
8 Роден глас

Вечерта беше открита от Галина 
Тодорова, директор на Българ-
ския културен институт, която 

благодари на ръководството и служи-
телите на Еврейската общност за въз-
можността да се чувстваме на тяхна 
територия като у дома си. Госпожа То-
дорова сподели, че съвместната работа 
я е убедила, че доброто разбирателство 
е движеща сила в човешките отноше-
ния, а филмът „След края на света” е 
прекрасна илюстрация на тази теза. 

Представеният български игрален 
филм е създаден през 1998 г., режи-
сьор е Иван Ничев, сценарист Анжел 
Вагенщайн, литературен първоизточ-
ник е романът му „Далеч от Толедо”, 
музиката е на Стефан Димитров, пре-
красният превод на чешки е на госпо-
жа Надя Полакова. 

Действието ни връща в Пловдив 
в края на 40-те години на миналия 
век. Градът е уникален оазис на верска 
търпимост. Българи, турци, арменци, 
гърци, евреи, цигани - християни и 
мюсюлмани – живеят в разбирател-
ство и в приятелски отношения, за-
едно пият кафето си или мастиката, и 
заедно се заглеждат по хубави-
те жени. Но както казва Анжел 
Вагенщайн: „...всяко явление 
има и своята обратна страна. 
Често пъти тя е невидима, но 
съществува – като обратната 
страна на луната...

Та за тази обратна страна 
става дума. Преживяха я с вся-
ка своя фибра, да речем, евре-
ите от нашата махала по време 
на жълтите звезди, когато хора 
на режима, благонадеждни и 
искрени приятели на нацистка 
Германия, заемащи понякога и 

високи постове, идваха в тъмни доби, 
за да донесат на приятелско еврей-
ско семейство я хляб и парче салам, 
я калъп от оскъдния тогава сапун, я 
утешителна новина от фронтовете. 
Те криеха при себе си еврейски вещи, 
картини или пари, които подлежаха на 
конфискация, а след войната върнаха 
всичко – до шушка.

Подобни хиляди и хиляди малки 
актове на съпричастие или просто на 
обикновена човещина сигурно са се 
случвали не само в нашата махала, а 
и другаде из държавата, и тези поня-
кога незабележими частици, микро-
скопични лунни прашинки, са част 
от обяснението за великото чудо, че 
евреите в България, единствени в оку-
пирана Европа, така и не стигнаха до 
газовите камери...”

Подобен толерантен свят може 
да бъде разкрит само през очите на 
децата. Те са щастливи в него, раж-
да се първата любов между еврейско 
момче и арменско момиче, докато 
мечтите и надеждите им не са погу-
бени от политическите катаклизми. 
40 години по-късно главният герой се 

завръща от Израел в родния Пловдив. 
Професорът византолог Алберт Коен 
не устоява на страстите и подновява 
любовната история с приятелката си 
от миналото - Аракси Вартанян, коя-
то пък е станала учителка по пиано, 
подобно на своята майка. Двамата 
потъват в спомени - самотници, кои-
то се опитват да слепят остатъците 
от детството, живота и чувствата 
си. Историята е човешка и дълбоко 
затрогваща, впечатлява с щедрост и 
благородство на образите. Дискути-
ра много теми - от комунистическата 
нетолерантност в миналото до не-
приятното лице на посткомунисти-
ческата пазарна икономика в насто-
ящето. Живописен декор на драмата 
са великолепните къщи и улици на 
стария Пловдив. Режисьорът Иван 
Ничев е избрал звезден актьорски 
състав: Стефан Данаилов, Татяна Ло-
лова, Васил Михайлов, Георги Кало-
янчев, Никола Рударов, Георги Русев, 
Катерина Дидаскалу, Джоко Росич, 
Васил Василев-Зуека, Петър Слаба-
ков, Александър Морфов. 

 Във Верона „След края на света” 
получава наградата на пуб-
ликата, има „Златна роза” за 
режисура, специален приз на 
журито на „Златната ракла” в 
Пловдив и шест отличия от 
Съюза на филмовите дейци. 
Песента, изпълнена от Васил 
Найденов става хит и има но-
минация за световната музи-
кална награда „Филипс”.

Много по-съществено оба-
че е посланието, което фил-
мът носи – любовта и верската 
търпимост правят живота ни 
по-красив и по-хармоничен. ◆

Носталгичният свят на любовта 
и религиозната търпимост
На 24 април, в Дома на Еврейската общност в Прага, бе прожектиран българският игрален филм „След 
края на света”. Събитието е част от програмата, подготвена и организирана от Българското посолство и 
Българския културен институт по повод 70-ата годишнина от спасяването на българските евреи. При-
състваха служители на държавните ни институции в Чехия, представители на българската диаспора, 
приятели на България. 
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