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Логлайн

Филъмт потапя зрителя в живота на един от манастирите на Светата Атонска Гора. Един уединен монашески
живот, пълен с автентични персонажи и „всекидневни светци“ излиза на екрана изпод похлупака на нашите 
светски приоритети. Зрителят вижда историята на един напълно безпрецедентен начин на живот в жива 
монашеска общност посред двадесет и първи век.



Синопсис

Сю жетът на филма „Къде си, Адам“ се развива в древния
манастир Дохиар на западния бряг на Атон – един от 
полуостровите в Егейско море, отдаден преди повече от хиляда 
години за изключително ползване на православните монаси. 
Природните картини са вплетени в почти непрекъсната поредица 
от труд и молитва, илюстрирайки ритмичната връзка между 
човека и природата, като по този начин намекват за рая, за който 
всички копнеем в дълбините на душите си.
Но перлата на този великолепен византийски пейзаж се явяват 
самите монаси, чиято топлина и самобитност бяха запечатани с 
отварянето на завесата, криеща ежедневието им, където всеки 
има своите радости, надежди и слабости. Канейки създателите на 
филма в своята среда, монасите се надяват да събудят у всеки 
зрител памет за своето възкресение. 

Централната фигура на филма е старецът на манастира, 
игуменът Григорий, чийто дългогодишен опит на духовен 
възпитател го възнаграждава с дълбоко разбиране на човешката 
душа и нейното желание да се върне към състоянието, присъщо 
на човешката природа на Адам отпреди грехопадението.



Дохиа́р
Дохиа́р (на гръцки  Μονή Δοχειαρείου) е православен гръцки манастир на Атон в Гърция, 
десетият в йерархията на двадесетте атонски манастира. Манастирът е основан през 
Х век от преподобни Евтимий Атонски. Разположен е на югозападното крайбрежие на 
полуостров Атон между градини и горички. В обителта живеят около 50 монаси.
Патронен празник - Събор на свети Архангел Михаил. 
Голямата светиня на Дохиар е иконата на Божията майка "Скоропослушница" (на 
гръцки - "Горгоипикоос"). За да стигнете до трапезарията на манастира Дохиар, трябва 
да минете по коридор, чиито стени са украсени със стенописи. 

Пред вратите на трапезата от дясната страна има фреска, изобразяваща Света Богородица. От древни времена, за да 
може монахът-готвач да приготви храна за отците, които идват след света Литургия, трябвало да работи на тъмно преди 
изгрев-слънце. Тогава за осветление служели факлите. Разбира се, от тях се образували много сажди. Тъй като готвачът 
непрекъснато минавал с факлата покрай иконата на Божията Майка, лицето й почерняло от саждите толкова много, че и 
досега изглежда като изгоряло. 
Тя пожелала да поправи това и му казала три пъти:
- Отче, не ми почерняй лицето!
Той не повярвал, че това е гласът на Божията Майка, изглеждало му, че някой му се подиграва. Тогава след третото 
предупреждение Богородица добавила:
- За това безчестие ще ослепееш.
Когато това предсказание се сбъднало, монахът дошъл на себе си и поискал да постави ниско столче пред иконата, за да 
може да се моли там. След известно време той отново чул познатия глас, който му върнал зрението със следните думи:
- Аз се казвам Скоропослушница и вашите молитви веднага ще бъдат чувани от Мен. След Бога се обръщайте към Мен. 
Новината за това чудо се разнесла навсякъде и оттогава както монасите, така и благочестивите миряни прибягват до 
Скоропослушница във всяка своя мъка.



Сюжетна линия

Иг уменът на светогорския манастир,
наближавайки края на своя дълъг живот, 
размишлява за физическия и духовния труд, и за 
болката, предизвикана от пренебрежението, които 
са необходими за мирен живот в земния, а някой 
ден и в небесния рай.
Игуменът и цялата общност на Дохиарския православен манастир 
на Света Гора поемат върху себе си трудности, тежък труд и 
житейски страдания в името на Христа и заради следването на 
монашеския идеал. Техният живот, както и пеенето им, са 
трогателен, истински призив към Бога, човека и природата, което не оставя 
зрителя безразличен.
В дъжда, морето, земята и дърветата тази общност вижда призив към дълбок 
мир, който монасите превръщат в радост чрез поклонение пред Бога. Подобно на 
това, както те строят от необработен камък и придобиват храна от това, което им 
дава природата, така и своя духовен живот тези монаси изграждат чрез 
множество послушания, всенощни бдения, изтощителен физически труд.



Виждаме, че монасите са корави хора, способни с пот, усилия
и молитва да изградят подпорни стени за защита от морето. 
Морето е символ на мира, стената е символ на монашеската 
държава или монашеската цивилизация. Звънът на ковашкия 
чук се преплита с ударите на дървеното клепало, призоваващо 
към молитва, последвана отново от работа!
Игуменът Григорий разсъждава за живота на монасите, 
разговаряйки с режисьора пред камерата. Необходими са 
много усилия и работа, казва той. В противен случай 
манастирът ще се превърне в „купчина камъни“.
Старецът признава, че съжалява за много неща в живота си, 
но на първо място за това, че е станал свещеник и игумен, 
който е отговорен за греховете и паденията на другите. Плаче 
всеки ден за братята и манастира.
Отец Григорий говори много за смисъла на монашеския живот. 
Продължава изграждането на подпорната стена, за да защити 
манастира от натиска на морето. Представяме си оазис върху 
земя, отвоювана от морето и се възхищаваме от колосалния 
труд, вложен навсякъде в манастира. Всенощното бдение 
разкрива звездната нощ в цялата ѝ красота. Святост; 
коленопреклонна молитва;



молитвена подготовка: чудотворната икона на 
манастира, това съкровище, известно в целия 
православен свят, се пренася в главния храм. 
Това е рядко събитие. 
В манастира се съхранява иконата Света 
Богородица Скоропослушница и все пак 
игуменът ни напомня, че отговорът на нашата 
молитва ще бъде даден в своето време, в 
нужното време.
Възвестява се Възкресението Христово и 
всичко е изпълнено с радост и светлина! 
Камбани бият, отеква щастлив смях. Изкачваме 
се на връх Атон и влизаме в малък параклис, 
покрит със сняг. Това отново ни напомня 
истинността на думите на игумена. 
Монашеският начин на живот е невъзможен без 
сериозни усилия. И на финала манастирът 
сменя местата си с публиката и се обръща към 
нея с въпроса:
«Къде си, Адам?»







Идеята на продуцента

Особеностите при създаването на картината допринасят за пълното потапяне на

публиката в събитията на филма, тъй като освен че всички герои са реални, 
продуцент на лентата е дякон Александър Плиска (основоположник на идеята за 
създаването му), който в продължение на 10 години прекарва по една четвърт от 
годината в Дохиарския манастир. Там той живее рамо до рамо с монасите, 
споделяйки с тях както ежедневието, така и работата. Именно това дава 
възможност да се покаже живота на един от манастирите на Атон отвътре, 
запазвайки атмосферата и автентичността.

Идеята за създаването на документалния филм идва още през декември 2005 
години, когато Александър се среща с главния герой на бъдещата лента - (вече 
покойния) игумен на Атонския манастир Дохиар Геронда Григорий (Зумис). Именно 
този невероятно жизнерадостен, любящ и харизматичен мъж се превръща в бисер 
на картината, защото дългогодишният му опит го възнаграждава с дълбоко 
разбиране на човешката душа и нейното желание да се върне към състоянието, 
присъщо на човешката природа на Адам отпреди грехопадението.



Изявление на режисьора

Идеята за филма беше предложена от мой приятел, продуцентът протодякон

Александър Плиска, който в продължение на десет години прекарва по 3 месеца 
годишно в манастира Докиар, споделяйки живота и трудовете на монасите. Това 
дава възможност да се проникне в ситуацията отвътре и да бъде споделена 
невероятната атмосфера на манастирския живот.

Когато попаднах за първи път на Света Гора, внимателно се вгледах в живота на 
Атонските монаси. И още от първите дни си поставих две задачи за създаването 
на филма: да се отделя от повърхностния поглед към случващото се и да снимам 
възможно най-внимателно и невидимо, отчитайки етичните съображения. Пред 
мен бяха монаси, обикновени хора от плът и кръв, не летящи над земята или 
ходещи по водата. Ежедневна обща молитва в храма нощем, всекидневна работа 
в кухнята, в овощните и зеленчукови градини, на строителните обекти, постоянно 
приемане на гости. Пълно взаимно себеотдаване. Тук за пръв път срещнах хора, 
които не се крият от Бога поради светска суета. Всеки от нас – подобно на Адам – 
се крие от Бога, заравяйки себе си в развлечения, битови грижи, работа. От това 
е съставен нашият живот. А животът в Атонския манастир е излизане – осъзнато и 
решително – за среща с Бога. Навярно монасите са едва една хилядна част от 
цялото човечество. На хиляда човека все ще се намери един, който чува в себе си 
божествения призив, престава да се укрива, оставя светските грижи и излиза за 
среща с Бога.



Александър Запорошченко 
Кратка биография

Александър е роден и израснал в град Николаев в южната част на Украйна през 1976 г. Неговата творческа кариера започва 

в Киевското училище по фотография Виктор Марушченко. Именно тук Александър се увлича по документалната фотография 
не само като изкуство, но и като език, съединяващ хората от различни националности, религии и гледни точки. След 
завършването на курса той започва работа като нещатен фотограф в украинско фото-студио PHL.

След завършване на курса по операторско майсторство към „Киевския институт за повишение на квалификацията на 
служителите в радиото и телевизията“, Александър работи като оператор в няколко украински телеканала.

През 2008 г. заедно с журналиста Андрей Цаплиенко показва в пряк ефир военния конфликт между Грузия и Южна Осетия в 
град Цхинвали, а също така заснема кадрите за филма „Анатомията на войната“

2009-2011 – работи над няколко социални проекта, в това число за деца със синдром на Даун, а също така в проекта – 
„Очаквай ме“, посветен на издирването на безследно изчезнали хора за телеканала „Интер“.

2010 – работи над проекта „Последния отчет“, документален сериал от 12 части за подготовката на боксовия мач между 
Шанън Бригс и Виталий Кличко. Снимките се провеждат във Флорида, САЩ, където тренира американският боксьор.

2010 – 2012 – оператор на документалния филм „SICKFUCKPEOPLE” за бездомните юноши. Филмът е награден на няколко 
кинофестивала:

– Сърце Сараево за най-добър документален филм, Сараевски кинофестивал, Босня и Херцеговина 2013;

– Най-добър документален филм, Кинофестивала в Raindance, London 2013;



– Най-добър Международен документален филм, Международен фестивал на Документалното Кино DOCsDF,
Мексико Сити 2013;

– Виенска награда за най-добър Документален филм, Виена 2013;

– Награда Ерсте Банк Филм MoreVALUE, Viennale, Виена 2013;

– Най-добър Европейски Независим Документален филм, Европейски Независим Кинофестивал 2014;

2011 – оператор DSLR на камера на пълнометражен филм „Мач“, Украйна и Русия. Режисьор Андрей Малюков, оператор – 
Сергей Михалчук.

2012-2013 – обучение в националната полска кино-школа в Лодзи PWSFTViT (http://www.filmschool.lodz.pl)

2013 – оператор на музикалния клип „Лети, Лиза, Лети“. Режисьор Александър Стеколенко.

2013 – оператор на допълнителни снимки на художествения филм „Лука“, за легендарния хирург Лука Войно-Ясенецки, 
канонизиран за светец от Руската Православна Църква.

2014-2015 – оператор на камера в телесериала „Никонов и Ко“, „Папа Ден“.

2014 – работи като втори оператор на кино-продукцията „Гнездо на костенурка“ Режисьор Тарас Ткаченко, оператор 
Александър Земляной.

2014 – начало на снимките на „Къде си, Адам?“, режисьор, оператор, монтаж.

2015 - Операторска работа върху документалния филм „Примамлив, захарен, безграничен или Песни и танци за смъртта“. 
Режисьори Татяна Ходоковская и Александър Стеколенко. Този филм е посветен на осъзнаването на смъртта. Историята е 
изградена върху документални и фантастични повествователни техники, смесени заедно. Снимките се проведоха в Украйна, 
САЩ, Италия и Грузия и бяха заснети с цифрови фотоапарати и 16 мм филм. Филмът е избран за филмовия фестивал JI-hlava.



SICKFUCKPEOPLE – Documentary feature film. Cinematographer.

https://www.youtube.com/watch?v=IuvdF9J8jU0

Anatomy of War. TV documentary.

(ukrainian language) https://www.youtube.com/watch?v=r5tWQijtcoE

Music video. Cinematographer.

https://vimeo.com/90313863

Documentary feature film. Cinematographer:

Enticing. Sugary. Boundless or Songs and Dances about Death
https://vimeo.com/220666383

Where Are You, Adam? Director, cinematographer, editor.

https://vimeo.com/225685772

Instagram – @WAYA_doc_movie

Facebook – Adam Denpeirazei

www.denpeirazei.com




