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Колко струва животът? Има ли цена? Все въпроси, които рядко си 

задаваме, тъй като сме заслепени и не виждаме какво се случва около нас. Всеки 

живот е безценен. Не може да бъде измерен в конвертируема валута, в ценни 

книжа, в злато или в имущество. Измерва се по това как го живееш, какво ще 

оставиш след себе си, дали другите ще те запомнят с добро. Животът няма цена, 

но често пъти забравяме това.  

Връщайки се назад във времето, когато България е била под тоталитарен 

режим, може да си припомним, че този тоталитаризъм е изключително 

въздействащ психологически инструмент и целта е да се внуши на гражданите 

въодушевена подчиненост на партийната идеология. Форма на диктатура, при 

която управляващите се стремят да установят асболютен контрол върху 

публичния и частния живот. Гражданите не са имали никакви права и не е 

имало свобода на словото. Медиите са били държавни и контролирани от 

службите за сигурност. Тоест управляващите са решавали какво и как да бъде 

поднесено като информация до народа. Цената на човешкия живот по онова 

време е била нищожно ниска. Налице е брутално налагане на жесток терор, 

насилие и беззаконие. Обикновения народ е мизерствал. Именно заради това 

доста от по-възрастното поколение казват, че са имали тежък живот. Преходът 

на тоталитарен режим към демократична държава стартира с промяна в 

законите, създаващи политически плурализъм, след което се преминава към 

нормите, които да изградят новата държава и политическа система. Годините 

на прехода в голяма степен са променили българското общество, 

трансформирайки го от затворено комунистическо, към отворено 

демократично общество. Основната разлика между демократичните и 

тоталитарните правителства е, че първите носят политическа и съдебна 

отговорност пред своите избиратели, а вторите – не. Демокрацията се ползва 

със значителна обществена подкрепа. Много от гражданите са съгласни, че тя е 

най-добрата форма на управление за страната. Както обикновено не всичко 

може да протича по мед и масло. Проблемите на българския преход са свързани 

именно с политиката. Бедността, безработицата, корупцията и престъпността, 

неимоверно много са се увеличили през тези години и са се превърнали в един 

огромен проблем за обшеството. В такива времена, когато всекидневно се 

сблъскваме с престъпления, корупция свободата на медиите е важен елемент за 

всяко демократично общество. Ние, като граждани не можем да участваме в 



управлението ако нямаме достъп до надеждна информация за работата на 

правителството. Живеем във времена, в които е необходимо да бъдем 

информирани за всичко. Телевизията е основната медия, на която гражданите 

се доверяват, когато имат нужда от информация за положението в страната. 

Постепенно обаче губи обществено доверие като източник на информация.  

Лично мое мнение е, че голяма част от медиите в телевизията са 

корумпирани и поднасят само информация, която е удобна за управляващите. А 

тези, които не са удобни, журнарилистите, които не се страхуват да изкажат 

мнението си биват уволнявани, съдени, дори убивани. Веднага се сещам за най-

скорошната ситуация, в която един Голям човек и журналист загина по нелеп 

начин. В извънредното положение, в което се намирахме и трябваше да си 

стоим вкъщи за здравето на нас и нашите близки едно мамино синче решава да 

се дрогира и помита с „модерната“ кола на мама човек, който отива на работа. 

Има много хипотези около този „инцидент“, една от, които е, че е умишлено 

тъй като „неудобният“ журналист Милен Цветков е правил разследване за 

фирмата на маминка.  

И пак се връщаме на въпроса „каква е цената на човешкия живот?“.  

Господин Цветков беше човек, който не се страхуваше да каже това, което 

мисли и го свалиха от телевизията, а след това го накараха да си „плати“ за това, 

че беше толкова безстрашен. И сега „неудобният“ за много от управляващите и 

големците вече го няма, което е тъжно. Тъжно е, че живеем в уж свободно 

време, но не сме свободни. Тъжно е, че този младеж, или по-скоро маминка, ще 

плати определена сума пари и държавата ще го остави на мира. Но това няма да 

бъде отразено в медиите. И после се питаме защо хората толкова се страхуват, 

защо не изказват мнението си. Отговорът е на лице. Според направена анкета от 

2018 г. обществената оценка за обективността на пресата в случай на 

престъпление по висшите етажи на властта е по-скоро негативна. Анкетираните 

са на мнение, че ако висш служител се окаже замесен в престъпление, 

вестниците у нас не биха съобщили истината по случая. Повечето хора се 

страхуват да изказват мнението си свободно, страхуват се да ходят на протести, 

да критикуват правителството, тъй като може да загубят работата си.  

Филмът на Стефан Командарев, „Посоки“, бърка без упойка в отворените 

рани на обществото ни днес и сега. Нощната смяна на шестимата таксиджии е 



сякаш еднопосочен курс, отвеждащ до следващата битка в борбата за 

оцеляване. Жанрът на филма е драма, а въздействието – силно психологическо. 

Историите на шестимата таксиджии показват реалността. В „Посоки“ ролите са 

изиграни от професионални актьори, които са научили репликите си и са 

репетирали, за да създадат определена сцена. Това е просто филм. Но не 

съвсем. Това е самата реалност. Всеки ден се сблъскваме с подобни истории. 

Всеки ден може да чуем по новините, че някой е застрелял друг и е направил 

опит за самоубийство. Всеки ден се сблъскваме с хора, които изневеряват на 

половинките си. Всеки ден може да се сблъскаме с онова момиче, което отива да 

проституира, за да изкара пари или с онова момче, което се е надрусало, защото 

това е „модерно и е готино“.  

Една от сцените на филма е заснета на един от емблематичните за 

криминалистиката мостове на София. Преди време именно там шофьор на 

автобус е сложил край на живота си. Подобна е и сцената разиграваща се на 

този мост. В тази история се запознаваме с шофьор, който показва две свои 

страни. Образът на Асен Блатечки се изразява като типичния сваляч и герой. В 

първия случай виждаме таксиджия, който разказва сърцераздирателната си 

любовна история на красива жена и след това я кани на среща. Типичният мъж, 

който не може да се стърпи като види красива жена. Разбира, че е омъжена, но 

това по никакъв начин не го спира „да си пробва късмета“. Ето заради такива 

таксиметрови шофьори доста жени се страхуват да се качат в такси. Аз също се 

страхувам. Всеки път, когато ми се наложи да се кача в такси ме обзема страх на 

какъв ли човек ще попадна. Този тип шофьори се срещат навсякъде. В следваща 

ситуация Жоро свалячът се превръща в Жоро героят. Чрез бързата си реакция и 

умело изигран ход успява да спаси човешки живот. Докато персонажът на 

Блатечки кара таксито си, от другата страна на моста виждаме човек, решен да 

сложи край на съществуването си. Човек, който не може да издържа 

семейството си, човек, който бива подиграван. Ето, колко струва животът. 

Нищетата кара хората да сложат край. Безпаричието и срамът са една от 

причините много хора да правят опити за самоубийство. Те не се замислят, че 

това не е шега работа. Като отнемеш живота си нищо не се решава. Единствено 

се създават проблеми и страдания за близките. Не бива цената на живота да се 

измерва в това, че някакви хлапаци се подиграват или, че не можеш да си 

платиш сметките за тока. Да, това са много основателни причини за страдания, 



главоболия и проблеми. Безпаричието особено е главна причина. Но ако 

учителят по философия бе отнел живота си, проблемите на семейството му 

щяха да си останат същите, дори щяха да се увеличат заради смъртта му. Просто 

стискаш зъби и се бориш колкото можеш. Цената на живота не може да се 

измери в сметката за тока или в единственото в гардероба сако. Цената на 

живота е да бъдеш тук и сега.  

„Посоки“ е представен пред онзи „особен поглед“ в тъжна надсмешка и 

огромна доза надежда, че видим ли проблема ще намерим и решение. 

Смешното за някои е всъщност тъжно за други, както е ситуацията на учителят. 

Учениците му се подиграват, а той страда, и то не толкова заради себе си, 

колкото заради това, че неговите деца ще се срамуват. „Особеният поглед“ е 

представен и чрез медиите – едно и също радио, което таксиметровите 

шофьори слушат. В ефира на радиото непознати се обаждат, за да анализират 

поредното убийство. Всеки изказва мнението си. Някои от доводите са повече 

от абсурдни, някои безкрупулни, други неадекватни. Ествествено има и 

защитници на убийството. Но никой от коментиралите не знае какво точно се е 

случило, каква е причината. По наш български манталитет обаче ние знаем 

всичко и може да съдим, нищо, че не е точно така. 

Колко струва човешкият живот ли?  

Това е реторичен въпрос. Ако трябва да се направи паралел между 

тоталитаризма и демокрацията със сигурност демокрацията е по-добрия избор. 

Едно от първите права, които са важни за демокрацията е, че хората трябва да 

мислят свободно, да поддържат вярвания, които са важни за тях, без да бъдат 

наказвани. В България обаче демокрацията в момента е в застой. През 

призмата на „Посоки“ ставаме свидетели на отрязъци от социалната реалност. 

Това ни кара да се замислим колко струва човешкият живот. Кара ни да се 

замислим върху това, че е време да оценим това, което имаме и да разберем, че 

животът е безценен дар.  
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