
СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА Е  ПЛОВДИВЧАНКА, АБСОЛВЕНТ НА ПРАЖКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ 
ФИЛМОВ МОНТАЖ. СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО СЕ ОМЪЖВА ЗА СВОЯ СЪСТУДЕНТ АЛЛАН ЛАЗАРОВ. ТВОРЧЕСКОТО 
ИМ РАЗВИТИЕ МНОГО СКОРО ГИ ОТВЕЖДА КЪМ ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО. ОТ 1997 Г. СВЕТЛАНА РАБОТИ КАТО 
СЦЕНАРИСТ И РЕЖИСЬОР ЗА ЧЕШКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РЕДИЦА ЧАСТНИ ПРОДУКЦИИ. ПРЕЗ 2003 Г. СЪС СЪПРУГА 
СИ ОСНОВАВА ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА „GOLDEN ARCHER PRODUCTIONS“. ПОСЛЕДНИЯТ ИМ ФИЛМ – „ЕДНА БЪЛ-
ГАРСКА ДИАГНОЗА“ – Е ЕДНОВРЕМЕННО ИЗПОВЕД И ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРИЯ.

Светлана, колко време отнеха 
снимките?

Само дванайсет дни. Снимач-
ният период беше много кратък, 
но наситен с емоции и събития. На 
всяка крачка се сблъсквахме с изне-
нади. Заснехме всичко, което бяхме 
предвидили, но неочакваните срещи 
много подходящо допълниха първо-
началния план. Така и трябва да бъде 
в документалните филми – колкото 
и да се планират, в крайна сметка се 
подреждат от самия живот.

Филмът ти има посвещение?
Да, посветен е на паметта на моя 

пръв учител по киноизкуство – Кос-
тадин Костов, който в Средното ху-
дожествено училище за сценични 
кадри ме накара да заобичам киното. 
През 1981 г. ме доведе на фестивала 
„Brněnská 16“, където представих 
филма „Разминаване“, който засне-
хме в Средното училище. Това беше 
първото ми посещение в Чехослова-
кия. През тази година той почина.

Кой финансира продукцията?
Филмът „Една българска диа-

гноза“ беше изцяло финансиран от 
нашата продуцентска къща. Раз-
читахме на спонсори, но почти не 
намерихме такива. Искам обаче да 
благодаря най-искрено на нашето 
Посолство в  Чехия и  по-специал-
но на посланик Здравко Попов за 
съдействието. Също и  на Държав-
ната агенция по туризъм и  нейния 
председател Анелия Крушкова. А на 
Асен Караилиев, който ни съдейст-
ва и подкрепи финансово, искам да 
кажа, че сме му благодарни.

Защо не се отказа, когато видя 

накъде вървят нещата с финанси-
те?

Ако ти кажа, че беше заради Бъл-
гария, ще прозвучи много глупаво 
и  наивно, нали? Но е  вярно. По-

лучих телевизионно време преди 
около година. Тогава започнах да 
търся финанси. Когато стана ясно, 
че няма да намеря, наистина се за-
мислих дали да не се откажа, но не 

Една „светланска“ 
диагноза
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намерих сили. Имах чувството, че 
ще е кощунство да не се възползва-
ме от такава възможност. Ставаше 
въпрос за праймтайм и за предаване 
– „Вечер на тема“ – в което вече си-
гурно се е говорило за всичко друго, 
освен за България. Казах си, че ако 
не използваме този шанс, трябва да 
сме луди. И затова, въпреки всички 
трудности, реших да го направя.

Как се роди основната линия на 
филма – за диагнозата?

Започвайки да мисля за бъде-
щия филм, установих, че всъщност 
не знам как да подходя към темата. 
Осъзнах, че за мен България е реал-
ност, покрита с було, в което сигурно 
вплитам и  голяма доза идеализъм. 
И че е невъзможно да заснема обек-
тивен и  реалистичен документален 
филм. И  си казах, че единственият 
честен начин е да тръгна от себе си, 
от моето виждане за България. За-
почнах да се връщам в спомените си 
към всички важни за мен неща. Така 
стигнах до един от първите спомени 
– за онази диагноза, която винаги 
ме е  озадачавала и  до днес навява 
болезнени спомени за болници и из-
следвания. Реших да потърся болни-

цата и  лекаря, който ми я  постави. 
Не го намерих, но се запознах с док-
тор Велковски, който се съгласи да 
говори пред камера. За моя голяма 
изненада, той отрече диагнозата ми. 
Не очаквах такъв обрат. Оказа се, че 
години наред съм живяла с невярна 
представа. Тогава се попитах дали 
същото не се случва и  с  България? 
Не е  ли диагнозата ни прекалено 
мрачна? Но тази нова диагноза, това 
мнение, си е лично мое. 

В  какво виждаш посланието на 
филма?

Много ми се иска да вярвам, че 
и  зад понякога тъжните кадри, се 
усеща моя дълбок оптимизъм, же-
ланието ми и  надеждата, че всичко 
върви към добро. От тази гледна 
точка имаше голямо значение сим-
воличното използване на нестинар-
ството като израз на пречистването, 
на катарзиса. За мен това е изключи-
телен момент. Не можем да мръднем 
напред, без да се пречистим. Катар-
зисът е пречистването и желанието 
да променим нещо, това е  първата 
стъпка към някакво развитие. Всич-
ки искат да се промени нещо, но ся-
каш се страхуват, обезверени са.

Имаш ли други филми на българ-
ска тема?

Първият от тях е  за композито-
ра Ангел Михайлов – „90% Anděl“ 
(„90% Ангел“, 2000 г.). Вторият 
е  „Hodina růží“ („Часът на розите“, 
2005 г.), за монашеската общност на 
Салезианите. Последваха няколко 
репортажа за дейността на нашите 
сдружения в Чехия.

Преди една година засне филм за 
Бойка, едната от основателките 
на сдружение „Заедно“?

Няколко месеца след смъртта 
й Севда Коваржова ме попита дали 
искам да направя филм за Бойче-
то. По това време раната беше още 
прясна, защото я  познавах лично. 
Приех с  чувство за голяма отго-
ворност. Сумата, която получихме 
от Кметството на Прага, беше поч-
ти символична. Затова направи-
хме филма само двамата с  Аллан. 
Мисля, че стана хубав, едночасов 
документален филм. Премиерата 
му беше в  Българския културен 
институт.

На 24 май 2005 г. получи отли-
чие. Хубаво ли е усещането?

Отличието беше от Министер-
ството на културата на България за 
„Принос в развитието и популяри-
зирането на българската култура“. 
Усещането е  много хубаво, раз-
бира се. Но аз го приех и с  голямо 
чувство за отговорност. За мен то 
е  признание, което още повече за-
дължава.

Знам, че подготвяш нов филм за 
България?

Така е. Проектът вече е  одобрен 
от Чешката телевизия, която от час-
ти ще го финансира. Трябва обаче 
да намеря още средства, защото не 
мога постоянно да спонсорирам 
телевизията. Темата е  митът и  ре-
алността в  душата на българина. 
Жанрът също ми харесва – игрален 
документален филм. С  нетърпение 
очаквам началото на снимките.

Лесно ли се финансират доку-
ментални филми?

Никак. Истинско „ходене по мъ-
ките“ е. Но ако искам да ги снимам 
– нямам избор. Много пъти съм ми-
слила да се откажа, но винаги нещо 
ме е тласкало обратно. �
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