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Там, където има омраза, нося обич

„ЖИВОТЪТ е една светкавица, една 
светкавица в тъмното. Животът, 
както казват италианците, е едно 
показване от балкона... Имат много 
хубави поговорки. Аз например вина-
ги си я повтарям тая: Когато Господ 
ти затваря една врата, той ти от-
варя порта, но трябва да почакаш...”. 

Гена Димитрова

На 19 юни в галерията на Българския културен институт в Прага бе прожектиран документалният филм 
на журналиста Тома Томов и на режисьора Жезко Давидов „Гена Димитрова. Животът – едно излизане на 
балкона”. Филмът е създаден през 2012 г., за да отбележи 70 години от рождението на оперната ни прима 
и бе представен лично от автора, който гостува в Прага за втора поредна година по покана на БКИ.

Известният български жур-
налист, политически комен-
татор и документалист Тома 

Томов сподели пред публиката, че 
филмът е сниман през 1994 г., кога-
то той гостува на оперната певица 
в Генуа. Там тя пее в „Тоска” и една 
седмица разказва пред камерата на 
предаването „Наблюдател” своята 
нелека житейска съдба. Резултатът 
е 60- минутен филм, който впослед-

ствие авторът преработва, като се 
получава нова версия с продължи-
телност 42 минути. Филмът вече е 
показан пред италианската и българ-
ската публика в Рим, предстои пред-
ставянето му в Лондон. Тома Томов 
разкри интересни факти от драма-
тичния живот на Гена Димитрова, 
като подчерта, че оперната ни певица 
е била не само изключителен талант, 
но и изключителен човек. 

 Гена Дими-
трова е родена на 
6 май 1941 г. в с. 
Беглеж, Плевен-
ско. Въпреки че 
пее от малка, гле-
да за първи път 
на живо опера чак 
на 18 години и же-
ланието й да учи 
точно това, е тол-
кова голямо, че се 
записва в Музи-
калната академия 
против волята 
на баща си. Тя е 
единствената пе-
вица в света, коя-
то в продължение 
на десетилетия 

пее партиите на Абигайл, лейди Мак-
бет, Джоконда, Турандот. Талантът й 
е съчетан с обич, труд и търпение и 
славата не закъснява. На 13 май 1983 
г. е нейният триумфален дебют в Ню 
Йорк в „Карнеги хол” с Абигайл в опе-
рата „Набуко” от Верди. През сезона 
1983/1984 г. тя е обявена за най-добра 
изпълнителка в „Ла Скала” и е удос-
тоена с наградата „Джакомо Пучини” 
за високи постижения в интерпрета-
цията на централни образи в опери на 
Пучини. Същата година е удостоена с 
приза „Паренсов” на ръководството 
на „Ла Скала” за участие в спектакъл с 
най-голям успех пред публиката. Аб-
солютно признание, каквото никога 
не е отреждано на чуждестранна пе-
вица, е трикратната покана да открие 
сезоните на миланския театър. 

Гена Димитрова получава и едно 
изключително ценно отличие – в род-
ния град на Джузепе Верди – Бусето, 
й е връчена наградата „Златен Верди” 
за нейното забележително майстор-
ство в интерпретирането на образите 
на Вердиевите героини, присъждана 
дотогава само на италиански певи-
ци. През 1996 г. е удостоена с орден 
„Стара планина”, първа степен. На 19 
ноември 1996 г. е обявена за почетен 
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член на Софийската опера по повод 
30-годишната й сценична дейност. 
На 31 януари 1997 г. получава награ-
дата „Кристална лира”, връчена за 
първи път от Съюза на българските 
музикални и танцови дейци. Умира 
на 11 юни 2005 г., самотна, но силна 
до последния момент. 

Филмът „Гена Димитрова. Живо-
тът – едно излизане на балкона” от-
крехва завесата и разкрива различни 
аспекти от личната съдба на певица-
та. По време на интервюто с Тома То-
мов, който задава въпросите и умее 
търпеливо да слуша, оперната ни 
звезда е директна и откровена, спо-
деля възгледите си за живота, прин-
ципите, които я ръководят: „Мотива-
цията ми в живота... Всеки трябва да 
има някакви правила и аз от години 
живея по тези правила. Там, където 
има омраза – да нося обич. Там, къде-
то има обида – да нося прошка. Там, 
където има несъгласие – да внасям 
разбиране; където има съмнение – да 
внасям вяра; където има грешка – да 
докажа истината. Където има безна-
деждност – да нося надежда; където 
има тъга – радост; където е тъмно 
– да открехвам светлината. Винаги 
търся начин да утешавам, вместо да 
бъда утешавана. Да разбирам, вмес-
то да бъда разбирана... Да обичам, 
вместо да бъда обичана. Това е една 
моя молитва на свети Франциск... Аз 
много рядко съм търсила и в мъка-
та си да бъда утешавана. Слава Богу, 
че Господ ми е дал достатъчно сила.” 
Интересни са разсъжденията на пе-
вицата за собствения й принос към 
България, за отношението на дър-
жавата към талантите си, защото 
всеки талантлив творец представя в 
чужбина не само себе си, но и собст-
вената си родина или образно казано 

– на сцената завладяваш територията 
на чуждата държава, макар и само за 
два часа. С какъвто и паспорт да си, 
където и да живееш – ти си българин. 

След трагичната и нелепа смърт 
на съпруга й, Гена Димитрова намира 
утеха единствено в операта, на никое 
място по света не се задържа за дълго 
време, животът й е поредица от спир-
ки – там, където я водят професио-
налните й ангажименти. Навсякъде 
е посрещана сърдечно, в Италия има 
много приятели, които я обичат и й 
се възхищават, но чувството за са-
мота и празнота в живота й остава, 
правят й компания двете снимки на 
нейния съпруг, с които Гена не се раз-
деля и с които дори разговаря.

След края на филма публика-
та имаше възможност да разговаря 
с автора Тома Томов, който въпреки 
международната си известност като 
политически журналист, се оказа из-
ключително земен човек, лишен от 
желание за публичност. Човекът, на-
правил стотици интервюта с най-из-
вестните световни фигури на нашето 
време, си призна, че не обича да дава 
интервюта. Деликатно, но категорично 
оказа да отговаря на въпроси, отнася-
щи се до конкретната политическа си-
туация в България и до завръщането 
му отново на екран. Тома Томов спо-
дели, че в момента прави само филми 
и то за личности, които го интересуват 
и имат значим принос за България. За 
съжаление, голяма част от интересни-
те идеи на документалиста не се реали-
зират поради липса на финансиране. 

Специално пред представителя 
на „Роден глас” известният ни жур-
налист сподели подробности за най-
новия си проект – те засега остават в 
тайна. Живот и здраве, догодина ще 
го видим вече реализаран.  ◆

„Един живот е много малък и аз мисля, че главно-
то, за което съм дошла на този свят, съм го свър-
шила. Живяла съм честно и направих нещо от 
тоя глас. Може би, можех да направя повече, но не 
е зависело от мен. Много повече можех да напра-
вя. Но това, което зависеше от мен, го свърших.”

Гена Димитрова
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