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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Българска вечер по повод
седмицата на Франкофонията
На 20 март отбелязваме Международния ден на Франкофонията – празник на френския език и култура, но 
и празник на ценностите мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, езиково и култур-
но разнообразие. Посолството на Република България в Прага участва в Дните на Франкофонията с пред-
ставяне на документалния филм „Дългият път към дома“ и среща с режисьора му Боряна Пунчева. 

Събитието се състоя на 
21 март в киносалона 
на Френския институт в 
чешката столица и беше 
открито от посланика на 

Френската република Жан-Пиер Ас-
вазадурян и посланика на Република 
България Лъчезар Петков. Сред гос-
тите бяха посланиците на Испания, 
Холандия, Македония, Босна и Хер-
цеговина, Хърватия и Латвия, дипло-
мати, представители на чешките ин-
ституции и общественост, българи, 
живеещи в Прага.

След прожекцията на филма ре-
жисьорът Боряна Пунчева беше 
представена на публиката от замест-
ник-директора на Френския инсти-
тут Шарлот Фуше Иши. В интересния 
разговор се включи и аудиторията с 
множество въпроси. 

Как се ражда идеята за създа-
ването на филма „Дългият път 

„Франкофонията е от огро-
мно значение за Централна и Из-
точна Европа, имайки предвид, 
че почти всички страни от реги-
она са нейни членове, за което 
и ние имаме сериозна заслуга. 
Сътрудничеството в рамките на 
тази организация, съсредоточе-
но около демокрацията, защита 
на човешките права, толерант-
ността, културното и езиково 
разнообразие и устойчивото раз-
витие, е спомогнало за засил-
ване на диалога и до известна 
степен за падане на границите 
разделящи нашите култури.“ 

 Кристиан Вигенин, 
министър на външните работи
на Република България 

Посланик Жан-Пиер Асвазадурян и посланик Лъчезар Петков

Боряна Пунчева и преводачката Валентина Мюлерова

към дома“? – „Всичко започна от 
ромските деца, от тяхната съдба и 
огромният им потенциал, който 

се губи в гетата“, разказва Боря-
на Пунчева. Оказва се, че Бълга-
рия е единствената държава-член 
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на Европейския съюз, която дава 
деца за осиновяване в чужбина, но 
всъщност, като се замисля, може би 
това е единственият шанс те да во-
дят нормален живот, още повече (с 
ръка на сърцето) познавате ли бъл-
гарско семсйство, което би осино-
вило ромско дете? Документалната 
лента е покъртителен автентичен 
разказ за съдбата на ромските деца 
– всяка година стотици от тях биват 
оставяни в сиропиталищата. В цен-
търа на филма е историята на мла-
дия ром Илия, който е осиновен от 
френско семейство. „По това време 
(1993 г. – б.р.), казва режисьорът, 
правихме кратки документални 
филми за Френската телевизия, а 
темата за осиновяването на деца 
във Франция беше актуална и пре-
дизвикваше интерес“. Филмовият 
екип заснема отчаяната майка, коя-
то оставя бебето Илия в Дома. Два-
десет години по-късно красивото 
като филмова звезда момче, много 
мъдро и толерантно за годините си, 
изпраща писмо на адвокат Мирена 
Пенчева, консултант на снимачния 
екип, в което споделя своето жела-
ние да се върне в България и да се 
запознае с родителите си, с братята 
и сестрите си. Именно чрез госпожа 
Пенчева екипът на филма се свърз-
ва с Илия и неговото семейство. От 
съществено значение, както споде-
ли режисьорът Боряна Пунчева, е 
„разбирането на Илия и неговата 
майка, че е важно да бъдат показа-
ни във филма“, разбира се, това не 
се получава лесно и изведнъж. Зад 
кадър остава майката-осиновител-
ка, която разказва колко трудно се е 
приспособил Илия към новата сре-
да, колко дълбоко са били наранени 
емоциите му. Документалната лен-
та проследява срещите на младия 
французин, пристигнал в България, 
за да се запознае с биологичната си 
майка, със седемте си братя и сес-
три. Това са срещи, изпълнени с 
емоции, с почуда и недоверие, изне-
нада от сблъсък на култури. Карти-
ната на ромското гето е разтърсва-
ща, не по-малко трагична е съдбата 
на майката, принудена от глада, ми-
зерията и невежеството да остави 
децата си за осиновяване (оказва 
се, че освен Илия, тя е оставила и 
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неговата сестра Елена, осиновена и 
живееща в Испания). Реакциите на 
всички участници във филма са ис-
крени, непринудени, автентични и 
трудно могат да оставят публиката 
безразлична. Интересна е срещата 
на Илия със служителите на Дома, 
в който е живял, оказва се, че той 
помни – помни шкафчето си, иг-
рачките, закачени на стените, за да 
се гледат, но не и да се пипат. Годи-
ни са му трябвали, за да преодолее 
ненавистта си към празниците, за-
щото в сиропиталището само то-
гава децата са получавали играчки 
и са имали право да играят с тях. 
Изключително чувствителната ад-
вокат Пенчева през сълзи казва, 
че трябва да се приеме нов закон, 
който да регламентира тези дечица 
да бъдат осиновявани в най-ран-
на възраст, защото те помнят..., а 
емоционалните травми понякога 
са за цял живот. Невероятно зву-
чат думите на Илия, че прощава на 
майка си, че тя не е виновна, че не 
трябва да бъде обвинявана. Баща-
та на Илия не се среща със сина си, 
въпреки че обещава и въпреки че 
това му дете най-много прилича на 
него. По-късно, на въпрос на зри-
тел, режисьорът на филма отгово-
ри, че младежът е издирил и се е 
срещнал със своята сестра Елена, 
живееща в Испания. Така Илия, 
късче по късче, сглобява история-
та на своето семейство, за да наме-
ри своята идентичност. 

Филмът улавя, макар и епизо-
дично, образите и на други деца със 
същата съдба и поставя въпроси 
за бъдещето на Бранимира-Брани, 
Джон-Петко, Натали-Данка и Боян, 
Мария и Диян, които са осиновени 
в чужбина през последните години 
пред очите на филмовия екип и пред 
обектива на камерата. Неслучайно на 
срещата-разговор след това госпожа 
Пунчева сподели, че вероятно това 
ще бъде филм с продължение, защо-
то екипът има доста информация за 
тези дечица – как се приспособяват, 
как се развиват в новите, всъщност 
за тях – единствените семейства. 

В края на срещата си с публи-
ката в Прага Боряна Пунчева каза, 
че е щастлива, защото е имала въз-
можност да направи този филм и че 

практически това е неговата преми-
ера, тъй като е имал само една про-
жекция в България и то за затворен 
кръг киноспециалисти. Аз бих доба-
вила, че със сигурност и зрителите 
са били щастливи да гледат филма и 
дано поне мъничко са се замислили 
за съдбата на тези деца, за правото 
им да бъдат свободни и щастливи чо-
вешки същества, независимо от сре-
дата, в която са родени, независимо 
от етническата си принадлежност.  ◆

Боряна Пунчева е творец със 
значим принос в българското 
кино – сценарист и режисьор 
на повече от 30 документални 
филма, сред които се открояват 
„Детска градина“ (1981), „Тя и те 
трите“ (1983), „Игра за момиче-
та“ (1991), „Генко“ (1994). Като 
актриса участва във филмите: 
„Дами канят“ (1980), „Хотел 
Централ“ (1983), „Спасението“ 
(1984), „Пътят на музикантите“ 
(1985), „Ешелоните на смъртта“ 
(1986), „13-та годеница на прин-
ца“ (1987), „Ева на третия етаж“ 
(1987), „Брачни шеги“ (1989), 
„Карнавалът“ (1990). От няколко 
години Боряна Пунчева ръководи 
Студията за телевизионни фил-
ми на Българската национална 
телевизия, продуцент на хито-
вите сериали „Под прикритие“ и 
„Четвърта власт“. Документал-
ната лента „Дългият път към 
дома“ е отличена с наградата на 
„Сдружение Академика 21“ на XX 
фестивал на българското доку-
ментално и анимационно кино 
„Златен ритон“ – Пловдив през 
декември 2013 г.


