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„Няма радост без любов, светът с всичките си хубости е тъмен,  

когато сърцето е празно” – Вела Благоева 
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 „Не ми е нужна любов, за да бъда щастлив/а!” - думи, които сме чували толкова 

често, че започват да звучат банално, бивайки повтаряни отново и отново от хора, които 

не се замислят върху значението им. Когато чуем думата „любов”, автоматично я 

асоциираме с влюбване и поддържане на връзка с някого, което не е никак лесно и 

невинаги ни носи положителни емоции. Въобразяваме си, че любовта е нещо 

второстепенно в съществуването ни, нещо, което един вид можем да пропуснем и 

въпреки това да бъдем щастливи. Тя обаче е далеч по-значима. Платон  заявява, че 

любовта е импулсът, който ни кара да се опитваме да познаваме и съзерцаваме красотата 

сама по себе си, а не само физическата ѝ същност. Тя не се съдържа в постигането на 

плътско блаженство, а в издигането на духа извън тялото, над първичното и нечестивото. 

Тя е пътят към опознаване на истинската красота в живота - такава, каквото е. Според 

Ерих Фром , способността да се обича е тясно свързана с отношението на човек към 

света изобщо, а не само към един „обект“ на любовта. Представя я като действена 

загриженост за живота и благото на онова, което обичаме, и я сравнява с изкуство, 

самообновяване и съединение с любимото. Ето защо любовта е в основата на всичко, 

което е от жизнено важно значение за пребиваването ни като хора на този свят - 

интересите ни, целите ни, постъпките ни, отношенията ни с околните и изобщо във 

всичко. Любовта е мечта, идеал, към който се стремим, път към щастието, което 

преследваме през целия си житейски път, връхна точка на хармонията, за която всички 

бленуваме. Когато тя липсва, сърцето е празно, то е сляпо за красотата. Не успеем ли да 

познаем любовта, светът ще ни се вижда тъмен и грозен въпреки всичките блага, които 

ни предлага. 

 Любовта се проявява под различни форми в живота ни, едно обаче винаги е 

сигурно - именно тя е спасителният фар сред необятното бурно море, подложено на 

вечна тъма, който осветява пътя ни към брега. Тя е спасителят на човешката душа от 

безверието, заблудата и страданието. И също като фар, „любовта заслепява” - казват 

тези, които са си изпатили от погрешни тълкувания на чувствата си. Реалността 

всъщност е далеч по-различна. Любовта е стремеж към красивото, да познаем истината 

за него, а ако се стремим към истината, то значи се стремим да видим нещата такива, 

каквито са - както доброто в света, така и неговите пороци. Всеки сам избира дали да се 

довери на любовта, или да остане в сенките на сигурно, вярващ в своите си тълкувания и 

заблуди, страхувайки се да рискува. Животът е твърде кратък, за да бягаме от любовта и 

последствията от истините, които ни представя. Светът е красив с всичките си 

недостатъци и ако ние успеем да го обикнем такъв, ще успеем да се потопим в щастието  

да опитаме от сладостта на живота. 

 Всеки сам решава какво да обича, затова и житейският ни път е толкова 

разнообразен и пълен с избори. Чувала съм обаче някои да казват, че човек не може да 

обича всичко и любовта му към света се ограничава от кръгозора на религията, която 

изповядва и етническата група, към която принадлежи. Аз мисля, че за любовта 

границите не са пречка, защото тя ги разрушава или поне всячески се опитва да ги 

преодолее. Любовта е способността да виждаме красивото и да му се радваме, а никой не 
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е способен да каже къде започват пределите на красотата, нито къде точно свършват. Тя 

е безгранична. Всяко едно нещо е красиво само по себе си и от нас единствено зависи 

дали ще успеем да го видим или не. Когато обаче човек се чувства в окови от 

поставените му граници за нещата, които може да обича, то светът за него е тъмен 

затвор, изпълнен със страдание и самота. Любовта  е този механизъм, който ни измъква 

от тъмните дебри на самотата и отчаянието. Чрез нея познаваме истинското щастие - 

онова, което ни кара да чувстваме удовлетворение и наслада от самия живот. 

 Иван Илин казва, че една от причините, поради които човек не може да живее без 

любов е, че тя е главната избирателна сила в живота. Тъкмо тя предпочита, приема, 

обиква, цени, тачи, постига и съхранява верността. И не е ли така? Любовта, стига да ѝ 

позволим, ръководи съзнанието ни и спомага за правенето на избори, ориентира 

предпочитанията ни и показва правилния път към душевната идилия както със себе си, 

така и с околните. Тя ни прави „човеци”, които мислят за останалите и имат 

способността да различат доброто от злото, което са способни да извършат и да навредят 

някому. Преследвайки щастието си, макар и несъзнателно се стараем да избягваме 

нещата, които ни карат да чувстваме тъга, скука, безразличие,  затова се съсредоточаваме 

върху тези, на които сме отредили място в сърцата си – тези, които обичаме. Точно 

любовта към тях ни кара да се усмихваме по време на работа, да изпитваме 

удовлетворение от нещата, които вършим, и да не усещаме тежестта от натоварването. 

Изправени пред избор, любовта е именно онова вътрешното усещане, което ни подтиква 

към дадено решение, към нещото, което ще ни донесе радост и удовлетвореност, ще ни 

подтикне да бъдем добродетелни. От там насетне ние решаваме дали да ѝ се доверим. 

Защото ако изборите се правят без помощта на любовта, която да ни ориентира, то 

последствията ще бъдат не това, което искаме от живота. Ами ако всички художници, 

музиканти, поети и изобщо хора на изкуството се бяха отказали от таланта си и бяха 

обърнали гръб на любовта към творчеството, просто защото хората им натякват как 

”няма хляб в тази работа и трябва да се захванат с нещо сериозно”? Думите на някои от 

най-известните философи също са били подлагани на съмнение заради наложените 

разбирания и предубеждения сред обществото. Ако всички тези велики хора се бяха 

отказали от любовта към нещата, които правят, щяхме ли да имаме изобщо култура сега? 

Ето как една обикновена клиширана фраза като „Следвай сърцето си” изведнъж 

придобива толкова дълбок смисъл.   

  А може ли човекът без любов? Да бъдем обичани и да обичаме се оказва най-

важната стъпка към самоизграждането и самоусавършенстването на личността.  Ако 

любовта отсъства в отглеждането на едно дете и то бива пренебрегвано или отхвърляно 

още в ранните си детски градини, трудно ще успее да се научи да обича себе си и да 

познава любовта, когато я открива. Човек, израснал без любов, се страхува от тези, които 

искат да го запознаят с нея, съмнява се в тях и в самия себе си, защото смята, че накрая 

ще бъде наранен, че не заслужава да бъде обичан. Не сме способни да обичаме истински 

света, преди да сме успели да обикнем себе си. Един такъв живот без любов е живот без 

радост - свят, потънал в тъмнина. Съществуването е едно постоянно съмнение, 

подозрение и несигурност, които изтезават душата. Затова любовта е спасител. Нуждаем 

се от нея, за да видим красивото в нас, да го обикнем и да разберем, че ние самите сме 

част от красотата на живота, че принадлежим на този свят и сме достойни да бъдем 

обичани точно колкото всички останали. Да можеш да обичаш себе си е толкова важно, 

колкото и да обичаш света.  Но това не означава  да се приемем с недостатъците и  

положителните си страни.  Стремежът към красота е стремеж към самонадмогване и 
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развитие, борба с нашите недостатъци и пороци, за да може всичко в нас бъде красиво. 

Нали любовта е и загриженост за това, което обичаме, грижата за себе си  означава 

вътрешно усъвършенстване, да премахнем грозното, пороците,  недостатъците си. 

Съгласна съм с Фром, когато казва, че способността да се обича е тясно свързана с 

отношението на човек към света изобщо. Аз бих добавиала, както към света извън нас, 

така и към този вътре в нас. 

 А ако не умеехме да обичаме, то щеше ли да ни има изобщо? Според Платон 

любовта е желание да притежаваме красивото вечно, от което пък прави заключение, че 

хората, които обичат, несъмнено желаят и безсмъртие. Именно любовта се явява като 

антидот на Смъртта. Човек се стреми към физическо безсмъртие чрез създаване на 

семейство и продължаване на рода. Отглежда деца, обича ги, полага грижи за тях и ги 

учи на любов, за да могат след време те също да се обезсмъртят. По този начин цикълът 

на живота се повтаря отново и отново. Освен физически човек се стреми и към духовно 

безсмъртие. Желае да остави следа след себе си, да даде нещо в полза на обществото и 

името му да се слави поколения наред. Именно затова имаме величествена история, 

изпълнена с много борби, нечовешки подвизи, тежки преврати и безброй имена; култура 

- богато наследство от картини, книги, паметници, музика, традиции; множество имена 

на хора, успели да се обезсмъртят в историята на човечеството. Няма цивилизация без 

култура, тя е това, което прави възможна цивилизацията. А от своя страна културата е 

най-доброто което сме успели да създадем, кажем, имислим. Създаването на  култура е 

немислимо без любов. Именно тя е онзи вътрешен импулс,  подтикващ човека към 

развитие, към желание за промяна, за прогрес. Да изградиш култура изисква 

жертвоготовност и желание в името на идеал. Толкова паметни личности са загубили 

живота си сред мизерия и недоимък, и въпреки това не са се отказали от идеята да 

създават, да променят и образоват. Това демонстрира безрезервна любов. И точно 

благодарение на любовта от човека към човека, сме успели да я изградим.

 Представяте ли си обаче свят, в който никой не е чувал за любов и не знае какво 

представлява тя? Защото когато аз го направя, виждам сякаш някаква форма на Ада - 

тъмнина, грозота, безверие, зло, разруха. Няма любов, следователно няма го желанието 

за знание, за истина, за създаване, за търсене на красотата. А няма ли красота, няма 

възхищение, няма радост. Няма го желанието за самообновяване, творчество и развитие. 

Светът е изпълнен със страдание и самота. Отдадени на порока, хората преследват 

материалното, грижат се за собственото си благосъстояние и не познават добродетелта. 

А тя ни е така нужна, за да бъдем хора. Премахнеш ли любовта от човека, не търси 

повече човешко в него. Светът не би просъществувал без любовта. И въпреки това 

понякога ние я отричаме, бягаме от нея и ѝ забраняваме да се всели в душите ни. После 

се питаме защо не сме щастливи, защо всички са така груби, а светът така грозен с 

всичките си нещастия и грехове. Живеем в общество, което се опитва да въведе една 

ужасяваща тенденцията - да цени повече вещите, отколкото хората. Сякаш искаме да 

използваме хората, а да обичаме вещите. Не знам дали някога човекът е правил по-

голяма грешка. Не ще успеем, обаче, да променим лесно любовта. Тя е заложена в нас, 

дадена ни е от природата, а никой не може да избяга от корените си, колкото и да му се 

иска. И най-силното дърво вехне, когато корените му са подсечени.  

 Човек търси щастието си цял живот и го открива във всяко едно нещо, което обича. 

Когато сърцето е отворено за любовта, то търси същността на красотата в света - такъв, 

какъвто е. Не успеем ли да познаем любовта, очите ни ще виждат единствено свят, 

изпълнен с тъмнина и грозота, а сърцето ще се усеща самотно и празно. 


