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Скъпи приятели,
благодарим Ви за всички хубави и сърдечни писма, 
които получихме на електронната ни поща, след 
като на бял свят се появи първи брой на нашето 
списание. Много се зарадвахме на Вашите отзиви, 
които още повече ни ентусиазират да продължа-
ваме с това начинание. Щастливи сме, че можем 
да споделим с Вас и втори брой, който в момента 
държите в ръцете си. 
В основата на нашето списание е любовта ни към 
изкуството и вярата в това, че всеки, който не е 
безразличен към ситуацията, в която живеем, 
трябва поне с нещо да опита да я промени, а това 
е нашият начин! Водени от тази любов се надяваме 
да успеем да предизвикаме поне една Ваша усмив-
ка и да изпълним част от времето Ви с една малко 
по-различна емоция. 
Голяма част от хората не се интересуват от изкуство, 
защото „робуват“ на странното схващане, че то е скуч-
но и префърцунено. Често се сблъсквам с подобни 
твърдения, а всъщност това изобщо не е така. Всеки 

може да открие по нещо за себе си, дори и това 
нещо да му се струва твърде малко и на пръв 
поглед незначително - това може да бъде ня-
коя картина, някой разказ, някой стих, а нима 
всички ние не гледаме филми, които поня-
кога ни провокират с определено послание. 
Изкуството не е само тези неща, то е една 
голяма Вселена от емоции и се проявява в 
най-разнообразни форми. В него има и съл-
зи, и смях, и въображаеми светове, и реа-
листични истории, то може да развълнува и 
най-големите си скептици, стига да посмеят 

да излязат извън рамките на своята преду-
беденост. В изкуството няма граници, има 
само полет на въображението.

Има и други „явления“ освен светските 
личности и материалите за светски пар-
тита и скандали. Има и такива личности, 
които се занимават с понякога странни, 
но смислени неща, такива, които имат 
какво да кажат, такива, на които ще обър-
нем подобаващо внимание на нашите и 
също Ваши страници, защото вярваме, 
че те носят онази невидима красота, 
която според нас е по-силна от другата. 
Силно се надявам опитите за „промива-
не на мозъци“ с повърхностни и несъ-
ществени неща, с които навсякъде се 
сблъскваме, да не успеят, защото става 
много лошо за тези след нас. 

Можете да ни намерите и на нашия сайт 
www.svetlosenki.com, чийто четвърти 
рожден ден празнувахме в началото на 
тази година.

Вярваме във Вас и за това ни има!

Надя ХРИСТОВА, 
главен редактор
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В изкуството няма грани-
ци и това в пълна сила го 
доказва един творец, за 
когото очертания не съ-

ществуват. Неговото изкуство 
е необичайно красиво и е из-
пълнено с приказни и чудати 
персонажи.
Майк Стилки е роден през 
1975 г. в Лос Анджелис, Кали-
форния. Той е привлечен от 
книгите, но не в традицион-
ния смисъл на думата - Стилки 
предпочита да рисува върху 
тях. За целта използва масти-
ло, цветни моливи, бои и ла-
кове, а на творбите си често 
изобразява животни, тъй като 
открива в тях емоции и ка-
чества, които вижда и у хората. 
Само за една от своите книжни 
инсталации той използва над 5 
хиляди книги. И тук неизбежно 
си задаваме въпроса - защо 
унищожава тези книги? А дали 
е точно така? И откъде намира 

толкова много от тях, за да може 
да ги ползва в своите инстала-
ции? Отговорът е съвсем ло-
гичен - той намира книгите в 
библиотеката. Библиотекари, 
узнали за целта, за която ще 
бъдат използвани томовете, 
започват да му предоставят та-

кива книги, които никога няма 
да влязат в употреба на читате-
лите, като рано или късно тях-
ната съдба би била пагубна. По 
този странен на пръв поглед 
начин, попадайки в ръцете на 
Майк, книгите намират своето 
спасение.
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Как Ви хрумна идеята да 
създавате тези необичайни 
и красиви книги-скулптури, 
изрисувани с толкова раз-
нообразни приказни герои 
и сюжети?
Когато за пръв път започнах да 
се занимавам с изкуство, бях 
привлечен от рисунка върху 
страниците на стара книга. 
Тези страници, за разлика от 
бялото платно за рисуване, 
имат характер и история, които 
намерих за вдъхновяващи. В 
началото рисувах върху кори-
ците на книги, впоследствие по 
вътрешните страници, а накрая 
започнах да ги групирам и да 
рисувам върху повече от една 
книга. Така се появиха моите 
скулптури от стари книги.

Как реагираха хората, пред 
които за първи път показахте 
Ваши книги-скулптури? Как 
приеха Вашите творби в на-
чалото? Преди колко време 
беше това и къде се случи? 
Реакцията на хората беше по-
разителна, особено за голе-
мите инсталации, които създа-
вам. Те въздействат на хора от 
всякакви възрасти - няма зна-
чение дали човек е на пет или 
осемдесет години, той винаги 
по някакъв начин е свързан с 
книгите. Част от идеята ми е да 
използвам книги, които са из-
хвърлени или предвидени за 
унищожаване, на практика аз 
им вдъхвам втори живот чрез 
моето изкуство. Изминаха пет 
или шест години, откакто за 
пръв път изложих моя малка 
книжна скулптура в BLK/MRKT 
Gallery в Кълвър Сити, Кали-
форния. Управителят на Rice 
Gallery видя тази скулптура и 
ме помоли да създам моята 

първа голяма инсталация за 
тях. 

Откъде намирате всички 
тези книги, които използва-
те за Вашите книжни инста-
лации?
Всички книги, които използвам, 
са изхвърлени или предвиде-
ни за унищожение, както вече 
споменах. Работя с локални 
библиотеки и книжарни-
ци, даряващи често големи 
количества книги, от които 
искат да се освободят. Те са 
щастливи, че тези книгите 
ще бъдат „преродени“ като 
произведение на изкуство-
то. Една библиотекa, с която 
си партнирам, издаде книга 
със снимки на някои от моите 
творби, които съм направил с 
техни непотребни томове, за 
да могат хората да видят как 
те се „раждат“ за втори „живот“. 

Какви са размерите на 
най-голямата Ви кни-
га-скулптура? Колко време 
Ви отне създаването ú? И 

колко книги използвахте, за 
да я направите?
Най-голямата скулптура, коя-
то съм създавал, се състои от 
повече от 5 хиляди книги. Тя е 
с размери 4.9 х 14.4 м. Тази ин-
сталация е съставена от серия 
по-малки творби и направата 
ú ми отне десет дни. Най-голя-
мата ми единична скулптура 
пък е част от моя изложба в 
Hong Kong Times Square, която 
е с размери 4 х 7.6 м, като за 
нея също ми бяха необходими 
десет дни.

Какви материали използва-
те при работата си?
Основно актрилни бои, но от-
скоро започнах да ползвам и 
маслените.

Героите и сцените, които 
рисувате върху определена 
книга-скулптура, имат ли 
нещо общо с дадена исто-
рия, персонаж или пък съв-
купност от образи, прочете-
ни в някоя от книгите, които 
използвате за същата тази 

Майк Стилки: 
Моите творби запечатват 
история или момент във времето

Ето какво разкри за себе си Майк Стилки, един необичаен творец, който бяга от рамките и 
следва себе си, в първото си интервю за България, което той даде специално за „Светлосенки 
- Изкуството като начин на живот“.
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творба?
Бих казал, че моите творби за-
печатват история или момент 
във времето. Аз наистина се 
наслаждавам да разказвам 
за взаимоотношенията меж-
ду двама души, или между 
хора и животни, или дори за 
чувствата на индивида. По-
някога малките неща, които 
се случват в ежедневието, са 
ми най-интересни и вдъхно-
вяващи. Личният ми опит и 
моето ежедневие постоянно 
ми дават идеи за творбите ми. 

Как ви хрумва идеята за 
създаването на определе-
на творба? Има ли нещо 
конкретно, което Ви вдъхно-
вява, за да направите точно 
определена книга-скулптура?
Понякога търся вдъхновение в 
конкретни книги - в заглавие-
то, в начина, по който изглеж-
да книгата или в някои пасажи 
от текста. Това ми помага да за-
почна творческия процес.

Случвало ли Ви се е при Вас 
да идват хора, които да Ви 
упрекват, че, рисувайки 
върху книгите, едва ли не ги 
унищожавате? Какво им от-
връщате?
Да,  случвало ми се е няколко 
пъти, но след като обясня, че 
използвам само нежелани и 
предвидени за унищожение 
книги, хората обикновено 
си променят мнението. Само 
веднъж една дама се ядоса и 
започна да спори с мен. Ка-
зах ú, че никой не иска тези 
книги и че съм ги взел от бу-
нището зад библиотеката. Тя 
отговори: „Аз все пак мисля, 
че някой трябва да ги има“, а 
аз я попитах дали иска да ги 
вземе. Тогава тя отвърна, че 
няма място за тях, и отмина. 
Това е проблемът - никой не 
ги иска или няма място за тях, 
затова аз рисувам върху тях 

и им давам втори живот като 
произведение на изкуството. 

Вашите творби определено 
са нетрадиционни, това оз-
начава ли, че нетрадицион-
ното изкуство Ви привлича 
повече от традиционното?
Харесвам и традиционното и 
нетрадиционното, аз просто 
създавам изкуство, което се 
получава естествено.

Имате ли любим персонаж, 
който обичате да рисувате 
най-често в своите творби. 
Защо и с какво Ви е любим 
той?
Не, не мисля, че имам любим 
персонаж. Стремя се да ри-
сувам различни неща - от жи-
вотни до портрети на хора. 

Над какво работите в мо-
мента?
През този месец участвам в 
изложба в Andrea Schwartz 
Gallery, Сан Франциско, Кали-
форния. Също така през юни 
ще пътувам до Манила, Фили-
пините, за да направя голяма 

инсталация. Там ще покажа и 
някои мои по-малки творби. 

Къде хората могат да видят 
Ваши работи?
В момента мои творби са из-
ложени в Лос Анджелис, Ка-
лифорния и в Кетчъм, Айдахо. 
Мои работи могат да бъдат 
видяни и в Манила, Сан Фран-
циско, Хонг Конг и Хюстън, 
Тексас.

Всеки творец излъчва опре-
делено послание чрез твор-
бите си. Какво послание ис-
кате да достигне до хората, 
които се докосват до Вашето 
изкуство?
Не съм сигурен какво посла-
ние изпращам. Надявам се 
всеки да интерпретира моята 
работа по начин, който има 
смисъл за него.

Мотото на нашето издание 
е „Изкуството като начин на 
живот“. Поради тази причи-
на искаме да разберем как-
во е за Вас изкуството? Има 
ли нещо, с което бихте иска-
ли да се занимавате извън 
него? Или сте напълно отда-
ден на същата или подобна 
кауза?
Изкуството е нещо, без кое-
то не мога да живея. То е ин-
тегрална част от живота ми. 
Занимавам се с това всеки 
ден. Изпитвам непреодоли-
мо желание да създавам, без 
значение дали е в областта на 
изобразителното изкуство или 
музиката. Други неща, които 
бих желал да направя, включ-
ват запис на албум, издаване 
на книга, режисиране на уес-
търн и строеж на къща.

интервюто взе 
Надя ХРИСТОВА

снимките са предоставени от 
Майк Стилки

Брой 2/2013

СВЕТЛОСЕНКИ Изкуството като начин на живот
Новатори в изкуството 

6



www.svetlosenki.com 7

Брой 2/2013

СВЕТЛОСЕНКИИзкуството като начин на живот
:)

„Смятам, че телевизията е 
доста възпитателна. Винаги, 
когато някой включи 
телевизора, аз отивам в 
друга стая да чета книга.“

Граучо Маркс



Огюст Мари Луи Ни-
кола (1862-1954 г.) и 
Луи Жан (1864-1948 
г.) са двама братя, 

които оставят безценен твор-
чески отпечатък в световната 
история. Те са запомнени за 
вечни времена като oсново-
положници на киното, а заед-
но с това са считани за едни 
от първите сценаристи, режи-
сьори и оператори.
Братя Люмиер са родени в 
Безансон, Франция, но от мал-
ки живеят в Лион. Баща им 
притежава фотографско сту-
дио и двамата бъдещи изобре-
татели работят за него. Огюст 
започва да помага като упра-
вител. Междувременно Луи се 
заема с физика, а заниманията 
му в тази посока се оказват 
доста ползотворни и допри-
насят за подобрения във фо-
тографските процеси. Една от 
новостите, които той открива, 
е заснемане на движещ се об-
раз. Огюст и Луи Люмиер се за-
емат с кинематографията, след 
като баща им се пенсионира 
през 1892 г.
Първият филм, създаден от 
братята, е озаглавен „Работни-
ци напускат фабриката Люми-
ер в края на работното време“. 
Той е с времетраене по-малко 
от минута, направен е с апа-
рат, наречен кинематограф 
(многофункционална кинока-
мера с грайферен механизъм, 
която осигурява равномерно 
поддържане на каданса при 
снимането и плавното тем-
по на прожекцията). Голямо 
удобство се оказва използва-
нето на един и същ апарат за 
снимане, копиране и прожек-
ция. Както винаги при всяко 
голямо откритие се разразява 
спор за неговото авторство. 
Появяват се съмнения, че е 
изобретен и патентован като 
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Братята 
Люмиер 



www.svetlosenki.com 9

„Cinematographe Leon Bouly“ 
от Леон Були (френски изобре-
тател) на 12-ти февруари 1892 
г., но в крайна сметка автор-
ските права стават притежа-
ние на Братята Люмиер.
На 21-ви март 1895 г. се състои 
първата прожекция на „Ра-
ботници напускат фабриката 
Люмиер в края на работното 
време“. Нейни първи зрите-
ли стават присъстващите на 
заседанието на дружеството 
за подпомагане на национал-
ната промишленост. Първата 
платена публична прожек-
ция на лентата е на 28-ми де-
кември 1895 г. в сутерена на 
парижкото „Гранд Кафе“. На 
събитието присъстват близо 
40 души.
През 1896 г. братята осъ-
ществяват кинообиколка в 
Лондон и Париж. Правят про-
жекции на кратките филми 
„Пристигането на влака“, „Хра-
ненето на бебето“ и „Полетият 
поливач“. Киното се налага не-
вероятно бързо както в голе-
мите столици, така и в малките 
градчета, където непрекъсна-
то се прожектират техните 
творби. Лентите оказват голя-
мо влияние върху развитието 
на културата, но напълно из-
ненадващ факт е, че Огюст и 
Луи Люмиер обявяват киното 
за „изобретение без бъдеще“, 
след което се оттеглят и се 
отдават на другата си страст - 
фотографията.
Двамата братя започват да се 
занимават с цветна фотогра-
фия и през 1903 г. патентоват 
устройството „Автохром Лю-
миер“. Компанията „Люмиер“ 
се превръща в един от най-го-
лемите производители на фо-
тографски продукти в Европа.

Надя ХРИСТОВА
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Първият български игрален филм е „Българан е галант“, чер-
но-бял и ням, от който, за съжаление, няма запазено копие. 
Първата му публична прожекция се състои на 13-ти януари 
1915 г. Васил Гендов (1891-1970 г.) е негов режисьор, сце-
нарист и изпълнява главната роля. В лентата също участва 
Мара Петрова Нонинска-Миятева (1883-1926 г.), известна и 
под псевдонима Липина, която съответно е и първата бъл-
гарска филмова актриса. 
Kомедията „Българан е галант“ предизвиква многобройни 
реакции и е първата значима крачка в зараждането на бъл-
гарското кино, а Васил Гендов е считан за основоположник 
на филмовото изкуство у нас. Той е автор на 11 филма, а също 
е и инициатор на създаването на Съюза на кинодейците в 
България през 1931 г.

Българан 
е галант
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Може ли изкуството да повлияе положително на хора с различни психични проблеми? Докол-
ко с негова помощ е възможно да се подобри състоянието на даден човек? Отговорите на тези 
и други въпроси ще даде д-р Димитър Тенчев, психотерапевт, писател, инспириращ лектор 
и семинар лидер на тренинги, курсове и ритрийти по InSighting, хипноза, трансперсонална 
психотерапия и развитие на потенциала на личността. Той е привърженик на различния ми-
роглед - пътя на новото световъзприятие и алтернативните стратегии на живеене, които про-
тивостоят на конвенционалните, конформистки и „полуфабрикатни“ заготовки от шаблонно 
мислене и фалшиви стандарти за „живеене и успялост“, присадени в мирогледа на съвремен-
ния човек от матрицата на консуматорското общество. Основател е на системата за личностно 
развитие InSighting.

Д-р Тенчев: Съзнанието твори реалността ни 
По какъв начин заниманието с някакъв вид 
изкуство, било то професионално или чисто 
любителски, може да повлияе на хора с раз-
лични психични заболявания и по специално 
на често срещаното напоследък състояние - 
депресията? 
Считам, че изкуството може да има целебно 
действие върху психиката, стига да не се превръ-
ща в амбиция, в самоцел, в средство за избиване 
на комплекси, които създават крайно нереалис-
тична представа за себе си. Станиславски изклю-
чително точно е казал, че човекът на изкуството не 
трябва да обича себе си в изкуството, а изкуството 
в себе си. Уви, много малко хора, занимаващи се 
професионално с изкуство, са такива. И като се 
замисля затова и много малка част от тях са наис-
тина добри в това, което правят. Позата и нереал-
ната представа за себе си е едно, а действител-
ността съвсем друго. В чисто психотерапевтичен 
план мога да кажа, че изкуството може да бъде 
допълващо психотерапията средство, което да 
свързва човек с автентичното му аз, с по-дълбо-
ките пластове на психиката, които са били зари-
ти в резултат на дългогодишно налагани модели 
на себеподтискане и външен социален натиск. 
При хора, страдали дълго време от депресия, 
изкуството може да подпомогне процеса на ре-
социализация, да бъде допълващо средство, 
опосредстващо трансформацията и изцелението 
на душата и начална стъпка от процеса на преот-
криването на творческия потенциал, който всеки 
носи в себе си.

Доколко слушането на определена музика 
може да окаже благотворен ефект на дадено 
психично състояние? И по-конкретно какво 
мислите за така наречения „ефект на Моцарт“ 
(в неговата основа стои твърдението, че музи-
ката на Моцарт оказва благоприятно влияние 
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върху мозъчната дейност). 
Хубавото е, че всеки може 
лесно да разбере сам за себе 
си. Вие какво мислите по този 
въпрос?
От личен опит мога да споделя, 
че правилно подбраната музи-
ка носи в себе си потенциала 
да подпомага индуцирането на 
променени състояния на съз-
нанието (ПСС), които стоят в 
основата на преживелищната 
терапия. В InSighting център из-
ползваме много богата гама от 
музикални сетове за семинари-
те ни по Инсайтинг интензивно 
дишане, Релакс Зоните, както и 
по време на хипнотични сеан-
си. Така наречената преломна 
музика е мощно катализиращо 
средство в преживелищния 
процес на освобождаване на 
психиката от излишния товар на 
психотравмите и инспириращ 
фактор, който подпомага хората 
да продължат например с диха-
телната сесия тогава, когато са 
били склонни да се откажат по-
ради умора, преживяване на си-
лен болезнен опит или катарзис, 
отвеждащ ги далече от зоната на 
психологическия им комфорт.

Kато стана въпрос за музика 
и терапия, веднага се сещам 
за д-р Алън Лем, който е музи-
кален терапевт от Сините пла-
нини на Aвстралия и практи-
кува звукотерапия с тибетски 
„пеещи купи“. Какво мислите 
за подобни алтернативни те-
рапии?
За мен има един важен фактор, 
който определя същността на 
психотерапията и той е доколко 
ефективна е тя. Като тръгнем от 
времето на шаманизма, а след 
това хронологично преминем 
през източните преживелищни 
техники на медитация и дос-
тигнем до съвременните фор-
ми на звуко- и музикотерапия, 
можем да кажем, че е доказан 
целебният ефект на звука вър-
ху психиката и човешкото тяло. 
Има цели медитативни системи, 
основаващи се върху мантри-

те и медитацията върху т.нар. 
нада (вътрешните звуци), които 
водят до навлизане дълбоко на-
вътре в себе си и към по-висши 
нива на осъзнатост. Така че не 
изключвам възможността „пее-
щите купи“ да имат терапевтич-
ни резултати за някои психосо-
матични състояния. Лично аз 
ползвам тези купи от години в 
хипнотерапевтичната си практи-
ка за индуциране на състояние 
на хипнотичен транс при хора, 
които са аудионери. Ползваме 
понякога както тях, така и дру-
ги тибетски инструменти при 
някои релаксиращи практики, 
които провеждаме в InSighting 
център, като например Релакс 
Зоната всеки понеделник или 
събиранията за групово възна-
меряване по метода на Wishpin, 
където е желателно участниците 
да са дълбоко релаксирани и 
абсорбирани дълбоко в себе си.

Заниманията с рисуване могат 
ли помогнат на деца с опреде-
лени емоционални или друг 
вид проблеми? По какъв на-
чин рисуването може да ока-
же влияние върху тях?
Да, би могло - като всяка форма 
на изкуство, което извира отвъ-
тре, а не се налага като шаблон 
отвън; като средство за изява на 
по-дълбоки аспекти от човеш-
кия аз, незамърсени от анализи, 
концепции, оценки, етикети или 
наложени представи за това кои 
сме и какъв е светът. 
На една жена, която посеща-
ваше редовно InSighting ини-
циативите ни, бяха смъмрили 
дъщеря ú в детската градина, 
че е нарисувала къщата със зе-
лен покрив. Видите ли, всички 
къщи били с червени покриви 
и тя трябвало да го промени в 
следващата си рисунка. Много 
е опасно да се налагат клишета-
та и общоприетите стереотипи 
на световъзприятие в детското 
мислене. Рисуването и коя да е 
друга форма на творческа изява 
трябва да изразява оригинала 
(истинското аз), а не да прави от 

малки децата копия на познати 
и социално утвърдени образци. 
Има една много хубава мисъл: 
„Всеки се ражда като оригинал, 
но повечето хора умират като 
копия“. Мисля, че това е много 
вярно за идващото „copy-paste“ 
консуматорско поколение на 
родените след 90-те.

Терапевтичният ефект на 
танците е използван още от 
най-дълбока древност. Всич-
ки сме чували за шаманите и 
техните ритуални танци, на 
които са приписвани чудодей-
ни, магически и лечебни свой-
ства. Доколко и как редовното 
занимание с танци може да 
окаже положителен ефект 
върху хора с психични и други 
проблеми?
Ако говорим за шаманизъм или 
духовност в генерален план, на-
пример суфистките танци, които 
водят началото си от Шемс и 
Руми, трябва да отчитаме един 
важен факт - тези танци са съче-
тани с променени състояния на 
съзнанието, т.е. практикуват се в 
състояние на екстатичен транс. 
Доказано е, че гърленото пеене 
на ескимосите, маймунското пе-
ене на о-в Бали, шаманистките 
напеви, мантрите, барабаните 
и танците под техен съпровод 
имат една цел - да се индуцира 
транс, който е терапевтичен, це-
лебен, освобождаващ. Така че 
има огромна разлика дали ще 
танцувате салса в някое студио 
или ще се носите от ритмите 
на барабаните в амазонските 
джунгли под нощното звездно 
небе, водени от напевите и во-
дачеството на изкусен шаман.

Какво е Вашето лично отноше-
ние към изкуството? Имало ли 
е случаи, в които то Ви е пома-
гало?
Имало е много случаи, в които 
изкуството ме е инспирирало. 
Не говорим за просто моментно 
въодушевление например по 
време на концерт, а за продъл-
жителни състояния на вдъхно-
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вение, енергичност, размах, кре-
ативност и мащабност в работата 
и живота ми. 
Така се чувствах например след 
концертите на Найджъл Кенеди 
в България. Усетих пълното зна-
чение на думите талант, профе-
сионализъм и размах по време 
на концертите на Елтън Джон и 
Стинг. Но истински са ми помага-
ли и трайно са ме трансформи-
рали духовните и преживелищ-
ните терапевтични практики 
като Инсайтинг интензивното 
дишане, медитациите, хипнотич-
ните пътувания във Вселената 
на несъзнаваното. 

Има ли книга, песен или друго 
изразно средство на изкуство-
то, което по някакъв начин Ви 
е повлияло? И с какво?
От книгите бих отличил „Сид-
харта“ на Херман Хесе и „Алхи-
микът“ на Паулу Коелю, много, 
много години преди Коелю да се 
превърне в масова мода в Бълга-
рия и по света. За първи път про-
четох „Сидхарта“ в седми клас. 
След това съм я препрочитал в 
различни периоди от живота си 
многократно и съм откривал не 
само нови и различни послания 
в нея. Самата книга сякаш се 
променяше с времето и ми въз-
действаше по различен начин. 
Това за мен е всъщност Книгата 
- съвършеният роман. Тя носи не 
само многопластовост в посла-
нията, но създава състояния на 
съзнанието, стига то (съзнание-
то) да не е капсулирано в стаг-
ниран еснафски жалон на све-
товъзприятие. А променените 
състояния на съзнанието водят 
съвсем естествено до променен 
светоглед. 
И ако „Сидхарта“ ми влияеше 
идейно през годините, „Алхими-
кът“ ме подтикна към действие 
- не просто да изповядвам раз-
личния мироглед, но и да раз-
вия алтернативна стратегия на 
живеене, в която промяната, 
елиминирането на компромиси-
те и излизането от тясната зона 
на илюзорен психологически 

комфорт се превърнаха за мен 
в норма на живеене и станаха 
крайъгълни камъни във филосо-
фията на InSighting и в терапев-
тичния подход, които създадох 
впоследствие.
Ако трябва да обобщя с какво 
тези две книги са ми повлияли - 
то е в препотвърждаване на два 
извода, до които достигнах през 
годините. Първият е, че универ-
салната посока на търсене и 
развитие за човека е свобода-
та, а не щастието, а вторият - че 
различието е нормата да бъдем 
себе си и наистина успешни, 
което е в противовес на угодни-
ческия стремеж да се превър-
нем в безлична тухла в стената 
на обезличаващия ни социум. 
Обществото никога не е обичало 
различните и свободолюбивите, 
и тук е иронията. Хората с разли-
чен мироглед винаги са носили 
искрата на прогреса, която е под-
палвала огъня на промяната във 
всяка сфера на човешкото битие. 
Именно тези хора са оставяли 
трайна следа в историята на чо-
вечеството.
Относно музиката... Харесвал 
съм различна музика през го-
дините и това е естествено. От 
миналото лято съм на вълна The 
Piano Guys (мое случайно откри-
тие, които започнахме редовно 
да слушаме и на инициативите 
в InSighting център и които ста-
наха любими изпълнители на 
новото поколение инсайтъри). 
Стотици пъти съм слушал песен-
та им Peponi - кавър на Paradise 
на Coldplay, за мен това е един 
от малкото случаи, в които кавъ-
рът е по-успешен от оригинала. 
Препоръчвам на читателите Ви 
да изгледат клипа на тази песен 
в Youtube. На мен ми създава 
усещане за волност, свобода, 
безметежност и безпричинна 
радост.

Какво е най-правилното 
действие, което трябва да 
предприемат близките на чо-
век в депресивно състояние? 
Какви грешки не бива да до-

пускат, за да не се изолира той 
напълно в свой собствен свят, 
до който вече трудно биха 
могли да достигнат? 
Не може да се отговори кате-
горично и с едно изречение на 
този въпрос. Ако го направя, ще 
е някакво популистко послание, 
което няма да има нито профе-
сионална тежест, нито практиче-
ска стойност. Съществуват раз-
лични видове депресия, които 
имат различни симптоматични 
проявления, дълбочина и време 
на протичане.
Имал съм много пациенти, кои-
то са били водени при мен от 
близките си в тежки депресив-
ни състояния. Голяма част от 
тях нямаха ни най-малко жела-
ние да излезнат от депресията, 
която беше станала част от тях, 
от живота им, от начина им на 
световъзприятие. В социална-
та медицина този феномен се 
нарича „намиране на убежище 
в болестта“. Едно младо момче, 
което ми беше доведено от ро-
дителите си след тригодишна 
тежка ендогенна депресия, на 
въпроса - иска ли да се оправи, 
ми отговори: „Нямам нищо про-
тив, но всъщност ми е все едно, 
защото като съм в депресия ня-
мам никакви желания, а да се по-
добря е някакво желание, нали? 
Като параграф 22 е“, усмихна се 
насилено той. Преди няколко 
дни имах сеанс с пациент, който 
страда от тежка депресия по-
вече от 50 години. По време на 
хипнозата, която провеждахме, 
той каза: „Знаете ли, всъщност 
разбирам, че идвам тук заради 
близките си и заради Вас, док-
торе. Нямам никакво желание 
да се оправя“. Така че бих отго-
ворил на въпроса Ви по след-
ния начин - важно е не толкова 
какво правят близките на хора 
в депресивно състояние, а до 
каква степен човекът с депре-
сия е отворен към промяна и 
има желание за излекуване. И 
докато това е често постижимо 
при хора с реактивна депресия, 
то въпросът е сложен и делика-



www.svetlosenki.com14

Брой 2/2013

СВЕТЛОСЕНКИ Изкуството като начин на живот
Изкуството помага

тен при пациентите с ендогенна 
депресия или биполярно афек-
тивно разстройство, където се 
редуват крайни състояния на 
мания и депресия.

Доколко неразбирането, от-
ричането и омаловажаване-
то на подобно състоянието, 
както и липсата на подкрепа 
могат да утежнят още повече 
положението? 
И тук не може да се отговори 
еднозначно. Понякога „угажда-
нето“ на такива пациенти води 
до още по-трагични резулта-
ти. Познавам десетки случаи, в 
които родители, съпрузи, братя, 
сестри са „жертвали“ живота си 
за близките си, които са в депре-
сия. Били са до тях неотлъчно и 
безусловно през цялото време 
и тези хора са останали на дъ-
ното една, две, десет, петдесет 
години. Познавам и случаи, при 
които близките не са проявява-
ли такова разбиране и въпреки 
това пациентът е „изплувал“ 
от депресията, защото е имал 
мотивацията за това, въпреки 
че е трудно да се говори за мо-
тивация при такива състояния. 
Разбира се, не искам да бъда 
разбиран погрешно, че липсата 
на подкрепа би подобрила със-
тоянието на хора в депресивни 
състояния. Просто не може да 
се изведат категорични законо-
мерности. Всеки случай е сам 
за себе си, затова и терапията е 
изкуство, а не занаят.
С няколко изречения ще обобщя 
казаното до тук - подкрепящата 
среда е важна, много важна! Ви-
наги съм се възхищавал напри-
мер от съпруга, която е била 
цял живот до мъжа си, който е 
страдал от депресия и не се е 
отказала от него. Това би под-
помогнало много процеса на 
изцеление, стига пациентът 
да не припознае такава среда 
като удобна за него причина да 
резигнира от живота и просто 
да се пусне по течението, оста-
вяйки някой друг да се грижи 
за сметките, за семейството, за 

битовизмите и за него самия.

Какво мислите за натрапване-
то и популяризирането през 
последните няколко години 
на „движението“, да го нарека 
така, „на позитивно мисле-
щите хора“? Доколко фразата 
„Мисли позитивно“ избягва 
реалистичното, осъзнато и не-
обходимо преминаване и сп-
равяне с определен проблем? 
Дали заобикалянето и „мас-
кирането“ му, защото реално 
на подсъзнателно ниво той не 
изчезва, на даден етап би мог-
ло да се трансформира в нещо 
по-сериозно?
Така нареченото позитивно мисле-
не е в световен мащаб мултими-
лиарден бизнес. Наистина има 
автори, които се понесоха на 
гребена на вълната и доловиха 
вкуса на времето и консуматор-
ската нагласа на социума. Те се 
превърнаха в пророците на но-
вото време, които  прокламират: 
„Променете мисленето си и ще 
имате всичко, което пожелаете! 
Ние знаем как става, ще ви изда-
дем „тайната“ и на вас!“ Да ти се 
даде рецептата да придобиваш, 
се харесва на едно изцяло кон-
суматорско общество.
Но не е само това проблемът, а че 
се окуражава един повърхностен 
модел на световъзприятие, осно-
ваващ се на обещания за лесно 
придобиване. От дългогодишните 
си духовни търсения и богатия си 
опит в областта на преживелищ-
ната психотерапия мога да кажа 
- позитивното мислене не работи! 
То е нещо като чалгата в духовни-
те пътища - семпло, еднотипно, 
клиширано, фалшиво, кичово, 
като в края на краищата не те до-
косва, не те обогатява, не ти дава 
нищо. Да се опитваш да правиш 
промяна чрез мисленето - неза-
висимо позитивно или негативно, 
е все едно да се опитваш да съз-
дадеш вълнение в дълбините на 
океана като пляскаш енергично с 
ръце по повърхността му и показ-
ваш какви големи вълни правиш. 
Убеден съм, че съзнанието твори 

реалността ни. Това е аксиома, 
приета във всеки автентичен ду-
ховен път и в трансперсоналната 
психотерапия, която изповядвам.
Въпросът е как се прави това. 
Със сигурност не е с промяна в 
мисленето, нито в отчаяни опити 
да пресъздаваме „принципа на 
удоволствието“ в живота си. 

Какво може да предприеме 
човек, който усеща, че има 
нужда от промяна, но смята, 
че е твърде късно за това и 
просто се примирява със си-
туацията? Има ли начин да 
излезе от рамките, които сам 
си е наложил и да тръгне в же-
ланата посока?
Въпросът е много уместен. По-
вечето хора, независимо дали 
са на 25 или на 60, се усещат 
изчерпани,  обезверени, обър-
кани, предпочитайки познатото 
зло пред опцията да поемат и 
минимален риск в живота си и 
да позволят на „невъзможното 
да се случи“. Човекът не обича 
промяната, защото нетрайно-
то, преходното, непознатото го 
плаши. Решението му да избере 
сигурността е продиктувано от 
страховете му, а не от рационал-
ното му мислене, както той ще 
каже. Винаги ми е било много 
смешно, когато някой започне 
гордо да се бие в гърдите: „Аз 
съм човек реалист!“ Реализмът 
винаги се основава на страхове-
те, а романтизмът - на мечтите. 
Бъдещето ще принадлежи на 
романтиците, защото това са хо-
рата с мечти. 
Вече казахме, че мисленето не 
може да случи промяната. Мога 
да добавя, че и психотерапия от 
типа „обади се на приятел“ също 
няма да помогне. Съветите, да-
дени от терапевт или от близък 
човек, не могат да променят 
посоката в съдбата на човека, 
затова и не съм привърженик 
на чисто вербалното водене на 
психотерапия. 
Истинската промяна се случва 
първо на дълбоко несъзнавано 
ниво и едва след това дава от-
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Влез, ако смееш

ражение в ежедневието ни и по-
добрява качеството ни на живот. 
Затова за хората, които търсят 
промяната, но не знаят как да я 
случат, бих дал две насоки:
1. Елиминирайте компромисите 
от живота си, колкото и да си 
мислете, че ви дават някаква си-
гурност. Именно „сигурността“ 
Ви изпива - времево, емоцио-
нално, енергийно. Тя анихилира 
мечтитите ви, обезличава ви и в 
края на краищата ви смазва. 
2. Намерете автентичен прежи-
велищен метод (терапия, меди-
тативни практики и т.н.), който 
да освободи психиката ви от 
излишното и фалшивото. Това 
ще отвори простор за новото 
в живота ви. Тук е важно да от-
бележа, че не само терапевтич-
ната школа определя резултата 
от терапията, но и личността на 
терапевта. Той трябва да „пасне“ 
на характера и мирогледа на 
търсещия промяната.

Вие сте основател на систе-
мата за личностно развитие 
InSighting, разкажете малко 
повече за нея? Каква е основ-
ната причината за нейното 
създаване? 
Наистина е трудно да се отгово-
ри с няколко думи за InSighting, 
защото това е толкова неизчер-
паема тема, колкото и човешка-
та душа. Всеки, който има инте-
рес, може да се запознае повече 
с философията и акцентите нa 
InSighting от сайтовете ни, как-
то и с инициативите и събити-
ята, които провеждаме всеки 
месец. Но ако трябва да изразя 
InSighting с няколко думи, бих 
го резюмирал със слоугъна ни, 
който подсказва много - „Бъди 
РазЛичност!“ С други думи, за да 
си личност, трябва и да запазиш, 
и да подчертаеш своята различ-
ност, която те прави уникален 
и която обикновено не се ха-
ресва на много хора. InSighting  
е философията на различния 
мироглед, който привлича като 
магнит хората, които се чувст-
ват различни (обществото често 

ги етикира като „маргинали“) и 
които са свободолюбиви по дух 
и по мислене. Това са хората, 
които не искат да бъдат помляни 
от матрицата на неосъзнатото и 
автоматизирано съществуване, 
нито да се превърнат в поредна-
та бурмичка или гайка от маши-
ната на безрадостната рутина. 
InSighting се разви и се разви-
ва спонтанно и от само себе си 
именно от хората и за хората, 
търсещи алтернативни страте-
гии за живеене и свободата във 
всички измерения на съществу-
ването си.

Какво е Вашето послание към 
хората, които искат, но не зна-
ят как да се справят със своите 
психични проблеми? Откъде 
могат да тръгнат, за да успеят 
стъпка по стъпка да достигнат 
до един нормален ритъм и на-
чин на живот?
Промяна, промяна, промяна... 
това е началото и края на всяка 
истинска терапия. Всички пси-
хични проблеми са резултат от 
усещане на несвобода в една 
или няколко сфери от живота 
ни. Несвободата е другото име 
на компромиса. Колкото по-го-
ляма е степента на несвободата, 
толкова по-тежък и по-дълго-
протичащ във времето е про-
блемът - психически, физически, 
жетейски...
Свободата е факторът, стоящ в 
основата на решаването на все-
ки казус, а промяната е ключът 
към реализирането ú.

Изкуството е…
Начална стъпка към духовност-
та и врата към по-дълбоките и 
истински измерения на човеш-
ката същност. То отваря двери-
те на възприятието към една 
по-автентична и необикновена 
реалност.

интервюто взе Надя ХРИСТОВА
снимка: InSighting център



1. Да си дадаист с други думи 
означава?
А) Всеки път, когато някой те 
помоли за услуга, да му казваш: 
„Да, да, става, искам да помог-
на, няма проблем“, въпреки че 
определено има такъв, но ти 
никога не можеш да отказваш 
на хората.
Б) Един художник от квартала 
ти е дал този прякор, защото 
винаги интерпретираш всич-
ко, както ти дойде, говориш 
абсурдни неща и смяташ, че 
най-красивата ти съседка, коя-
то всички харесват, прилича 
на зле овкусена салата.
В) Дадаизмът е движение в из-
куството, което се заражда по 
време на Първата световна вой-
на. Основните черти, с които се 
характеризира, са влечение към 
абсурдното, нихилистично отно-
шение към красотата, незачита-
не на естетичните норми, прово-
кативност и хумор. Дадаистите 
не изразяват конкретни посла-
ния чрез творбите си, а оставят 
всеки да интерпретира техните 
работи, както ги разбере.

2. Владимир Димитров - 
Майстора е:
А) Водопроводчикът, който 
нашите викат, когато има 
проблем.
Б) А… Влади ли… той е един 
добър съсед, който винаги по-
мага на всички от входа, когато 
им се развали я хладилник, я 
нещо друго, винаги има под 
ръка здрав бушон, както и вся-
какви необходими инструмен-
ти за различни случаи.
В) Владимир Димитров Поппе-
тров (1882-1960 г.), по-познат с 
прозвището Майстора, е един 
от най-известните български 
художници-живописци. Той 
рисува предимно портрети, 
пейзажи и битови композиции, 
които се отличават с изрази-
телни цветове и дълбоко сим-
волно внушение.

3. Рембранд е:
А) R.E.M. - те не спряха ли да съ-
ществуват като група?
Б) Стига сте ме занимавали с 
глупости, бе! К’ъв рем, к’ви пет 
лева! Хайде да си рекламирате 
бранда някъде другаде!
В) Рембранд Харменсзон ван 
Рейн (1606-1669 г.) е считан за 
един от най-великите худож-
ници в европейското изкуство. 
Художникът се занимава ус-
пешно и с гравьорство. Рем-
бранд твори през 17-ти век, 
известен още като Холандски 
Златен век. Характерно за този 
период е, че науката, изкуство-
то и търговията изживяват 
своя голям възход.

4. Живопис е:
А) Последният писък на мода-
та!
Б) Живо не ме вълнува какво 
означава този пис!
В) Живопис е вид изобразител-
но изкуство.

5. Микеланджело Буонароти, 
Донатело, Рафаело Санцио и 
Леонардо да Винчи са?
А) Костенурките нинджа!
Б) Четири вида сирена!
В) Микеланджело Буонароти 
(1475-1564 г.) е италиански 
скулптор, художник, поет и 
архитект, представител на 
Флорентинската школа. На-
равно с Леонардо да Винчи 
(1452-1519 г.) и Рафаело Сан-
цио (1483-1520 г.) е един от 
най-прочутите представители 
на ренесансовото изкуство. 
Донатело (1386-1466 г.) е един 
от най-известните италиански 
скулптори от епохата на ран-
ния ренесанс.
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Можеш ли 
да оцелееш 
в света на 

изкуството II?

Отговори от теста:

За тези, които са събрали 
най-много отговори В)
Не знам, попитайте извънзем-
ните, те ми го подшушнаха 
този тест, може би има нещо 
общо с един техен експери-
мент. Аз нямам нищо общо, 
продиктуваха ми го под фор-
мата на символи, а след като 
страниците със завъртулките 
преминаха през машината в 
печатницата, излезе това, аз 
не знам какво да кажа. Прос-
то, довиждане!

За тези, които са събрали 
най-много отговори А) и Б)
Извънземните казаха, че с 
Вас скоро няма да се свържат. 
Самите те знаеха много добре 
кой е Владимир Димитров - 
Майстора и бяха удивени, че 
Вие не знаете. Помолиха ме 
да пусна още няколко тес-
та преди окончателно да са 
сигурни какво действие да 
предприемат към нашата 
планета.

Съставил: Надя ХРИСТОВА
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Твоето нещо те чака...
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Няма по-лошо бреме от бре-
мето на самотата. Защото 
самотата обрича душата 

на безпътица и отчаяние, под-
тиква я към греховни и пороч-
ни мисли, тласка я към сигурен 
колапс. В това бреме попадам 
и аз, загнезден между четири-
те бели стени на таванската 
стаичка - един що-годе сносен 
покрив, даден ми безвъзмез-
дно от социалните служби. Все 
по-трудно ставам от стола, по-
неже теглото ми се увеличава 
с всеки изминал ден. Навярно 
това е резултат от непрекъс-
натия глад, който изпитвам и 
който потушавам с безбрежни 
количества нискокачествена 
храна, за която давам почти ця-
лата си социална пенсия.
Причините да съм в това не-
завидно състояние са доста 
дълбоки и аз така и не се прес-
траших да ги споделя с никой. 
Може би, ако го бях сторил, щях 
да имам някаква надежда да 
получа поне минимално разби-
ране от моите близки, роднини 
и приятели, които съвсем неза-
служено ме отритнаха и изгони-
ха. Точно поради тази причина 
искам историята да достигне 
до всички, защото именно чрез 
нея ще получа своя шанс да се 
пречистя не само пред близ-
ките ми, а и пред цялото чове-
чество.

* * * * * * *

Историята започна в началото 
на лятната ми отпуска, в един 
топъл летен следобед на село, 
когато крачех по пустите улици 
и снимах старите къщи с моя 
фотоапарат „Практика“. Тогава 
бях привлекателен млад мъж, 

стремящ се да постигне своя 
душевен синхрон чрез много-
бройни приятни дейности. Едно 
от любимите ми занимания бе 
да снимам стари и рушащи се 
сгради, а в село Роглец тези „за-
бележителности“ бяха в изоби-
лие. Още по време на снимките 
забелязах странна белота в ня-
кои от тях, но отдадох този факт 
на евентуален проблясък от 
някой огледален предмет. Оба-
че, когато вечерта ги изкарах 
на лаптопа, вече знаех, че това 
не бе просто проблясък, а нещо 
много, много по-различно!
При всяка по-странна снимка, 
върху която се появяват нео-
бясними субекти, би могло да 
се даде обяснение чрез игри 
на светлините, чрез силното 
отражение на лъчите в искря-
що белите тонове, или пък бели 
петна в самата камера, но кога-
то предметът има своя обосо-
бена форма, а контурите му са 
твърди и ясни, това обяснение 
би било неоснователно. Защото 
точно такъв образ съзрях аз!
При петте фотографии, които 
направих на къщата на Гаврил 
Доктора, се виждаше странна 
бяла мъглявина, имаща очер-
тания на човек. В първите две 
снимки нещото гледаше през 
един от вътрешните прозорци, 
в следващите две то се нами-

раше до входната врата и освен 
прозиращото човешко лице 
вече се бяха оформили раме-
не и горна част на тяло, което 
по-надолу сякаш се стопяваше 
в нищото. На последната сним-
ка то бе застанало пред вратата 
на двора, като страните му вече 
бяха по-отчетливи и същество-
то доста силно приличаше на 
слаб мъж, носещ шапка, бомбе 
или каскет.
Първоначално си помислих, че 
всичко това е плод на някаква 
шантава шега, но съзнанието 
веднага отхвърли тази мисъл. 
След това мозъкът ми започ-
на да циркулира и процежда 
всички възможни варианти за 
разумно обяснение, достигай-
ки даже до такива като странен 
ъгъл на слънчевите лъчи, при 
условие че слънцето вече бе 
зад хоризонта, или влага в обек-
тива, въпреки че бе топъл летен 
ден. Мислех дори, че е паяжина, 
която съм закачил с обектива, 
или пък някакъв бял прашец, 
попаднал по случайност точно 
там. Но колкото и да беше неве-
роятно, аз не се спрях на нито 
един от тези варианти.
Бях сам в къщата и страхът дой-
де бързо. Усетих сковаването 
на тялото си и острите хладни 
вълни, които преминаваха през 
него, имах чувството, че всич-

Гост автор:  Донко Найденов е роден през 1980 г. в Белоградчик. Има магистърска степен по „Технология 
и управление на транспорта“ и по настоящем работи в София по специалността си. Още от малък 
се увлича по ужасите и мистериите. Публикува свои произведения в двата си блога, носещи името 
„Светът на ужаса“, както и на много други места. Автор е на четири книги - сборниците с хорър-
разкази „В капана на неизвестното“ и „Отвъд страха“, сборникът с хорър-новели „Ударите на 
съдбата“ и романът „Франклин Томас“, който може да се прочете безплатно в интернет. 

Ïðîêëÿòèåòî íà 
ñòàðàòà êúùà
ДОНКО НАЙДЕНОВ
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ките ми косми се изправиха, а 
устните ми се отвориха и леко 
застинаха в едно положение. 
Никога не се бях сблъсквал с 
подобно нещо и не вярвах, че 
е възможно. Помня, че преди 
време един приятел бе заснел 
такъв образ, обаче впослед-
ствие ни призна, че това е не-
говият образ, получен чрез от-
ражение в стъкло. Спомних си 
също, че на няколко пъти бях 
гледал документални филми с 
призрачни снимки, макар да 
бях сигурен, че тези неща са ма-
нипулирани с цел да привличат 
зрителски интерес.
А сега пред мен, в екрана на 
моя лаптоп имаше пет непод-
правени снимки на призрак! Да, 
това бе призрак и аз все пове-
че се убеждавах в това, защото 
нямаше какво друго да бъде.
Реших да се отърся за малко от 
тези мисли, като си приготвих 
бърза вечеря, която излапах 
също толкова бързо. Когато чо-
век е сит, мислите му са по-ко-
ординирани, а бурята в главата, 
предизвикана от страха, е на-
маляла драстично. Разбрах, че 
трябва да се разровя в истори-
ята на тази къща, или поне това, 
което зная за старите ú собстве-
ници. И открих някои доста нео-
бичайни факти за тях…

* * * * * * *

Допреди дванадесет години 
(през 1996 година) в тази къща 
живеели Гаврил Доктора, жена 
му Генка и синът му Павел. Га-
врил Доктора всъщност бил 
фелдшер, но като единствен ле-
куващ в тази околност всички го 
повишили в „доктор”. Те имали и 
друг син, който починал много 
отдавна поради прекомерно 
затлъстяване. През февруари 
1996-та, умрял и Павел, другият 
им син, също от затлъстяване и 
високо кръвно, а  през септем-
ври и октомври се споминали и 
Генка и Гаврил... отново от пре-
комерно затлъстяване!!!
Тези факти намериха бързо 

своето разумно решение. Като 
цяло членовете на семейството 
бяха доста едри и пълни хора, а 
и доколкото бях разбрал, спо-
ред заключенията на лекарите, 
всичко се дължало на наслед-
ствените гени.  
Но в сегашния момент, когато 
стоях пред моя лаптоп и се взи-
рах в странния силует, тази на 
пръв поглед реалистична кар-
тина придобиваше все по-неес-
тествена същност. Питах се чий 
е призрачният лик, дали е на ня-
кой от това семейство (въпреки 
че определено нямаше прили-
ка с никой от тях), или пък на 
друг, имащ пръст в съдбата на 
тези хора, които от своя страна 
бяха много приятелски настро-
ени към моето семейство. Беше 
ли възможно пред очите ни да 
се е случило нещо ужасяващо, 
което да е причинило злокоб-
ната им смърт?
Отново разгледах снимките 
една по една, може би, за да 
се убедя окончателно в истин-
ността им. Духът си беше там 
- бял и прозиращ, грозен и за-
страшителен!
Не исках да товаря повече мо-
зъка си, затова бързо изключих 
компютъра и се приготвих за 
лягане. Утре сутрин, когато раз-
умът ми трябваше да е по-бис-
тър, щях да опитам да намеря 
ключа към тази загадка.
Спах зле. Тази неочаквана случ-
ка бе променила коренно някои 
представи за света и навярно 
щеше да ми е нужно време, за 
да свикна с тях. Освен това се-
тивата ми бяха изострени и аз се 
вслушвах дълбоко в тъмнината, 
асоциирайки дори и най-слабия 
полъх или проскърцване като 
сигнал за неведомо нашест-
вие. В крайна сметка умората 
победи и някъде по средата на 
нощта неусетно се пренесох в 
сладкия свят на сънищата.
Не сънувах нищо, или поне не 
си спомних да съм сънувал, но 
като се събудих от допира на 
слънчевите лъчи, идващи от 
прозореца, аз се почувствах 

свеж и щастлив. Бях зареден с 
положителна енергия, а това бе 
предпоставка за успешен ден. 
Сетих се за снимките, но сега ми 
се струваха по-скоро странни, 
отколкото страшни.
Сутрешното слънце винаги 
действа отпускащо на човек, 
най-вече ако е имал тежка ве-
чер. Снощната случка я приех 
философски и си казах, че пре-
калено навътре съм я взел и че 
все пак съм дошъл в Роглец не 
да разследвам нечии съдби, а 
да си почина от изнервящата 
атмосфера на големия град.
След като закусих обаче на-
стройката за разгадаване на 
тази мистерия отново обзе 
разсъдъка ми. Знаех, че имам 
едно качество, от което отдав-
на исках да се отърва, но все не 
намирах начин. Това качество 
беше любопитството. Съзнавах, 
че ако не разреша тази загадка, 
цял живот ще бъда в неведение, 
което щеше да е пагубно за пси-
хиката ми. А не бях човек, който 
би оставил задачата нерешена 
или работата недовършена.
Затова пуснах лаптопа и след 
като той се зареди, намерих 
странните снимки. На послед-
ната то се виждаше най-добре, 
приличаше на слаб мъж с ня-
каква шапка на главата. Всички 
от семейството на Гаврил Док-
тора бяха пълни хора, така че 
не можех да оприлича никой от 
тях с призрачния образ.
Тогава кой е той? Дали някой 
отдавна починал член от фами-
лията? И защо се е отпечатал на 
моите снимки?

* * * * * * *

Къщата на тези хора не бе из-
вестна като „къща на духовете“, 
а и те не бяха от типа „стран-
ници“. Ползваха се с уважение, 
навярно заради образованието 
и репутацията на Гаврил. Освен 
това като бях малък на два или 
три пъти сме им ходили на гости 
и никой от нас не бе усетил не-
чие странно присъствие.
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Може би трябва да попитам 
баба Ридка - единствения оста-
нал жив човек в онази околност. 
Тя не беше толкова възрастна, 
беше на шестдесет години и 
умът ú бе достатъчно бистър.
По пътя си мислех дали все 
пак явлението може да бъде 
обяснено по нормален начин? 
Дали не прибързвах с тези мои 
заключения, а в действителност 
отговорът да се намира в грани-
ците на реалното?
Не, няма начин, обобщих аз, ли-
цето е прекалено оформено, за 
да бъде нещо друго. Надявах се, 
че баба Ридка ще хвърли някак-
ва светлина в тази мистерия.
Когато свих по обраслата с тре-
ва улица и зърнах мрачната и 
обвита с буренаци къща на Га-
врил Доктора, сърцето ми  под-
скочи като див заек. Застанах 
неподвижно и се загледах в нея. 
Не видях никого, но почувствах 
по тялото си ледените тръпки на 
уплахата.
 
Жената ме посрещна с типична-
та си жалостива физиономия и 
с готов ареал от многобройни 
въпроси относно семейство-
то ми, работата на всички от 
нас, положението ни... Все пак 
лека-полека достигнах до същ-
ността на въпроса, дори това 
стана по-лесно, отколкото оч-
аквах. Казах ú, че когато минах 
покрай тази къща имах чув-
ството, че съм видял някой. Тя 
ми отвърна, че никой не живее 
там, но вътре навярно има духо-
ве. После ú показах снимките от 
снощи и настоях да ми разкаже 
всичко, което знае. Тогава тя 
подхвана следната история:

* * * * * * *

– Говори се, че през деветнаде-
сети век един от прадедите на 
Гаврил Доктора - Кръстьо - бил 
кмет на селото и имал много 
добри отношения с валията на 
белоградчишкия санджак. Той 
живеел в някаква малка къща, 
която вече е разрушена, а в тази 

живеел някакъв си Тинчо с жена 
си. Кръстьо харесвал къщата на 
Тинчо, защото тя била голяма 
и се намирала на приветливо 
място. Той му предложил да си 
сменят имотите, като за награда 
щял да му даде много пари, но 
Тинчо отказвал категорично. И 
тогава кметът се решил на дру-
га тактика.
Когато Тинчо и жена му се сдо-
били със син, Кръстьо решил да 
се подмаже на властта, като от-
неме детето на Тинчо и го даде 
на турците.
Семейството се възпротивило 
на това решение, отказвайки да 
даде рожбата си и прогонило 
кмета, но след това Кръстьо се 
върнал с револвер и застрелял 
Тинчо и съпругата му, после 
взел бебето и го предал на 
белоградчишкия валия, а за 
награда получил това, което 
поискал – имота му.
Според слуховете, малко преди 
да умре от раните си Тинчо про-
клел къщата и рода на Кръс-
тьо. И това родово проклятие 
действало и до наши дни, като 
обричало на нещастия всички 
членове на Кръстьовата фами-
лия. Говорело се, че те търсили 
помощ от свещеници, от екс-
трасенси или гадатели, но ро-
довото проклятие било толкова 
силно, че никой не успял да го 
победи.
Навярно съществото от сним-
ките е духът на Тинчо, който не 
могъл да намери покой след 
смъртта си и продължил да 
броди из къщата, носейки про-
клятието със себе си!

* * * * * * *

И досега се питам как бе въз-
можно суровото любопитство 
да надделее над здравия ми 
разум и аз така сляпо да се втур-
на към неизвестността, пре-
небрегвайки тотално всички 
възможни опасности. След ис-
торията на баба Ридка вече бях 
разбрал доста от отговорите и 
трябваше да се задоволя само 

с тях, но въпреки това пред-
почетох да търся нови и нови 
приключения, които да ме отве-
дат още по-надълбоко в тайни-
те на свръхестественото. Тогава 
все още бях в неведение, все 
още мечтаех не само да зърна 
онова „абсолютно другаде“, но и 
да се докосна до неговата фор-
ма, да полетя с неговите криле, 
да се слея с неговата природа. 
Защото, когато човек отпие от 
сладникавия сок на загадъчно-
то, той не може да се задоволи 
само с една глътка, а иска още и 
още... докато не се ужили от ко-
варните пипала на ужаса!
Колкото и абсурдно да звучи, 
след разказа на баба Ридка аз 
реших да изследвам дома на 
Гаврил Доктора. Същата вечер 
към осем и половина, въоръ-
жен само с фотоапарата и с ня-
какво малко фенерче, влязох в 
тази страховита къща. Не зная 
защо избрах вечерта, може би 
защото през деня щяха да ме 
видят много хора, освен това 
винаги съм мислел, че именно 
тъмнината подтиква мрачните 
сили към своите действия. А 
и вчера към осем и половина, 
когато денят лека-полека от-
стъпваше мястото си на нощта, 
аз направих странните снимки.
Още щом доближих прокълна-
тия дом почувствах необясни-
ма тревога. Не знаех дали тя се 
дължи на страха от очакването 
или на някакво присъствие, 
което усещах по-скоро със 
сетивата си, но въпреки това 
боязливо отидох до вратата на 
двора, дръпнах мандалото от 
вътрешната ú страна и тя се от-
вори. Внезапна вълна от ледени 
импулси премина като електри-
чески ток през тялото ми и аз 
застинах от сковалото ме нерв-
но напрежение. Проклех се за 
тази безумна и недобре обмис-
лена постъпка, казах си, че това 
е най-глупавото решение, което 
съм вземал през живота си.
Но някакъв друг глас ме заста-
ви да продължа! Бях търсач 
на приключения, бях смел, ре-
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шителен и доста гъвкав. Също 
така вече бях започнал някакво 
дело и трябваше да го завърша. 
В противен случай щях да се 
чувствам като войник, избягал 
от фронта.
Направих няколко крачки и 
достигнах до петте стъпала, во-
дещи към входа на къщата, из-
качих и тях и застанах плътно до 
старата входна врата. Отвътре 
не се чуваше нищо, освен леки 
проскърцвания на старо дърво. 
Натиснах бравата и помъчих 
да отворя, но беше заключено. 
Поех въздух, направих стъпка 
назад, засилих се и ударих с 
рамо полуизгнилата дървена-
та порта. Чу се звук на чупещи 
се дъски и вратата се отвори. 
Вътрешността на къщата се по-
каза пред мен, тъмна и злокоб-
на като пещера!
Сърцето ми туптеше с бесен ри-
тъм, сякаш искаше да изскочи 
от гърдите, краката ми трепе-
реха лудо, очите ми бяха ококо-
рени като на жаба, а дишането 
ми бе откъслечно и неравно-
мерно. В лявата ръка държах 
фенерчето, което правеше все 
по-отчетливи светещи кръгове 
на потъващите в мрака стени, а 
на врата ми беше закачен фото-
апаратът, като го бях настроил 
за  видеоклип, надявайки се, 
ако не съзра с очите си при-
съствие, това да го направи той.
В началото влязох в някакво 
антре, в което имаше три врати. 
Избрах една от тях, отворих я и 
се озовах в неголяма стая. Два-
та прозореца в ъгъла хвърляха 
бледа светлина в нея, но аз не 
изгасих фенерчето. Имаше мив-
ка, маса и печка на дърва. Бях 
заснел всичко с фотоапарата, 
обърнах се и излязох отново в 
антрето. В другата стая имаше 
широка спалня, голям гардероб 
и едно малко шкафче за книги. 
Тъкмо мислех да изляза и оттам, 
когато някакъв остър звук раз-
цепи тишината!
Стоях като парализиран, чувст-
вайки прииждането на пани-
ката, която постепенно ме об-

гърна със студените си лапи. 
Звукът, който чух, беше от затва-
ряне на врата. Външната врата!
Да не би някоя съседка като 
баба Ридка да е дошла да я за-
твори? А може и някой да е чул 
звук отвътре и да е влязъл, за да 
провери дали има някой.
Или духът от снимките бе загра-
дил пътя към бягството!
Потръпнах от тази мисъл така, 
сякаш бях попарен с нагоре-
щено желязо, лудешки идеи 
запрепускаха по размътения 
ми разум, докато гледах като 
скован вратата пред мен. В това 
време се чуха стъпки! Те бяха 
леки и бавни, но все пак бяха 
стъпки. Някой идваше! Въпро-
сът бе - кой!
Стъпките спряха. Имах чувство-
то, че нещото стоеше от другата 
страна на вратата. Светлината 
на фенерчето осветяваше бра-
вата и аз надзърнах през клю-
чалката, но виждах само тъм-
нина. Пресегнах с другата ръка, 
хванах дръжката на бравата и 
отворих вратата! И в този миг 
краката ми се подкосиха заради 
гледката, която се появи пред 
очите ми!
Очаквах всичко, още с влиза-
нето в къщата бях подготвен 
за всякакви срещи, изненади 
или препятствия, но видяното в 
онази зловеща тъмнина, в она-
зи зловеща къща, сред онази 
зловеща атмосфера, ме пора-
зи с вледеняваща мощ! Дори и 
сега, когато пиша този разказ, 
далеч от този прокълнат дом, аз 
чувствам по себе си оковите на 
злото, които затягат все по-сил-
но своята примка около мен, 
обричайки ме по този начин на 
вечни нещастия до края на зем-
ния ми път.
Пред стените на малкото антре, 
в дълбината на нощта, аз видях 
човек, през когото лъчите на 
фенерчето преминаваха като 
през стъкло. В сумрака той се 
виждаше по-добре, като може-
ха да се различат очертанията 
на слаб мъж с бомбе на главата 
си, но на светлината почти из-

чезваше. И до ден-днешен не 
помня дали аз загасих фенера 
или някоя друга сила го напра-
ви. Единственото, за което се 
сещам е, че в черната паст на 
тъмното помещение, осветява-
но само от оскъдната светлина 
на едно малко прозорче, аз се 
озовах очи в очи с призрачното 
същество! 
То ме гледаше и в проблясъка 
на очите му се четеше зловещо 
изражение, като на разярен 
злодей пред прага на нечисто 
дело. Погледът му сякаш ме 
хипнотизираше, сякаш ме за-
ставяше да стоя на едно място и 
безмълвно да очаквам кошмар-
ната си орис.
Съществото се раздвижи, 
доближи се до мен и... и влезе в 
мен, в този момент почувствах 
огромна тежест, почувствах ко-
лосален товар, който се загнез-
ди трайно в тялото и живота ми.

Проклятието на Тинчо влезе в 
мен и ме облада до края на мо-
ите дни!

* * * * * * *

Нито екзорсисти, нито врачки, 
гадателки и медиуми не успяха 
да ми помогнат, сякаш нещото 
вече не беше в мен, а беше част 
от мен. Сега съм сам, отдаден на 
вечен мрак, потънал в най-за-
тънтените глъбини на страха. 
Злото е в тялото ми, то изпива 
енергията ми и ме обрича на 
непрекъснат глад. Апетитът ми 
е огромен, хищен, зверски и 
пагубен, той е много по-силен 
от съзнателната ми същност, аз 
пълнея безспирно, безволно и 
безславно!
Но силите ми вече свършиха, 
желанието ми за борба с врага 
се изпари напълно и аз просто 
се оставих на течението, което 
бавно и безшумно ме носеше 
към ада. Към вечния душевен 
мрак…
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ТЕАТРИ

Театър Българска Армия
ул. Г. С. Раковски 98, ) 987 23 03
пн-пт: 09:00-19:10, сб-нд: 11:00-19:10
Държавен Сатиричен театър 
Алеко Константинов
ул. Стефан Караджа 26, ) 988 10 60
пн-пт: 10:00-19:30, сб-нд: 11:00-19:30
Малък градски театър 
Зад канала
бул. Мадрид 1, ) 944 24 48
пн-нд: 11:00-19:00
Театър Ателие 313
кв. Красна поляна,
ул. В. Д. Стоянов до блок 7, ) 483 20 09
Народен театър Иван Вазов
ул. Дякон Игнатий 5, ) 811 92 27, 811 92 59
Народен театър Иван Вазов,
сцена Сълза и смях
ул. Г. С. Раковски 127, ) 987 58 95
Държавен музикален театър 
Стефан Македонски
бул. В. Левски 100, ) 943 19 79
пн-сб: 09:00-19:00
Театър София
бул. Янко Сакъзов 23А, ) 944 24 85
Театър 199
ул. Славянска 8, ) 987 85 33
Камерен театър Възраждане
пл. Славейков 4,
Столична библиотека, ) 987 24 31
Столичен куклен театър
жк Средец,
ул. Генерал Гурко 14, ) 988 54 16
пн: 12:00-17:00, вт-пт: 10:00-18:00,
сб: 09:00-18:00, нд: 09:00-14:00
Учебен драматичен театър 
при НАТФИЗ Кръстьо Сарафов
Кръстьо Сарафов
ул. Г. С. Раковски 108А, ) 923 13 02
Учебен куклен театър 
при НАТФИЗ Кръстьо Сарафов
ул. Г. С. Раковски 108А, ) 923 13 24
Театрална работилница Сфумато
ул. Димитър Греков 2, ) 943 38 90
Младежки театър 
Николай Бинев
бул. Дондуков 8-10, ) 988 17 53
Модерен театър
ул. Върбица 12, ) 44 16 372
Театър Провокация
НЧ Славянска беседа
ул. Г. С. Раковски 127, ) 988 28 09, 828 95 43
Театрална формация 
Мелпомена
жк Иван Вазов,
ул. Янко Забунов, бл 59, вх. б
Театър Искри и Сезони
ул. Лидице 16А, ) 967 53 38

ГАЛЕРИИ

Софийска градска художествена галерия
ул. Ген Гурко 1 
(вход откъм ул. Княз Ал. Батенберг),
) 987 21 81, 981 26 06
вт-сб: 10:00-19:00, нд: 11:00-18:00
Национална
художествена галерия
пл. Батенберг 1, ) 980 00 93
Национална художествена академия
ул. Шипка 1, ) 988 17 01
Софийски университет 
Св. Климент Охридски - 
галерия Алма Матер
бул. Цар Освободител 15, Северно крило, 
Ректорат
Съюз на българските художници 
Райко Алексиев
ул. Г. С. Раковски 125, ) 939 92 80
вт-нд: 11:00-19:00
Съюз на българските художници Шипка 6
ул. Шипка 6, ) 948 37 43
пн-сб: 11:00-19:00
Национална галерия 
за чуждестранно изкуство
пл. Св. Александър Невски,
ул. 19 февруари 1, ) 988 49 22, 980 72 62
Галерия-книжарница София Прес
ул. Славянска 29, ) 988 58 31 / 207
пн-пт: 10:30-18:30
Дебют
бул. Васил Левски 62 
(Художествената гимназия), ) 980 05 11
пн-пт: 12:30-18:00
Галерия УниАрт (НБУ)
ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21,
) 8 110 200
пн-пт: 10:00-19:00
НБУ Галерия
ул. Любен Каравелов 17
пн-сб: 10:30-19:30
Галерия Арт Рентал
Сити Център София
бул. Арсеналски 2,
партерен етаж, ) 418 43 75
пн-нд: 10:00-20:00
Towers Gallery, Арт Рентал
Софарма Бизнес Тауърс
жк Изток,
ул. Лъчезар Станчев 5А, ет. 2, ) 418 27 22
пн-пт: 10:00-20:00, сб-нд: 10:00-18:00
Галерия Арт Муза
ул. 11-ти август 23
пн-пт: 11:00-18:00 ч.
сб: 11:00-14:00
Академия
ул. Шипка 1
(вход на НХА от страна на НС), ) 988 17 01
Васка Емануилова
бул. Янко Сакъзов 15, ) 944 11 75
вт-сб: 10:00-19:00, нд: 11:00-18:00

КИНА

Дом на киното
ул. Екзарх Йосиф 37, ) 980 78 38
Еuro Cinema
Евро-Български Културен Център
бул. Ал. Стамболийски 17, ) 980 41 61
пн-пт: 12:00-22:00, сб-нд: 10:00-22:00
Влайкова
ОНЧ Антон Страшимиров
ул. Цар Иван Асен II 11, ) 944 39 23
Люмиер
пл. България 1, малкото НДК
Одеон
бул. Патриарх Евтимий 1, ) 989 24 69

МУЗЕИ

Национален
природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1А, ) 987 41 95
Национален военноисторически музей
ул. Черковна 92, ) 946 18 05
Национален музей Земята и хората
бул. Черни връх 4, ) 865 66 39
Национален eтнографски музей
пл. Батенберг 1, ) 987 41 91
Национален литературен музей
ул. Г. С. Раковски 138, ет. 2, ) 987 34 14
Национален исторически музей
кв. Бояна, ул. Витошко лале 16, ) 955 42 80
Музей на спорта 
Национален стадион
Васил  Левски
бул. България 1А, ) 930 07 54
Музей по палеонтология
и историческа геология към СУ
бул. Цар Освободител 15, ) 930 82 00
Музей към института по 
експериментална морфология и 
антропология
ул. Академик Г. Бончев, бл. 25
Национален селскостопански музей
ул. Суходолска 30, ) 929 67 53
Национален църковен историко-
археологичен музей
пл. Света Неделя 19, ) 988 13 43
Национален
Политехнически музей
ул. Опълченска 66, ) 931 80 18

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ/ ЦЕНТРОВЕ

Чешки център
ул. Г. С. Раковски 100, ) 815 54 30
галерия / пн-нд: 11:00-19:00
администрация / пн-чт: 10:00-17:30, 
пт: 10:00-16:00
Италиански културен институт
ул. Александър Жендов 1, ет. 5, ап. 10, 
) 817 04 80
пн-пт: 09:00-16:00



„Портрет на Жан Ебютерн 
с голяма шапка“ - 1918 г.

Знаете ли кой художник е нарисувал тази картина, 
на която е изобразена неговата любима?

Вижте неговото име на: 
www.svetlosenki.com/gallery1

Гьоте-институт - София
ул. Будапеща 1, ) 9390100

Френски културен институт
ул. Дякон Игнатий 2, ) 937 79 22
пн-пт: 10:00-18:00

Институт Сервантес - София
ул. Съборна 1, ) 810 45 00

Полски институт - София
ул. Веслец 12, ) 987 21 59, 981 09 07
пн-ср: 09.00-17:00, чт: 09:00-18:00, 
пт: 09:00-16.00

Руски културно-информационен център
ул. Шипка 34, ) 943 36 93

Унгарски културен институт
ул. Аксаков 16, 
) 987 23 07, 987 29 63, 981 98 87

Британски съвет - София
ул. Кракра 7, ) 942 43 44

Американски център
пл. Славейков 4a,
Столична библиотека, ет. 3, ) 980 66 88

Българска академия на науките
пл. Народно събрание
ул. 15-ти ноември 1, ) 979 53 33, 979 52 23

Институт за съвременно изкуство
бул. Васил Левски 134
(вход откъм ул. Екзарх Йосиф)

Испански културен център Оле-Оле
ул. Асен Златаров 22, ) 491 12 92

Национална библиотека
Св. св. Кирил и Методий
бул. Васил Левски 88
пн-пт: 08:30-20:30, сб-нд: 08:30-19:30

Столична библиотека
пл. Славейков 4, ) 980 66 88
пн-пт: 11:00-19:00

Национален дворец на културата
пл. България 1, ) 916 63 69, 916 63 68

ОПЕРА И БАЛЕТ

Софийска опера и балет
бул. Дондуков 30, ) 987 13 66, 981 15 49

КНИЖАРНИЦИ

Книжарница Лагера
жк Лагера, ул. Баба Илийца, пред бл. 34
пн-пт: 09:00-19:00
сб-нд: 10:00-14:00 ч, 16:00-19:00 ч.

АРТ ЗАВЕДЕНИЯ

Апартамента
ул. Неофит Рилски 68, ) 0878 78 73 21
10:00-02:00

K.E.B.A.
ул. Г. С. Раковски 114, ) 0877 31 32 33
11:00-02:00




