèå, íå ñìåéòå äà ñïîðè-
те с мен, млъкнете! – продължаваме 
äà êðåùèì îò õèëÿäèòå êëèïîâå, êà÷å-
ни във всевъзможни социални мрежи.

Ïîñëåäíîòî íåùî, êîåòî èñêàìå, å 
да се прославим. Ние просто не се 
ñúîáðàçÿâàìå, ÷å âå÷å íÿìà „çàêðè-
ти„ уроци. Всичко, което изпускаме в 
êëàñíèòå ñòàè, â àóäèòîðèèòå, áèëî 
ïîðàäè ñëàáîñò è óìîðà, áèëî ïîðàäè 
íåóìåíèå äà íàìåðèì îáù åçèê ñ ìëà-
äèòå è íàõàëíèòå, ñå ðàçíàñÿ ïî ñâå-
та с многомилионно ехо.

Такава е спецификата на общуване в 
èíòåðíåò, êúäåòî ñìå ïîïàäíàëè, èñ-

êàìå èëè íå èñêàìå, ïðàâèì ëè ðàçëèêà 
между модем и таблет, или не. Вече 
не ни питат. Светът просто се про-
ìåíè, êàòî ñúùî íå íè ïîèñêà ðàçðå-
шение да го направи.

Искате ли да знаете какво промени 
èíòåðíåò â ñôåðàòà íà ÷îâåøêîòî 
общуване? НИЩИЧКО.

Като рупор, който сме сложили пред ус-
òàòà ñè, òîé ïðîìåíè ñèëàòà íà çâóêà, 
но не и същността на думите ни.

Вие, както и аз, не станахме нито 
по-внимателни, нито по-умни след 
êàòî ïîëó÷èõìå àóäèòîðèè íà ñðåäåí 
ñîöèàëèñòè÷åñêè âåñòíèê, âìåñòî 
íÿêîëêîòî áëèçêè ðîäíèíè, ñïîðåùè â 
кухнята.

Вашият събеседник, който обижда и 
ñêâåðíîñëîâè â êîìåíòàðèòå ñè, íå 
го прави защото псевдонимът скрива 
името му, а снимката на котенце – 
ôèçèîíîìèÿòà ìó, à çàùîòî ïðîñòî å 
лош човек. Повярвайте ми, няма друга 
причина. Може би при лична среща с 
âàñ áè çàìúë÷àë, àêî ñòå âèñîêè è ñèë-
ни. Но при среща с мен, не би го на-
ïðàâèë, âúçìîæíî å äîðè äà îòíåñà è 
няколко шамара, никой не знае. 

Внезапно ние се преселихме в стъклен 
дом със стени – лупи, особено колеги-
те учители и преподаватели. Добли-
жихме се прекалено близо до тях – мла-
äèòå è íåïîçíàòèòå, äî òåçè, êîèòî 
óìåÿò äà ìåñòÿò òåçè ëóïè óâåðåíî, 
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÷å äàæå ëåêî ïðèñìåõóëíî.

Отново възниква въпросът – какво да 
правим...

Да избягаме от този „открит” урок? 
Да признаем поражението си? Или 
все пак да се опитаме да ги научим 
на онова, което го няма в мрежата, а 
ìîæå äà ñå ïðåäàäå ñàìî îò ÷îâåê íà 
човека?

Нека се опитаме да ги научим как да 
обичат. Как да тъгуват. Как да по-
ñòàâÿò ïðúñòèòå ñè âúðõó êëàâèøè-
те на пианото. Как да могат да чуят 
óäàðèòå íà ñúðöåòî íà îíçè, êîéòî áî-
ледува. Как да утешат този, който се 
страхува. Как да подкрепят падналия и 
как да му помогнат да се изправи.

Как да четат стихове. Как да плачат 
над вашите любими книги. Как да ги 
направят свои любими книги.

Нека не се опитваме да „напълним 
съда„, а да „запалим факел„. Впрочем, 
Уикипедия ми напомня, че тези думи 
íå ñà èçìèñëåíè îò ìåí, à ñà êàçàíè 
от „някой си” Плутарх и то твърде 
отдавна.

Това вече е трудна наука. Тук профе-
сори няма. Съдейки по света, който 
ïîñòðîèõìå, âñè÷êè ñìå òðîéêàäæèè 
и със сигурност нямаме право да на-
ричаме своите деца тъпаци. Това, 
êîåòî òåçè äåöà ïîäíàñÿò êúì ëèöà-
та ни, не е изчадие адово, а огледало, 
госпожи и господа, колеги мои. 

Единствено и само огледало.

Ïðåâîä:  
ïðåçâèòåðà  

Æàíåòà Äèëêîâà-Äàíîâñêà

Източник: Pravmir.ru
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Ф
отографията днес се е пре-
âúðíàëà â íåîòìåííà ÷àñò 
от нашия живот. Всеки човек 
â íàøè äíè ìîæå äà çàïå÷àòà 

миг от живота около себе си и да 
го сподели веднага с целия свят, без 
çíà÷åíèå äàëè ùå ñíèìà ñ ìîáèëåí 
òåëåôîí, èëè ñ ôîòîàïàðàò, ðîæáà 
на последната дума на техниката. 
Ñïîðåä ñïîäåëåíî ìíåíèå îò åäèí 
български фотограф в социалните 
мрежи, всяка година се публикуват 
äâà ïúòè ïîâå÷å ñíèìêè â èíòåðíåò â 
сравнение с фотографиите, направе-
íè äî òîçè ìîìåíò îò áëèçî äâà âåêà 
насам. Едва ли можем да проверим 
òàçè ñòàòèñòèêà, íî òåíäåíöèÿòà å 
ясна – днес всеки може да се почув-
ства фотограф, само с едно натис-
êàíå íà „ñïóñúêà“ äà ïðîèçâåäå èçîáðà-
жение и да го направи достояние на 
всички хора в най-голямата открита 
„галерия“ на света – интернет. Ци-
ôðîâèòå ôîòîàïàðàòè äíåñ äàâàò 
âúçìîæíîñò äà ñå ñíèìà áåç ìÿðà, âè-
наги и навсякъде, а снимащите рядко 
си задават въпроса как се е стигнало 
äîòóê è êàêâî å áèëî ïî âðåìåòî, êî-
гато да направиш снимка е било нещо 
много специално. Ежедневно мина-
ваме покрай портретите на българ-
ñêèòå âúçðîæäåíöè â ó÷èëèùàòà èëè 
ó÷ðåæäåíèÿòà, íî ìàëöèíà çíàÿò êîé 
ги е снимал в онези тъмни времена, 
когато още не е имало България и не 
å áèëî âúçìîæíî äà âëåçåø â êâàðòàë-

ния магазин, да си купиш фотоапарат 
ñ êàêâèòî õàðàêòåðèñòèêè ïîæåëàåø, 
в любимия цвят и размер и да напра-
виш портрет.

Връщаме лентата назад, през 40-те 
години на XIX век, малко след като 
френският изобретател Жозеф Ни-
сефор Ниепс, неговият сънародник 
Луи Дагер и англичанинът Уилям Фокс 
Талбот правят първите успешни 
ñíèìêè è ïîñòàâÿò íà÷àëîòî íà ôî-
тографската ера. Светът подлудя-
âà ïî íîâîòî èçêóñòâî „ðèñóâàíå ñúñ 
светлина“ – отварят се фотографски 
àòåëèåòà, èçêóøåíèòå åêñïåðèìåí-
татори носят 50 килограмова камера 
по улиците и заснемат градски пейза-
æè, õîðà è ïðåâîçíè ñðåäñòâà, êúùè è 
ïàðêîâå, ñëèçàò â êàòàêîìáèòå, ïðà-
âÿò âúçäóøíè ñíèìêè, ñíèìàò Ëóíà-
та... Фотографски картички с изгле-
ди от градове и с пейзажи от цял свят 
çàïî÷âàò äà ñå ïðîèçâåæäàò ìàñîâî è 
достигат до другия край на Земята. 

Маргарита Друмева
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Фотографията трайно и категорич-
íî çàåìà ñâîåòî ìÿñòî â äîìîâåòå 
íà õîðàòà è â öÿëîñòíèÿ æèâîò íà 
чивечеството, достига и до нашите 
земи много скоро след възторженото 
й рождество.

През 60-те години на XIX век Никола 
Карастоянов е собственик на ателие в 
Самоков и се занимава с книговезство. 
Изучил занаята в Рилския манастир, 
òîé îòâàðÿ êíèæàðíèöà è çàïî÷âà äà 
продава книги, включително такива, 
êîèòî ñàì å îòïå÷àòàë ñ ìîäåðíàòà çà 
времето си печатарска преса. Никола 
се счита за първия български печатар, 
а неговият син Анастас е дясната ръка 

на своя баща, проявил изключителни 
качества като график, илюстратор 
и художествен оформител на книги, 
íàñëåäÿâàéêè ñåìåéíèÿ çàíàÿò çà èç-
работване на  гравюри от дърво. През 
1862 г. се налага синът да замине за 
Белград, за да купи букви и материали 
за семейната печатница – поредица 
îò íåïðåäâèäåíè îáñòîÿòåëñòâà ïðî-
менят живота му завинаги и слагат 
îòïå÷àòúê âúðõó æèâîòà íà áúäåùèòå 
поколения в рода им.

Свикнали сме да свързваме тази годи-
на и Белград с легията на Раковски и 
с присъствието на много революцио-
нери в сръбската столица. Точно по 
òîâà âðåìå èçáóõâà áóíò ñëåä òåæúê 
конфликт между турския гарнизон и 
населението, градът е бомбардиран 
îò òóðöèòå, à ñúðáèòå ùóðìóâàò 
крепостта. Анастас, изгубвайки бук-
вите, багажа и парите си, често по-
ñåùàâà õîòåë „Ñðúáñêà êðóíà“, êúäå-
то се събира българската емиграция 
и щабът на Раковски. Междувременно 
çàïî÷âà ðàáîòà â åäíà ðàáîòèëíèöà è 
ðåæå ïå÷àòè îò ïèðèí÷, çà äà ñïå÷åëè 
пари за обратния път. Срещата със 
съименника му Анастас Йованович 
от Враца, фелдмаршал на княз Михай-
ëî Îáðåíîâè÷ ïî òîâà âðåìå, çàâúð-
òà ìîíåòàòà íà ñúäáàòà ñ ëèöå êúì 
вълшебната кутия на фотоапарата. 
Ñïðàâåäëèâî å äà ñïîìåíåì íàêðàòêî 
биографията на този изключителен 
българин. 
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Ðîäåí â ñåìåéñòâîòî íà ïðåñåëíèöè â 
сръбската столица, Анастас Йовано-
вич попада в една белградска печат-
íèöà ñ áóêâîëåÿðíà è èçîðàáîòâà ìå-
òàëíè áóêâè íà êèðèëèöà, èçïîëçâàíè 
çà èçäàâàíåòî íà ïúðâèÿ ñðúáñêè áóê-
вар. Сръбският княз Михайло Обре-
нович го изпраща във Виена, където 
Àíàñòàñ çàâúðøâà õóäîæåñòâåíàòà 
гимназия и овладява литографията, 
гравирането върху мед и стомана. В 
същата година е публикувано откри-
тието на Дагер и виенчани скоро след 
òîâà ñòàâàò ñâèäåòåëè íà íîâîòî 
изкуство. Той е толкова впечатлен 
от снимките, че се снабдява с Даге-
ðîâà êàìåðà è çàïî÷âà äà ïðàâè ñíèì-
ки. На него се приписва авторството 
на първата снимка с българи, напра-
вена във Виена през 1842–1843 г. – 
òîâà å ïîðòðåò íà âúçðîæäåíåöà 
Тодор Минков и неговата майка. През 
1854 г. Анастас Йованович създава 
ïúðâèòå ñòåðåîñêîïñêè ñíèìêè è äî 
днес е съхранена неговата уникална 
колекция от 800 фотографии. Именно 
òîé å óïðàâèòåë è õóäîæíèê â êíÿæå-
ския дворец в Белград и обучава Анас-
тас Йованович Карастоянов в тънко-
стите на фотографското изкуство, 
ñ óñòðîéñòâîòî íà ôîòîêàìåðàòà 
ñè, ìîäåë Voigtländer, è êàê äà ðàáîòè ñ 
нея. Анастас Йоанович урежда фото-
ателие в една от стаите на двореца.

Ñàìîêîâñêèÿò õóäîæíèê äî òàêàâà 
ñòåïåí ñå çàïàëâà ïî íîâîòî èçêó-

ñòâî, ÷å çà êðàòêî âðåìå óñâîÿâà 
çàíàÿòà, çàêóïóâà ñîáñòâåíà òåõíè-
ка и става придворен фотограф. В 
Белград се събира цялото му семей-
ство – Виктория, съпругата му, две-
те дъщери – Анка и Мариола, и два-
мата им сина Иван и Димитър, които 
започват да помагат на баща си –  
фотографията се превръща в семеен 
занаят.

Така през следващите 18 години Ана-
стас Карастоянов остава на княже-
ска служба в Белград като придво-
рен фотограф и се подписва с името 
Анастас Н. Стоянович. Успява дори 
äà îòâîðè ôîòîàòåëèå â äîìà ñè, 
êîéòî ñå ïðåâðúùà â ñåäàëèùå íà ðå-
волюционния комитет и именно там 
фотографира някои от най-известни-
те личности на българското освобо-
дително движение – Панайот Хитов, 
Стефан Караджа, Любен Каравелов, 
Ангел Кънчев, Ильо Войвода, както и 
три от седемте фотографии на Ва-
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сил Левски. Едната от тях се смята 
за първата снимка на човешка фигура 
в движение, в крачка  – Левски е поже-
лал да го снимат „ходещ“ с четниче-
ската униформа, пушка и сабя в ръка. 
Ìíîçèíà âèæäàò â òàçè ñíèìêà íåùî 
ñèìâîëè÷íî, êàòî çíàê çà ïðîáóæäàíå 
на българския народ от петвековен 
сън. Тази снимка толкова много впе-
чатлява тринайсетгодишния син на 
Анастас – Иван Карастоянов, който 
îáëè÷à ÷åòíè÷åñêà óíèôîðìà è çàñòà-
ва пред фотоапарата да бъде фотог-
рафиран в същата поза като Левски.

Българските революционери живеят 
â äîìà ìó è òàì ñå ñðåùàò ñ ïðà-
òåíèöè íà ÷åòè îò ðàçëè÷íè êðàè-
ща на България, монахът Мертирие 
ïîä ïðèêðèòèåòî íà ðàñîòî îáèêàëÿ 
България и извършва революционна и 
разузнаваческа дейност. Около 200 
български момчета са обучавани на 
âîåííî äåëî îò ñðúáñêè îôèöåðè äî 
разпускането на легията на Раковски 

и изгонването на българските рево-
люционери от Белград поради обрат в 
ïîëèòèêàòà íà ñðúáñêîòî ïðàâèòåë-
ство. Княз Михайло Обренович е убит 

Àâòîïîðòðåò 
íà Àíàñòàñ 
Êàðàñòîÿíîâ.

Àðõèâ 
Íàöèîíàëíà 
áèáëèîòåêà.

сн. Васил Левски. 
Архив Национална библиотека.
ф. Анастас Карастоянов

сн. Иван Карастоянов като момче в 
четническа униформа. 1868 г.
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и на Анастас Карастоянов е отнета 
титлата придворен фотограф. Из-
ключителна ценност от този период 
представляват неговите панорам-
íè ñíèìêè íà ñðúáñêàòà ñòîëèöà îò 
това време.

Àíàñòàñ ïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî ñè-
íîâåòå ìó äà ïîëó÷àò åâðîïåéñêî 
образование. Иван специализира фо-
тография във Виена, Париж и Лон-
äîí, ïîñëå ìèíàâà âîåííî îáó÷åíèå â 
Белградската артилерийска школа, 
äîðè ó÷àñòâà êàòî äîáðîâîëåö â Ðó-
ско-турската война. Димитър също 
специализира в Париж и Лондон. Фа-
милията Карастоянови се превръща 
в емблема на българското фотограф-
ско изкуство в Третото българско 
царство.  

Любопитен факт е, че Анастас и Иван 
ñúçäàâàò è ïúðâîòî ðúêîïèñíî ðúêî-
водство по фотография в България, 
ïî êîåòî å òðÿáâàëî äà áúäàò îáó÷à-
вани български младежи. През 1872 г. 

Иван се завръща в Самоков с идеята 
да създаде фотографски кръжок и 
пуска обява в цариградския вестник 

„Ïðàâî“. Такова обучение действител-

íî å ïðîâåäåíî è äâàìà îò îáó÷åíèòå 

ìëàäåæè çàïî÷âàò ðàáîòà êàòî ôî-

тографи в Самоков. Братята често 

се връщат в родния град, снимат гра-

да и хората. 

През есента на същата година става 

îáèðúò íà õàçíàòà ïðè Àðàáàêîíàø-

êèÿ ïðîõîä è òóðñêèòå âëàñòè àðåñ-

туват участниците в него. Заловен 

å è Ëåâñêè, à ñîôèéñêèÿò ïàøà èçïðà-

ща в Самоков конвой да доведе Иван 

Карастоянов, за да снима затворни-

ците. Има спорове дали тогава е бил 

фотографиран Левски. Според ст. н. 

с. Ружа Симеонова, изследовател на 

наследството на българската фо-

тографска фамилиÿ, â ñïîìåíèòå íà 
Иван Карастоянов се отбелязва, че 
ïúðâîíà÷àëíî å èìàëî çàïîâåä äà ñå 
ñíèìà Ëåâñêè, êîÿòî âïîñëåäñòâèå å 

Видул Странски и Стефан Караджа. 
Архив Национална библиотека. 

ф. Анастас Карастоянов

Любен Каравелов
ф. Анастас Карастоянов
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отменена – всички останали имат 
портретни снимки, но Левски – не.

Веднага след Освобождението, Анас-
тас и Иван решават, че ще се върнат 
в България. Заминават за Свищов, за 
äà ïîëó÷àò ðàçðåøåíèå îò ðóñêîòî 
êîìàíäâàíå äà ðàáîòÿò êàòî âîåííè 
фотографи на фронта. Такова разре-
øåíèå òå íå ïîëó÷àâàò, ïîíåæå âå÷å 
èìàëî ðóñíàöè è ðóìúíöè, êîèòî áèëè 
военни фотографи. Докато преби-
âàâàò òàì îáà÷å, äâàìàòà ïðàâÿò 
изключително ценни снимки на ви-
цегубернатора на Свищов и члено-
вете на неговата канцелария. След 
това фамилията Карастоянови се 
óñòàíîâÿâà â Ñîôèÿ, êúäåòî òðèìà-
та работят много активно заедно в 
собствено ателие. Установяват кон-
такт с българския княз Александър, 
който оставя стария Анастас Ка-
растоянов да го снима, а на него „от 
ðàäîñò ìó ïðèïàäàëî“, êàêòî ïèøå â 
дневника си К. Иречек през 1880 г.

Ñëåä ñìúðòòà íà áàùàòà, òÿõíîòî 

ôîòîàòåëèå å èçâåñòíî êàòî àòåëè-
ето на „Братя Карастоянови“, където 
ñå ñïåöèàëèçèðàò â ïîðòðåòíàòà 

фотография. И до днес са запазени 

десетки техни портрети и фотогра-

фии, изключително красиви, направе-

ни с много естетически усет и фи-

нес. Братята изработват и пощен-

ски картички. Ателието се превръща 

â ïðåäïî÷èòàíî ìÿñòî, êúäåòî ñè äà-

âàò ñðåùà ïîëèòè÷åñêèÿò è äóõîâíè-

ят елит на столицата.

След Съединението на Княжество 

България и Източна Румелия пътища-

та на братята се разделят. Иван Ка-

ðàñòîÿíîâ îòâàðÿ ñîáñòâåíî àòåëèå 

на ул. „Самоковска„ 929 (днешната 

ул. „Граф Игнатиев“ 16). Повече от 30 

години Иван Карастоянов снима ви-

äíè ïîëèòèöè, èíòåëåêòóàëöè è ïèñà-

тели като княз Александър Дондуков-

Корсаков, Симеон Радев, граф Николай 

Игнатиев, Драган Цанков, Тодор Бур-

мов, Захари Стоянов, êíÿç Àëåêñàíäúð 
Батенберг, Стефан Стамболов, Пет-

Втората легия в Белград. (Левски – в средата на първия ред)
Архив Национална библиотека

ф. Анастас Карастоянов
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ко Каравелов, Петко Славейков, Пейо 
Яворов, Иван Вазов и много други. Не-
гово дело са и фотографиите на княз 
Александър Батенберг и княз Ферди-
нанд. Един от портретите съдържа 
собственоръчния му подпис, на друга 
ñíèìêà êíÿçúò ïîçèðà â íàðîäíà íî-
сия, когато посещава един от люби-
мите си курорти – Минерални бани, 
близо до Хасково. 

Ïî ïîâîä ïúðâîòî èçäàíèå íà ðîìàíà 
„Под игото“ (1894) Иван Карастоянов 
прави снимки на актьорите от Народ-
ния театър, облечени като героите 
от романа. По поръчка на общината 
ñíèìà è ïîðòðåòèòå íà ñòîëè÷íèòå 
êìåòîâå, à ñúùî ïðèåìà ïðåäëîæåíèå-
то на княз Фердинанд и става при-
дворен фотограф. 

Димитър Карастоянов преживява 
няколко тежки години – изпаднал в 
íåìèëîñò ïî âðåìå íà Ñòàìáîëîâèÿ 
ðåæèì, çàìèíàâà çà Ïëîâäèâ, à ñúùî 
è âðåìåííî å èçïðàòåí â Áà÷êîâñêèÿ 
манастир за „обида на Величество-
то”, понеже отказва да направи порт-
рети на царското семейство. Едва в 
началото на XX в. той успява да отво-
ри свое фотографско ателие, на бул. 
„Цар Освободител“, срещу Италиан-
ското посолство, което нарича „Фо-
тографско художествено заведение”. 
Негово дело са уникални снимки на из-
чезващи сгради в столицата, които 
â íàâå÷åðèåòî íà Áàëêàíñêàòà âîéíà 
фотографът издава в албума „Ста-

ра София“. Именно той се смята и за 
създателя на българската пейзажна 
фотография.

Към наследството на Иван Карасто-
янов спадат два изключително ценни 
åêñïîíàòà, ñúõðàíÿâàíè äíåñ â ìóçåÿ 
на Софийския университет: ориги-
нално фототабло, което фотогра-
ôúò èçðàáîòâà ñ ëèöàòà íà çàâúð-
шилите първия випуск на Висшия пе-
дагогически курс през 1891 г., както 
и фотоографии на университетски 
преподаватели – ректора по това 
време Емануил Иванов, завършил ма-
тематика и физика в Мюнхенската 
ïîëèòåõíèêà;  áúäåùèÿ ðåêòîð, äîê-
тор по философия на Лайпцигския уни-
верситет Анастас Иширков; проф. А. 
Теодоров-Балан и проф. Д. Д. Агура. 
През следващата година фотогра-
фът изготвя луксозен фотоалбум на 
ïðåïîäàâàòåëñêèÿ ñúñòàâ íà âèñøå-
то училище, в знак на благодарност 
към тогавашния министър на народ-
ното просвещение Георги Живков.

„Äâàìàòà áðàòÿ ñà ìíîãî èíòåðåñ-
íè. Ïðàâÿò íåâåðîÿòíî õóáàâè ñíèì-
êè ïðåç òîâà âðåìå. Òå ôàêòè÷åñêè 
äîêóìåíòèðàò íàøàòà ñëåäîñâîáîæ-
äåíñêà èñòîðèÿ è îñòàâÿò çà ïîêîëå-
íèÿòà ïîðòðåòè íà íàøè ïîëèòèöè 
è äúðæàâíèöè – íà êíÿç Àëåêñàíäúð, 
ïîñëå íà êíÿç Ôåðäèíàíä; ôîòîãðà-
ôèðàò ìíîãî ó÷åíè÷åñêè è îôèöåðñêè 
âèïóñêè. Áëàãîäàðåíèå íà òÿõ èìàìå 
ñíèìêè íà âèñøè îôèöåðñêè ÷èíîâå îò 
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ãåíåðàëíèÿ ùàá. Ïàê áëàãîäàðåíèå íà 
òÿõ âñúùíîñò íèå èìàìå îáðàçíàòà 
ïàìåò íà íàøåòî ìèíàëî. Âñåêè åäèí 
îò òÿõ èìà ñîáñòâåí ïî÷åðê êàòî ôî-
òîãðàô. Äîðè àç çà ñåáå ñè åäèíèÿò ãî 
áÿõ êðúñòèëà „ìàéñòîðúò”, à äðóãèÿò 
„ïîåòúò”, çàùîòî â ñíèìêèòå íà Äè-
ìèòúð èìà åäíà ìåêîòà, íåùî ìíîãî 
àðòèñòè÷íî, íåùî ìíîãî ïîåòè÷íî. 
Òîé òàêà óñïÿâà äà ðàçïîëîæè ôèãóðè-
òå â ñâîèòå ñíèìêè, ÷å íåìèòå îáðà-
çè îò ñíèìêèòå ãîâîðÿò è èçëú÷âàò 
ïîñëàíèÿ“. Ст. н. ñ. Ðóæà Ñèìåîíîâà 
(в интервю по повод откриването на 
изложба на фамилия Карастоянови в 
Националната библиотека, 2010 г.)

В края на XIX в. в София има реги-
стрирани шестима фотографи, чии-
òî àòåëèåòà ñà ðàçïîëîæåíè „âñå íà 
мегдана“. Въпрос на престиж и много 

важна работа е било тогава „да си 
направиш пуртрет на джам“. Често 
фотографите, облечени с „френски 
äðåõè“ è øèðîêîïîëè øàïêè, ïàïèîíêè, 
дълги коси, носят тежката кутия с 
обектива навсякъде из града, а дечур-

лигата вървяò ïîäèðå èì è íàñòàâà 

всеобщо оживление. По панаирите, 

наред с гълтачите на огън и борбата 

на пехливаните, стои фотографът 

със своята „магия„ да изважда образи 

на хартия. В малките градчета и на-

селени места фотографът е предиз-

âèêâàë èñòèíñêè ôóðîð, ðàçäâèæâàéêè 

ñïîêîéíèòå âîäè íà ïàòðèàðõàëíîòî 

съществуване. Той винаги е много 

îñâåäîìåí çà ñëó÷âàùîòî ñå ïî ñâå-

та, познава много хора, включително 

важни особи, сладкодумен е и винаги 

отворен за блага приказка. Често в 

ñâîèòå ìèòàðñòâà ïî ïúòèùàòà ôî-

тографите са били обирани или пре-

áèâàíè îò âúðëóâàùèòå â îêîëíîñò-

та банди. Но като цяло, фотографът 

е будел удивление, любопитство и не-

говото присъствие никога не е отми-

навано с безразличие. 

Една интересна история е запазе-

на от живота на Иван Карастоянов. 

Като придворен фотограф, той тряб-

ва да придружи княз Фердиíàíä â ïú-
òóâàíåòî ìó äî Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð, íî 
се налага да тръгне няколко дни по-
късно. Фотографът има за задача да 
ñíèìà íÿêîè ðåäêè íàñåêîìè è ðàñòå-
ния в Рила. Пътува с файтон, облечен 

Автопортрет на Иван Карастоянов.  
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с костюм, с бомбе на главата. 

В цяла България след Освобождение-
òî âúðëóâàò ðàçáîéíè÷åñêè áàíäè, 
êîèòî ñúçäàâàò èñòèíñêè ïðîáëåìè 
на населението. Стефан Стамболов 
ïðåäïðèåìà æåëåçíè ìåðêè ïðîòèâ 
тях и действително успява да огра-
ничи тяхното действие. 

В същото време някой подшушнал на 
братя Николови – разбойническа бан-
äà, êîÿòî âúðëóâà ïî òîâà âðåìå â 
Разложко, около Сандански и Кресна, 
÷å Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ ñìÿòà äà ïî-
ñåòè Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð, ïîðàäè êîå-
òî ðàçáîéíèöèòå çàâàðäâàò ïúòÿ ñ 
намерение да пленят министър-пред-
седателя и да искат за него голям от-
куп. Те дори не са знаели как изглежда 
Стамболов и са си го представяли 
приблизително така, както е изглеж-
дал Иван Карастоянов. И когато фай-
òîíúò ïðèáëèæàâà, òå èçñêà÷àò ïðåä 
него с насочено оръжие и пленяват 
фотографа заедно с неговия асис-
тент. Връзват ръцете и очите им и 
ги затварят за няколко дни в селска 
къща в Разлог, като наистина вяр-
ват, че са пленили премиера. 

По тяхна заповед Иван пише две сър-
öåðàçäèðàòåëíè ïèñìà ñ èñêàíå çà îò-
куп от 3 000 лева за него и 2000 лева 
за помощника – едното е адресирано 
до съпругата му Райна, второто – до 
княза, което завършва така: „И поте-
ðÿ íèêàêâà íå ïðàùàéòå, èíà÷å ñìå 
погубени“. След което в продължение 

на 17 дни го водят из гората, но като 
ðàçáèðàò, ÷å íèêàêúâ îòêóï íÿìà äà 
получат, ги пускат. 

Историята обаче не свършва дотук. 
Любопитно е, че фотографът се 
сприятелява с тях, успява дори да ги 
снима (снимката на тримата хайду-
ти с „благите физиономии“ днес е за-
пазена в Народната библиотека и на 
гърба й пише:  „Разбойниците, които 
ме водиха по гората”). Иван Карасто-
янов успява да ги убеди собствено-
ðú÷íî äà íàïèøàò ïèñìî äî Ñòåôàí 
Ñòàìáîëîâ, â êîåòî äà îáÿñíÿò êàêâî 
ги е принудило да станат разбойни-
ци. Иван сам носи писмото до минис-
тър-председателя, но Стамболов не 
ïðîÿâÿâà íèêàêâà ìèлост. И когато 
по-късно ги хващат, след кратка съ-
äåáíà ïðîöåäóðà òðèìàòà óâèñâàò íà 

Автопортрет на Димитър Карастоянов. 
Архив Национална библиотека C V 372
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въжето. В съда фотографът се явява 
â òÿõíà çàùèòà, êîåòî ñòàâà ïðè-
÷èíà õîðàòà äà ñå íàñòðîÿò ïðîòèâ 
него. Това се случва през 1888 г. 

Иван Карастоянов е поканен да 
участва в книгата за възпоминание 
íà äåéöèòå îò Àïðèëñêîòî âúñòàíèå 
êàòî çàñíåìà îñòàíàëèòå æèâè ó÷àñ-
тници в него и местата, свързани 
ñúñ ñúáèòèÿòà ïðåäè è ïî âðåìå íà 
въстанието. Камерата му е тежка 
около 50 килограма, но той се изкач-
ва с нея дори на връх Еледжик – една 
îò åìáëåìèòå íà Àïðèëñêîòî âúñòà-
ние. Въпреки това в първото издание 
на книгата не са използвани негови 
снимки. По-късно преиздадените „За-
писки по българските въстания“ от 
издателство „Класика“ съдържат 
много негови фотографии.

Когато през 1892 г. се провежда пър-
вото Пловдивско изложение, Иван Ка-
растоянов прави фотографска серия, 

която събира в албум с фотографии 
îò Ïëîâäèâ и го подарява на княз Фер-
динанд. В него се съдържат 30 уникал-
ни фотографии, запечатали духа на 
âðåìåòî è àòìîñôåðàòà íà ïúðâèòå 
български предприемачи. Това е голям 
øàíñ çà âñè÷êè íå ñàìî äà ñå ïðåä-
ñòàâÿò ïðåä ñâåòà, íî è èìàò øàí-
ñà ñàìè äà âèäÿò ïîñëåäíàòà äóìà íà 
техниката и технологиите.

Малко преди Балканската война Иван 
Карастоянов става депутат, а Дими-
тър –военен кореспондент. Въоръжен 
с фотоапарат с телеобектив – голя-
ìà ðÿäêîñò â òîâà âðåìå, òîé ñíèìà 
âîåííèòå äåéñòâèÿ  îò áîåí ñàìîëåò 
над Одрин, а фотографиите му са 
ïóáëèêóâàíè â ñâåòîâíè èçäàíèÿ êàòî 
„The Daily Mirror“, „Illustrated London 
News”, ôðåíñêèÿ „Illustration“ è äð. 

След войните Иван Карастоянов ста-
âà ïî÷åòåí ïðåäñåäàòåë íà ïúðâîòî 
фотографско дружество в България 

Фотограф Димитър Карастоянов , èç àëáóìà „Ñòàðà Ñîôèÿ“
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(1919). През същата година умира Ди-
митър, а Иван живее до 1922 г., след 
êîåòî èäâà íîâîòî ïîêîëåíèå ôîòî-
графи, синовете на Димитър – Любен, 
Богдан (Бончо) и Божидар. 

Бойчо Карастоянов завършва Робърт 
колеж в Цариград и учи фотохимия в 
Берлин. Стажува в най-реномирано-
то парижко фотоателие „Валери“. С 
неговото име е свързано развитие-
òî íà öâåòíàòà è àêòîâàòà ôîòî-
графия. Изкушен от „движещите се 
êàðòèíêè“, ñòàâà êèíîîïåðàòîð â 
„Българска кинематография“, дори ре-
жисира филм по свой сценарий. В про-
дължение на 20 години снима българ-
ски филми, някои от които са: „Утро 
над родината“, „Под игото“, „Следите 
остават“, „Снаха“, „Земя“ (един от 
българските филми, показан на фес-

тивала в Кан) и др. Последните му 
äâà ôèëìà ñà „Õèòúð Ïåòúð“ è „Áúäè 
щастлива, Ани“.

Божидар Карастоянов специализира 
фотография в Париж през 30-те го-
дини на XX в. и работи в ателието 
на парижкия фотограф Мануел Фрер, 
ñëåä êîåòî ïðîäúëæàâà îáðàçîâàíèå-
то си във Виена. След завръщането 
ñè â Ñîôèÿ, ðàáîòè êàòî ôîòîæóð-
íàëèñò è îòâàðÿ íÿêîëêî àòåëèåòà 
в центъра на столицата. По фамил-
на традиция, Божидар Карастоянов 
става придворен фотограф на цар 
Áîðèñ III è êàòî òàêúâ, ñàìî òîé èìà 
ïðàâî äà çàñíåìå ñ êàìåðà ñâàòáàòà 
на Борис и царица Йоанна Савойска в 
Асизи. Като кинооператор, заснема 
íÿêîëêî êðàòêè äîêóìåíòàëíè î÷åðöè, 
à ñëåä óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðîäíàòà 

Ф. Димитър Карастоянов , èç àëáóìà „Ñòàðà Ñîôèÿ“
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âëàñò, ïðåç 1948 г. е изселен в Плевен. 

Фотографията навлиза в България 
чрез българските хъшове в Румъния и 
чрез българските студенти в Герма-
ния и Австрия – в Русия. Статисти-
êàòà ñî÷è, ÷å ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî 
в България има около 25 фотографи, 
благодарение на които днес могат 
да се възстановят изгледите на гра-
дове и портретите на хора. Първите 
български фотографи са били сърат-
íèöè íà Ðàêîâñêè è Ëåâñêè, ó÷àñòâàëè 
са в Априлското въстание и Руско-
òóðñêàòà âîéíà êàòî äîáðîâîëöè, à 
по-късно и в Балканските и Първата 
световна война. 

В мирно време ателиетата са пълни 
с българи, които желаят äà îñòàâÿò 
спомен на поколенията. Често фо-
тографите посещават българите в 

äîìîâåòå èì, êàòî òå íå ïðîñòî ñà 
çàñíåìàëè ñåìåéíèÿ ïîðòðåò, íî ñà 
áèëè äîáðèòå èçïîâåäíèöè è âúëøåá-

íèöèòå ñ ìàгическата камера. Всяка 

фотография е режисирана специално, 

ñúîáðàçíî èíòåðèîðà è âëèçàùàòà 

ïðåç ïðîçîðöèòå ñâåòëèíà, à ñàìèÿò 

акт на фотографиране се превръща в 

празник. Хората обличат най-хубави-

òå ñè äðåõè è â òîçè äåí íå ñå êàðàò 

много на щуравите си деца. Стараят 

се не само да изглеждат добре, но и 

äà áúäàò çàñíåòè ñ ïðèâåòëèâè ëèöà, 

êàòî â ñúùîòî âðåìå âíèìàâàò äà 

íå ñå óñìèõâàò ïðåêàëåíî ïðåä îáåê-

тива, за да изглеждат достатъчно 

сериозни за идващите поколения. 

Îáðúùàò âíèìàíèå íà âñåêè ìàëúê 

äåòàéл – цветето, книгата, унифор-
ìàòà, ìÿñòîòî íà âñåêè åäèí è íå íà 

Ф. Димитър Карастоянов , èç àëáóìà „Ñòàðà Ñîôèÿ“
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случайни ефекти. Децата също много 
îáè÷àò äà ñå ñóåòÿò îêîëî âúëøåáíè-
ка с фотоапарата, който винаги има 
â äæîáà ñè íÿêîÿ èíòåðåñíà èñòîðèÿ, 
видяна и преживяна някъде в големия 

Ф. Димитър Карастоянов , èç àëáóìà „Ñòàðà Ñîôèÿ“

свят. А когато дойде моментът на 
ñíèìêàòà, âñè÷êè ñå âòîðà÷âàò â 
îêîòî íà âúëøåáíàòà êóòèÿ, îòêúäå-
то според фотографа сега ще излети 
едно птиченце...
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БЪЛГАРСКО 
ИЗЛОЖЕНИЕ

Пловдив, 1892 г.

Всеки народ има в истори-
ята си събития, които го 

âäúõíîâÿâàò, êîíñîëèäèðàò è 
издигат духовно, високо над 
битките за ежедневно оцеля-
ване и политически стълкно-
вения, които впрягат общите 
óñèëèÿ íà âñè÷êè â èíòåðåñ 
на общността и няма проти-
âîäåéñòâèå îòâúòðå, òàêà 
ùîòî ñèëèòå ñå óâåëè÷àâàò 
стократно и се случва чудо. 
Ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà 
XIX в. се случват няколко та-
êèâà ñúáèòèÿ, ïðèáëèçèòåëíî 
през седем години – признаването на 
Българската екзархия, Априлското 
въстание и Руско-турската освобо-
дителна война, след която на карта-
та се появява отново България след 
петвековно отсъствие. Съединение-
то на Княжество България и Източна 
Румелия през 1885 г., което изправя 
íåóäúðæèìèÿ óñòðåì íà íàðîäà íè è 
идеала за обединена България срещу 
íåñïðàâåäëèâîñòòà íà Áåðëèíñêèÿ 
договор и Великите сили. Не за пръв 
ïúò ñòðàíàòà íè ùå îñòàíå ñàìà 
срещу целия свят и колко диплома-
òè÷åñêè óñèëèÿ ùå ñà íóæíè ìàëêî ïî 
ìàëêî äà ñå ðàç÷óïÿò ëåäîâåòå îêîëî 
крехката ни държава и високомери-
ето на онези, които държат в ръце-
те си съдбините на малките народи. 
Другото събитие, което по някакъв 
íà÷èí å ñâúðçàíî ñúñ Ñúåäèíåíèåòî, 

е провелото се седем години по-късно 
Първо българско изложение в Пловдив. 

Това е момент, в който на българско-
òî ïðàâèòåëñòâî èçîáùî íå ìó å äî 
изложения или както казва Владимир 
Áàë÷åâ: „Хич не му е до показни пиру-
ети по европейските подиуми“.1 Бъл-
гария продължава да е в немилост 
ñëåä äðúçêèÿ àêò íà Ñúåäèíåíèåòî, 
Русия гледа намръщено и продължава 
да се сърди на избора на княз Фер-
динанд, който впрочем тогава не е 
признат от нито една държава. Сте-
ôàí Ñòàìáîëîâ ñè èçìèñëÿ âúòðåøíè 
врагове и подгонва опонентите си, а 
не малко са и неговите истински вра-
гове извън страната. Промишленото 
изложение изглежда немислимо – как-
âî äà ïîêàçâàìå, êàòî ó íàñ âñå îùå 
няма работеща стабилна промишле-
ност?!...
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Но в тези екстремни обстоятел-
ñòâà, àêî è äà íå ñìå èìàëè èêîíîìè-
÷åñêà ìîù, òî äúðçîñò ñìå èìàëè â 
изобилие. Все повече българи пъту-
âàò â ÷óæáèíà è ñå âðúùàò ñ âèäåíèÿ 
в сърцето си – България не просто 
äà ñúùåñòâóâà, íî äà ñúùåñòâóâà 
достойно и на равна нога с другите 
развити европейски държави. След 
посещението на Захари Стоянов и 
Иван Андонов на изложението в Па-
риж през 1889 г., когато Айфел по-
ñòðîÿâà ñâîÿòà æåëÿçíà êóëà êàòî 
входна арка, двамата българи меч-
таят и в България да се проведе та-
кова събитие. 

Още на следващата година българ-
ñêèÿò äèïëîìàòè÷åñêè ïðåäñòàâè-
тел във Виена Григор Начович прави 
предложение за организирането на 
земеделско-промишлено изложение в 
Русе и представя проекто-правилник 

за него. Изложението в Прага 
през 1891 г., отразено толкова 
âúçòîðæåíî â ïðåñàòà, ñå ÿâÿ-
âà êàòàëèçàòîð íà èäåÿòà çà 
провеждането на българско из-
ложение. Вече като министър 
на финансите Григор Начович 
íàçíà÷àâà óïðàâèòåëíà êîìèñèÿ 
ïî óðåæäàíå íà ìåñòíèòå çåìå-
делско-промишлени изложения в 
Пловдив и Русе.

Тук за първи път се появява 
èìåòî íà Ïëîâäèâ êàòî âúçìî-
жен домакин на изложението. 

Няколко дни по-късно комисията дава 
ход и задвижва подготовката на бъ-
äåùîòî èçëîæåíèå ñ öåë „äà ïîçíàåì 
себя” и да покажем на света, „че сме 
áóäíè, ÷å ñëåäèì ïúòÿ íà öèâèëèçàöè-
ята”, според Григор Начович. Започва 
äà èçëèçà è ñïåöèàëèçèðàíî èçäàíèå 
„Нашето първо изложение„ (от декем-
ври 1891 до ноември 1892 г.), което 
подробно ни запознава с подготовка-
та и провеждането на изложението. 

Защо в крайна сметка е избран град 
Ïëîâäèâ çà ïðîâåæäàíå íà ñúáèòèå-
то? Макар и формулирано като зе-
меделско-промишлено изложение, въ-
преки огромната икономическа полза 
и като стимулатор на българското 
ñàìî÷óâñòâèå, â îñíîâàòà íà òîâà 
ðåøåíèå èìà è çàäúëæèòåëíà äîçà 
политическа мотивация. То е тряб-
âàëî äà áúäå íåùî êàòî ïðîäúëæåíèå 
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íà Ñúåäèíåíèåòî, óòâúðæäà-
вайки го съвсем и завинаги, в 
ïðèñúñòâèåòî íà äèïëîìàòè 
от Великите сили, съседните 
äúðæàâè è öåëèÿ ñâÿò, ñàìèòå 
участници в него, под звуците 
на духова музика и възторга 
îò ïîñëåäíèòå ÷óäåñà íà òåõ-
никата. Нещо повече, замисле-
íî å îòêðèâàíåòî äà áúäå íà 
6 септември – датата на Съ-
åäèíåíèåòî, íî âïîñëåäñòâèå 
òÿ å ïðîìåíåíà ïîðàäè îòêàçà 
на Високата порта да подкрепи 
това решение. Тогава е определено 
îòêðèâàíåòî äà ñå ñúñòîè íà 15 àâ-
густ, деня, в който княз Фердинанд 
полага клетва като държавен глава. 
Благосклонното отношение на Турция 
å âàæíî çà Ïëîâäèâñêîòî èçëîæåíèå, 
äà ñòàíå òàêîâà, êàêâîòî å çàìèñëå-
но – според официалните документи 
Пловдив все още е град, който е под 
зависимостта на Високата порта, а 
княз Фердинанд е временно управля-
ващ Източна Румелия.

На 5 юни Франц Йосиф I, император 
на Австро-Унгария, приема българ-
ския княз Фердинанд в двореца си – 
íàïðàâåí å ðåøèòåëåí ïðîáèâ çà 
легитимиране на българския княз и 
правителство, което изключително 
ядосва Русия. Султанът също прие-
ма делегация от български държав-
íèöè çà ïðúâ ïúò ñëåä Ñúåäèíåíèå-

то – Турция е една от държавите, 
които ще участват в изложението. 
Колко хубаво би било, ако султанът 
èçïðàòè àòîâå, êîíå, êîïðèíà, êèëèìè, 
õóáàâè îâöå è êîçè, îâîùèÿ îò âèëà-
етите, населени с българи. Ако и да 
не е възможно българите да живеят 
в обединена България, на изложение-
òî åäèíñòâîòî ìîæå äà ñå îñúùåñò-
ви – павилионът на одринци може да 
бъде до този на българите от Охрид, 
Струга, Битоля... Блестяща е идеята 
äà ñå îòêðèå ïàâèëèîí, â êîéòî äà ñå 
представят български народни носии 
от всички области на Българската 
екзархия, населени с българи, но ос-
òàíàëè ïîä òóðñêî ñëåä ðåøåíèÿòà 
на Берлинския договор – внушение по-
ñèëíî îò âñÿêàêâè ìåæäóíàðîäíè ñïî-
разумения.

Всичко това обаче остава скрито в 
коридорите на дипломацията. Плов-
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äèâ÷àíè ñà îáõâàíàòè îò íåîïèñóåì 
възторг. Имат на разположение 10 
ìåñåöà äà ïîñòðîÿò ïàðêà, ïàâèëè-
îíèòå, õîòåëèòå, êúäåòî äà ïîñðåù-
нат гостите от цял свят, участни-
ците в първото българско изложение. 
Áúðçî òðÿáâà äà ïðîìåíÿò íå ñàìî 
старото буренясало турско гроби-
ùå â èçòî÷íàòà ÷àñò íà Áóíàðäæè-
ка в модерен европейски търгов-
ско-промишлен „музей на открито“, 
íî è äà íàñòðîÿò ìèñëåíåòî ñè è äà 
âúçïðèåìàò íîâèÿ òèï êîìóíèêàöèÿ 
â ñúîòâåòñòâèå ñ  ìóëòèêóëòóðíèÿ 
ìîäåë íà ñúæèòåëñòâî ìåæäó ðàçëè÷-
ни народи и традиции. Настървено и 
äðúçíîâåíî æèòåëèòå íà Ïëîâäèâ ñå 
подготвят да станат част от един 
космополитен свят.

Като начало е трябвало да бъде създа-
ден нов градоустройствен план и те-
ренът с площ 80 000 кв. м. е заравнен 
и подготвен за строеж. Придворният 
градинар Люсиен Шевалас, завършил 
ïàðêîâî èçêóñòâî â Ïàðèæ, ðúêîâî-
äè îçåëåíÿâàíåòî è ïðîêàðâàíåòî íà 
øåñòòå öåíòðàëíè àëåè â ïàðêà, â 
който са засадени 264 дървета. По-

ради това, че времето е било изклю-
чително малко, се налага да засадят 
поне 10-годишни дървета – прослову-
тите пловдивски горещини налагат 
това решение, понеже гостите ще 
трябва да се подслонят на сянка. По-
âå÷åòî íå âÿðâàò, ÷å åêñïåðèìåíòúò 
ùå áúäå ñïîëó÷ëèâ, íî çà ùàñòèå íà 
следващата година всички дървета 
äî åäíî ñå ðàçëèñòâàò, à ñòàðèòå 
лози образуват чудесен асмалък. По 
тази причина наричат Люсиен Ше-
валас „градинар вълшебник“ и „ми-
нистър на цветята”, който има вече 
äîêàçàíî èìå â Þæíà Àìåðèêà è êàòî 
градинар на турския султан.

Äèâîòî ìÿñòî ñå ïðåâðúùà â ïðå-
красен парк, наречен по-късно „Цар 
Симеоновата градина“. Изготвен е и 
âîäîïðîâîäåí ïëàí, ÷ðåç êîéòî â ïà-
наирното градче се осигурява вода 
за многобройните чешми, шадравани, 
áàíÿ ñúñ ñòóäåíè äóøîâå, 30 êàáèíè è 
един голям плувен басейн. Благодаре-
íèå íà òîâà ñòàâà âúçìîæíî äà ñå èç-
градят три изкуствени езера – едно-
òî íà ìÿñòîòî íà ñúùåñòâóâàùîòî 
блато (проект на инж. И. Несторов), 



74 75

другото – пред павилиона на горите 
è ðèáîëîâà, îïðåäåëåíî çà ïóñêàíå íà 
жива риба, а третото – пред изкуст-
âåíàòà ïåùåðà ñúñ ñòàëàêòèòèòå 
и водопада. Близо до нея разполагат 
желязната конструкция на пързалка-
та „Луда Яна”, докарана от Прага.

По думите на Л. Шевалас: „Ïîä ñàìà-
òà ïåùåðà, îò êîÿòî íà ïåò ìåñòà 
òå÷å âîäà êàòî âîäîïàä, èìà ïðîäúë-
ãîâàò áàñåéí, â ñðåäàòà ìó ñèëåí âî-
äîñêîê, íà êîéòî âîäàòà ñå ïèëåå èç 
âúçäóõà âå÷åðíî âðåìå êîãà èìà ñëúí-
öå, òà ñå îáðàçóâà äúãà, äîáèâà åäèí 
îñîáåíî êðàñèâ èçãëåä. Â áàñåéíà 
èìà îùå íà äâå ìåñòà â ñàêñèè âîäíè 
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öâåòÿ. Îò ñòðàíèòå íà áàñåéíà èìà 
òðåâà, òðîïè÷åñêè ðàñòåíèÿ è äðúâ-
÷åòà, òà ñå îáðàçóâà åäíà âåëèêîëåï-
íà ãðàäèíà, êîÿòî ñå èçêà÷âà íàãîðå 
çàä ïåùåðàòà, íàä êîÿòî ïúê ñå ñòðîè 
åäíî øâåéöàðñêî øàëå. Îòçàäå ãúñòè 
äúðâåòà ïðåãðàæäàò êàòî ñòåíà è íå 
ïóùàò äà ñå âèäÿò ñðóòåíèòå êúùè”.3

Áëèçî äî ôîíòàíà, ÷èÿòî ñêóëïòóðà 
изработва Арналдо Цоки (известен с 
паметниците на св. Франциск Асизки 
в Александрия, на Гарибалди в Боло-
ния и на Колумб в Буенос Айрес), върху 
åëèïñîâèäíà òðåâíà ïëîù å ïîñòàâå-
на статуята „България – покровител-
ка на земеделието и индустрията“. 

За главен архитект на изложението е 
èçáðàí øâåéöàðåöúò Õàéíðèõ Ìàéåð, 
който следва да подготви планове-
те на главното изложбено хале. Към 
него работи още екип архитекти за 
изготвяне плановете на по-малките 

павилиони. Получени са и заяв-
ки от редица градове и стра-
ни, някои от които са съглас-
ни да изградят павилиони със 
собствени средства – градо-
вете Татар Пазарджик (дн. 
Пазарджик), Станимака (дн. 
Асеновград), София, Русе, Ва-
ðíà, Ñëèâåí, êàêòî è ÷àñòíè-
те лица Сарафимов от Казан-

ëúê, áðàòÿ Ïðîøåê îò Ñîôèÿ, 

Карагьозов от Габрово, Бели-

зечки от София, К. А. Вакаро 

îò Ïëîâäèâ, ïðîèçâîäèòåëè è 

търговци от Унгария  и Чехия, Евлоги 

Георгиев от Карлово, Д. Ставридис и 

ñèå îò Ïëîâäèâ, áðàòÿ Ñðåáúðíèêîâè 

от Самоков, фирмите „Ганц и сие” и 

„Е. Кон и Митлер”, „Източните же-

лезници”, както и австрийски произ-

водители и търговци. Общият брой 

на участниците в първото българско 

изложение е 24.

Îñâåí ôóíêöèîíàëíè, ïàâèëèîíèòå ñà 

изключително впечатляващи като 

архитектура. Хайнрих Майер решава 

държавния павилион като правоъгъл-

но здание с две кули край главния вход 

и малка вътрешна градина с фонтан, 

където посетителите могат да от-

äúõíàò ïðåäè äà ïðîäúëæàò íàòà-

тък. Пак той проектира павèëèîí 
„Карлово” на Е. Георгиев, постройка 
ñ „òâúðäå âêóñíà è ñìåëà àðõèòåêòó-
ра”. Сградата на дворцовия архитект 
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Гринангер е павилион за 
горите и рибовъдството 
è å èçöÿëî èçðàáîòåíà îò 
дърво, богато декорира-
íà ñ ðàçëè÷íè îðíàìåíòè 
и фигури. Варненският 
ïàâèëèîí, èçðàáîòåí îò 
àðõèòåêò Äèìèòðèåâè÷, 
представлява осмоъгъл-
íèê, äåêîðèðàí ñ ìîðñêè 
ìîòèâè, ñ ÷åòèðè êóëè 
и едно средно кубе, за-
вършващо с кула, кои-
òî íàïîìíÿò ìîðñêèòå 
крайбрежни фарове. Тази 

оригèíàëíà òâîðáà ñå 

èçðàáîòâà â Ïàðèæ è å 

сглобена по-късно на място. На по-

четно място в изложението е поста-

вен павилионът на Източните желез-

ници, „елегантен и разкошен“ според 

мнението на посетителите. Наети 

ñà è õóäîæíèöè, êîèòî äà ðàçêðàñÿò 

павилионите в панаирното градче. 

При железопътната гара в Плов-

äèâ å ïîñòðîåíà ïúðâàòà êúùà íà 

Иван Андонов, при която е издигната 

òðèóì ôàëíà àðêà çà ïîñðåùàíåòî íà 

княз Фердинанд при откриването на 

изложението. Невиждано строител-

ство започва в града – на мястото 
на стари порутени къщици се стро-
ÿò íîâè õîòåëè, ðåñòîðàíòè, ìîäåðíè 
постройки. С всеки изминал ден обли-
кът на града се променя. 

Специалистите от фирмата „Ганц 
и Сие” започват да монтират елек-
трическото осветление на изложе-
нието – 20 големи и 60 малки лам-
ïè, êàòî òÿõíîòî èíñòàëèðàíå å çà 
сметка на предприемача. За пръв 
път в България може да се види по-
добно нещо. Онези българи, които 
ñà ïîñåòèëè Ïàðèæêîòî èçëîæåíèå, 
са станали свидетели на това мо-
дерно и невероятно чудо – същото 
сега предстои да се случи и в Плов-
див. Електроенергията, необходима 
за осветяването на търговските 
ïëîùè, å äîñòàòú÷íà äà îñâåòè 
град със сто хиляди жители. Инж. И. 
Несторов и пловдивският градски 
инженер Таухен стигат до извода, 
÷å ñ âîäíàòà ñèëà íà Ñîòèðîâñêà 
река могат да се задвижат турби-
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ни, произвеждащи ток за 30 големи 
аркови и 200 малки лампи.

Когато на 11 август правят първата 
проба, целият град идва да види чу-
дото. Поради струпалия се народ на 
ñàìîòî ìÿñòî, ìíîçèíà ñå êà÷âàò íà 
Сахат тепе и наблюдават отдалеч. 
Техническият отговорник решава да 
подари на пловдивчани истинско свет-
линно шоу и нарежда да пуснат 13 голе-
ми лампи плюс още две, поставени на 
централното изложбено здание. Кога-
òî öåëèÿò ïëîùàä å îáëÿí â ñâåòëèíà, 
всички онемяват от възторг. А в пре-
ñàòà èçëèçà ñëåäíîòî ñúîáùåíèå: 

„Нощя изложението добива вълшебен 
âèä, îñîáåíî àêî èäåòå êúì åçåðîòî 
или към пещерата. Една бяла светли-
на, много по-ясна от месечната, ос-
âåòëÿâà çäàíèÿòà è àëåèòå è õâúðëÿ 
ïîëóñÿíêà íà îêîëíîñòèòå, êàêòî è 

äèñêðåòíè ñðåáúðíè ëú÷è ìåæäó 
листата на дърветата. Водата 
äîáèâà åäèí êðèñòàëåí öâÿò, 
водоскока се отражава в раз-
äâèæåíèÿ áàñåéí, à ïåùåðàòà ñå 
ïðîäúëæàâà íàâúòðå âúâ âîäàòà 
и се губи в дъното й. Електри-
÷åñêèòå ñëúíöà, êîèòî ñâåòÿò 
íàâèñîêî, ïðúñêàò ÿðêè ëú÷è è 
събират около си пеперудите. 
Пловдив за пръв път вижда елек-
трическа светлина, олицетво-
рение на прогреса...”4

Източните железници пък са 
готови да прокарат трамвай в Плов-
див на свои разноски. Поредицата 
îò ùàñòëèâè èçâåñòèÿ ñå äîïúëâàò 
с обещанието на световноизвест-
ния въздухоплавател Йожен Годар да 
ðàçõîæäà ïîñåòèòåëèòå ñ áàëîí íàä 
тепетата. 

Откриването на Пловдивското из-
ложение става на 15 август с голям 
âîåíåí ïàðàä â ïðèñúñòâèåòî íà êíÿç 
Фердинанд, представители на прави-
телството, чужди дипломати и цяло-
то население на Пловдив. В началото 
звучи българският химн, изпълнен от 
военен духов оркестър. Министърът 
на финансите Григор Начович при-
ветства присъстващите. Топовни 
залпове от Сахат тепе оповестя-
ват началото на голямото събитие. 
В седмичника „Нашето първо изложе-
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ние“ публикуват статия със заглавие 
„Îòâîðåíî“:

„Отворено!“ – днес тържествуваме 
успехите на нашия народ, осъщест-
вяването на нашите надежди. Наша-
та твърда вяра, нашата непоколеби-
ма воля днес печелят триумф. Наши-
ят идеал, нашето горещо желание е 
изпълнено. Историята отчете слав-
на дата. Началото на нашата нова 

епоха...!“ 2

Ïî âðåìå íà èçëîæåíèåòî çà ïðúâ 

път публично е демонстрирана те-

лефонна връзка със София. Тогава се 

отбелязва и десет годишнината от 

îñíîâàâàíåòî íà ïúðâàòà ôàáðèêà çà 

текстил в Габрово от Иван Калпаза-

нов, чието представяне се осъщест-

вява от Васил Карагьозов. Неговият 

павилион е закупен от Виена и е оце-

нен за „най-изящен“. Княз Фердинанд 

и княгиня Мария Луиза посещават па-

âèëèîíà è ñà âïå÷àòëåíè îò âèñîêîòî 

европейско качество на изложени-

те платове, завеси и одеяла. Заради 

своето качесто  изделията са отли-

чени със златен медал и почетна гра-

мота. След края на изложението княз 

Фердинанд премества павилиона на 

о. Мечкюр.

Изключително удивление будят 

представените в панаирното град-

че научно-технически постижеíèÿ 
и открития – Едисоновия фонограф, 
марионетките на Томас Холден, „па-

дащата железница”, представена от 
софийския търговец Лудвиг Партел, 
железницата и оръжията на Круп, и 
голямо многообразие от селскосто-

пански машини. 

Дрега атракция на изложението 

представя Йожен Годард, който прис-

тига в Пловдив със своя балон „Ла 

Франс“, за да покаже как човекът 

може да „владее въздуха“. Още на 

8-годишна възраст той лети с балон 

заедно с баща си – Луиз Годард, след 

което участва в изложенията в Па-

риж и Прага. В Пловдив той осъщест-

вява 24 полета с балон, издигайки се 

от специално построена площадка. 

Шест от полетите са през нощта. 

Îñâåí îáó÷åíèÿòà íà áългарски офи-
öåðè è âîéíèöè, òîé âçåìà ñúñ ñåáå ñè 
и по двама българи, с разрешението 
на княз Фердинанд. Първите полетели 
с балона са редакторът на в. „Балкан-
ска зора” д-р Н. Генадиев и архитект 
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Х. Майер. Под звуците на „Шуми Ма-
рица“ балонът бавно се издига от зе-
мята. Вълнението е неописуемо – хо-
ðàòà íå ïðåñòàâàò äà âèêàò „óðà“ è 
âúçòîðæåíî äà õâúðëÿò øàïêèòå ñè 
нагоре.

Ïî âðåìå íà èçëîæåíèåòî ñå ñúñòîè 
първата колективна картинна излож-
ба в България. Участници в изложе-
нието са и артистите. Софийската 
драматична трупа изнася предста-
вления, както и нашумелият през 80-
те години на XIX в. Куклен театър 
на Томас Холден, познат в цяла Евро-
ïà êàòî „íåùî íå÷óòî, íåâåðîÿòíî, 
фантастично”, според оценката на 
в. „Фигаро”. „Божественият дърводе-
лец” Томас Холден сам изработва ма-

рионетките, които „играят на 
обикновена сцена всякакви пи-
åñè ñ òàêàâà âÿðíîñò è òàêîâà 
ñúâúðøåíñòâî, ùîòî íà ÷îâåê 
ìó ñå ñòðóâà, ÷å ñå íàìèðà ïðåä 
живи артисти”.(4)

Софийският търговец Лудвиг 
Партел представя на изложе-
íèåòî „Ïàäàùàòà æåëåçíèöà“, 
която закупува от представи-
теля на Виенското дружество 
за експорт –  г-н Айнайгъл. Т.нар. 
„руска железница“ е своеобра-
çåí ïðîòîòèï íà ñêîðîñòíîòî 

влакче и представлява триста мет-
ðîâà âúëíîîáðàçíà ëèíèÿ ñ äâå ðåëñè, 
по която се движи вагон, задвижван 
áåç ëîêîìîòèâ, ñàìî îò íàêëîíà íà 
местността. Набрал инерция от па-
дането, вагонът се изкачва отново 
íà èçõîäíà ïîçèöèÿ è òîâà äâèæåíèå 
продължава до самата станция. Съ-
щият търговец предлага още две ат-
ракции – „Стрелната“ (стрелбище) за 
„мерене на нишан с пружинни пушки” 
и корабчето „Ангел Кънчев“, на кое-
то могат да се повозят 16 пасажери, 
÷èÿòî èäåÿ è êîíñòðóèðàíå å äåëî íà 
софийския инженер-механик Йосиф М. 
Симеонов.

В Пловдивското изложение участват 
îùå àìåðèêàíñêàòà ôèðìà çà øåâíè 
машини „Сингер”, както и фирмата 
„Круп“, която произвежда железо-
ïúòíè ðåëñè, ÷àñòè çà ëîêîìîòèâè è 
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оръдия, продавани в Германия, 
Русия и Турция, но тук предста-
вя малка железница, предназна-
чена да обслужва полски, горски 
или индустриални нужди. След 
приключването на панаира, 
„Круп“ прави дарение на българ-
ската държава – изложената на 
панаира железница.

Германия има още представи-
тели на изложението – фир-
мите „Грузонверк”, „Р. Волф” и 
фирмата от Лайпциг „Ернст 
Кирхнер и Сие”, известни в цял 
свят, с много отличия от други 
изложения и панаири. Първата от тях 
представя машина за трошене на ка-
мъни, гипс и цимент, воденици с пар-
ни и ръчни двигатели, които могат да 
ñå èçïîëçâàò çà ñìèëàíå íà ðàçëè÷íè 
æèòà, áîè, äúðâî çà ïðîèçâîäñòâî 
на хартия, кафе и пр., както и някол-
ко модела на оръжия. „Р. Волф” показ-
âà ñâîèòå ëîêîìîáèëè ñ ïî 12 êîíñêè 
сили, а третата – машини за проби-
âàíå íà äóïêè, çà ðåíäîñâàíå, òî÷åíå 
на ножове и др. 

Голям е броят на представените сел-
скостопански машини и уреди – плуго-
ве, брани, веялки, триери (машини за 
пресяване на зърнени храни), косачки, 
сеячки, произведени в различни евро-
пейски страни и Америка. С тях тър-
гува пловдивчанинът от италиански 
произход К. А. Вакаро, но такива уреди 
могат да се намерят и в унгарския и 

австро-чешкия павилион. Показани са 
мостри на химически и фармацевтич-

íè ïðîäóêòè, ëекарски и хирургически 

èíñòðóìåíòè, ðàçëè÷íè øëîñåðñêè, 

стъкларски и дърводелски изделия. 

Наред с чуждестранните гости, бъл-

гарските производители представят 

своите успехи в областта на копри-

нарството, тютюнопроизводство-

òî, òåêñòèëíàòà ïðîìèøëåíîñò è 

кожухарството, показани са етерич-

ни масла и българско вино.

Установено е, че Пловдивското изло-

æåíèå å èìàëî ïðèáëèçèòåëíî 162 000 

посетители от България и чужбина. 

Българското правителство взема 

решение да облекчи българите от 

ñòðàíàòà, êîèòî èñêàò äà ïîñåòÿò 

èçëîæåíèåòî, çàòîâà áèëåòèòå çà æï 

òðàíñïîðò ñå ïóñêàò ñ íàìàëåíèå îò 
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45% â ïðîäúëæåíèå íà 75 äíè, äîêàòî 
трае панаирът. 

Значението на Първото българско из-
ложение от 1892 г. е огромно и едва 
ли може да се обхванат всички него-
ви аспекти. До този момент Европа 
и светът познава България от нови-
ните за Априлското въстание, Руско-
òóðñêàòà âîéíà, Ñúåäèíåíèåòî íà 
Княжество България и Източна Руме-
лия и последвалата светкавична вой-
на със сърбите. Представата за бъл-
гарите е била твърде ограничена или 
твърде изкривена. С провеждането 
íà Ïëîâäèâñêîòî èçëîæåíèå ñâåòúò 
èìà âúçìîæíîñò äà âèäè ñ î÷èòå ñè 
и да се докосне до изключителния по-
тенциал на българския народ, който 

за 20 години полага осно-
вите на своята държав-
ност и икономика. След 
çíàìåíàòåëíîòî ñúáèòèå 
пресата в Европа, САЩ и 
Япония говорят за „бъл-
гарското чудо“.

Изложението не само ос-
тавя на града изключи-
òåëíè ïðåæèâÿâàíèÿ, íî 
îáíîâåíè óëèöè è äóõà íà 
модерното време. То по-
мага да се отворят очи-
те и на самите българи 
за самите себе си. Плов-
äèâ÷àíè ðàçáèðàò êàêâî 
богатство е старата 

част на града и чертаят планове за 
спасяването на архитектурното на-
следство. 

За пръв път българите пряко влизат 
в съприкосновение с модерните из-
îáðåòåíèÿ è íàïðåäúêà íà ñâåòà â 
научно-техническите постижения, 
виждайки с очите си локомобил, вър-
шачка, шевна машина „Сингер“, балон, 
електричество, телефон... След изло-
жението в България масово навлизат 
представените нововъведения.

Българските изобретатели и откри-
âàòåëè, ó÷àñòíèöè â èçëîæåíèåòî, 
òàëàíòëèâèòå ìàéñòîðè è òâîðöè, 
ïî÷óâñòâàëè ñå çíà÷èìè, òðåñêàâî ñå 
стремят да вложат най-доброто от 
себе си и в същото време да отгова-



82 83

ðÿò íà åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè çà 
качество. Това е пример за това как 
българинът през този период започва 
äà ìèñëè çà ñåáå ñè êàòî çà åâðîïååö, 
ðàâíîñòîåí ñ âñè÷êè îñòàíàëè, ìîòè-
âèðàí äà ñå ïîäðåäè äî òÿõ, íåîáðåìå-
íåí îò  êîìïëåêñèòå íà ðîáñòâîòî, 
като свободен творец, който дълго 
å çàäúðæàë â ñåáå ñè âëîæåíàòà ìó 
ñïîñîáíîñò äà ñúçäàâà ìàòåðèàëíè è 
духовни ценности.

И целият този възторг, израстване-
òî â äóõ, åäèíñòâîòî, äîâåëî äî ÷ó-
äîòî, íà ôîíà íà êàðàíèöèòå äíåñ â 
ïàðëàìåíòà çà ïðîöåíòè, àêöèè, ñîá-
ственост... 125 години след знамена-
телното събитие вместо надградено 
åäèíñòâî âèæäàìå ðàçäåëåíèå, íèñêè 

ñòðàñòè, îò÷àéâàùî áåçêóëòóðèå íà 
õîðàòà, ïðèçâàíè äà ñëóæàò íà íàðîäà 
си. Тъжен финал на една невероятна 
èñòèíñêà èñòîðèÿ, íîñåùà êîðåííî 
ïðîòèâîïîëîæíî ïîñëàíèå îò ñúâðå-
менната действителност.

Използвана литература:

(1) Балчев, В.,„Идеята за първото българ-
ско изложение“, Дигитална библиотека по 
àðõèâèñòèêà è äîêóìåíòàëèñòèêà

(2) в. „Нашето първо изложение“, 12.1891-
14.11.1892 г.

(3) в. „Балканска зора“, бр. 641/ 4 юни 1892, 
с. 2

(4) Ръждавичка, Е., „Първото пловдивско 
изложение и „чудесата” на модерния свят“,

 http://www.bulgc18.com/Science/Eva.htm 



84 PB

ÄÆÎÍ ÁÐÅÊ

Âúïðîñè 
íà õðèñòèÿíñêèÿ 
æèâîò è âÿðà

Нова книга 

на издателство ОМОФОР


	Съдържание
	ТВОРЧЕСТВОТО: ОТ БОГА ИЛИ ОТДЯВОЛА?
	Изкуството да виждаш
	За творчеството
	Ангелът и “демоните” на Андрей Тарковски
	Духовното преобразяване на света във филма “Андрей Рубльов”
	Църквата и творчеството в съвременната култура
	Огледало
	ФОТОГРАФСКА ФАМИЛИЯ КАРАСТОЯНОВИ
	ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ




