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Филмът, 
в който не си представях, 
че ще заживея

Годината е 2020, първата от новото десетилетие и всички живеем във филм. 
Озовахме се в него без предварителен кастинг за роли, дори без анкета за жанра, който предпочитаме. 

Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: архив на авторката

Сюжетът много напомня 
на един тип киноленти, 
които съзнателно из-
бягвам – човечеството е 
застрашено от труден за 

лечение вирус, хората са разделени, 
а светът се променя бързо. Мога да 
изброя поне пет заглавия с подобен 
сценарий, гледала съм най-много две 
от тях…, но за жалост сега участвам 
в настоящия. Нямам избор дали да 
бъда част от случващото се, не мога 
и да сменя канала. Планетата – също. 
Ролите не са разпределени, режисьо-
рът тепърва се учи от грешките си, 
сценаристът е неизвестен, решенията 
се вземат на снимачната площадка, 
време за повторни дубли няма, а де-
корът… е досегашният ни живот. Или 
поне така е планирано да бъде, защо-
то всичко досегашно е повече спомен, 
отколкото реалност. Финалът е дале-
чен, но ние всички силно се надяваме 
да бъде щастлив, или поне максимал-
но близък до такъв. Дали е хубаво да 
се живее във филм? Не, не е! Не и в 
този, не и в момента!

 Всичко се случи твърде бързо, 
почти за трепет на миглите време, 
просто в един момент всички плано-
ве, мечти, срещи, уговорки, останаха 
затворени по домовете си, заедно с 
техните създатели, незнайно докога! 
И всичко това, заради вирус с иначе 
доста величествено и достолепно име. 
В България използваният термин за 
ситуацията и съпътстващите я мерки 
е „извънредно положение“, аз бих я 
нарекла „извънредно време“, защото 
то, времето все така си тече, не заба-
вяйки ход. Просто ние го живеем раз-
лично. И ако не знаете какво точно е 
извънредно време, то това, за съжа-

ление не е час повече, прибавен 
към денонощието, за да можем 
да свършим още това или онова 
от вечния, безкраен списък със 
задачи. Не, различно е (и доста 
по-тъжно)! Извънредно време е, 
когато най-голямата проява на 
загриженост и обич е спазването 
на дистанция. Когато кафето и 
виното се пият пред лаптопа, за 
да можем да се „видим“ с хората, 
с които сме разделени. Време, в 
което плановете са затворени в 
чекмедже „по-нататък“, а мисли-
те… е, те поне още пътуват сво-
бодно и необезпокоявано. 

Извънредно е времето, в 
което можем да пренаредим 
гардеробите, библиотеката и 
приоритетите си. По няколко 
пъти. Времето, в което супер-
героите не летят, но пак носят 
маски (които все не достигат), 
докато облечени в бели мантии 
водят все така несправедливи 
битки. Времето, в което учителите 
правят малки революции в образо-
вателната система, наистина прити-
снати най-вече от обстоятелствата, 
но въпреки това както винаги с цяла-
та отдаденост на света. Защото са си 
избрали да водят бъдещото за ръка, 
та дори и когато това се налага да се 
случва от разстояние… 

Извънредно е времето, в което 
творците ни подаряват труда си. Без-
възмездно! Макар културните инсти-
туции да бяха първите, които понесо-
ха непрекия удар на всичко случващо 
се. Сега, когато нямаме възможност 
да бъдем пълноценно физически ня-
къде, можем да си осигурим поне бяг-
ство на духа, защото изкуството под 

всичките му форми е на точно един 
монитор разстояние. Силно се надя-
вам да осъзнаваме и каква е цената 
на това наше „щастие“ в момента, и 
когато успеем да се измъкнем от сни-
мачната площадка на филма, отново 
да бъдем там – в театралните салони, 
в оперните зали, в музеите… реално 
и физически! Творците го заслужават!

Не зная кой е отговорен за декори-
те във филма, но в момента върху хла-
дилника ми няма бележка с всички 
неотложни неща, които трябва да из-
пълня през следващата седмица, има 
обаче такава с всички хора, на които 
искам да се обадя. Сега непрекъснато, 
освен положението в България следя 
това на поне три други места по све-
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та, със същата загриженост. Защото, 
ако доскоро имах още три места из 
земното кълбо, които да наричам „у 
дома“, то сега имам 303 повече по-
води за тревога, тъй като на същите 
тези места има скъпи на сърцето ми 
хора. А разстоянията не се измерват 
в километри и териториални грани-
ци (които видяхме, че вирусът не за-
чита), всъщност в нищо не се измер-
ват… освен в дълги разговори! 

Споменах ли, че никой не се по-
грижи дори и да сложи подходящо за-
главие на филма, в който вкара цяло-

то човечество? Май не е нужно, дори 
не ми остава време да мисля за имена, 
преди това трябва да открия дали има 
чувство, обратно на самота… Защо 
въобще трябва да се говори за само-
та, докато всички сме си у дома? – ве-
роятно това ще се запитат мнозина. 
И наистина, защо? Нали там, у дома 
е най-хубавото място, най-уютното, 
най-желаното. Нали пак сме заедно, 
дори повече отколкото през послед-
ните години? Нали пак готвим, об-
съждаме, водим полемики, разказва-
ме… нали пак има сладкиши, вино, 
смях, албуми със снимки, грамофон-
ни плочи и споделеност? Нали у дома 
е най-хубавата микровселена, в която 
всеки поне веднъж е искал да прекар-

ва повече време? Но как да пренесеш 
у дома първите пролетни пикници 
край реката, първите дълги разходки 
в планината, след края на зимата, ами 
първите трепети от среща с морето, 
още в края на април? Как да замениш 
емоциите от всичко първо и пролетно 
за годината, докато гледаш пролетта 
само през прозореца, а тя все пак се 
случва? Без нас! И да, разбира се, това 
да бъдем у дома преди всичко е право 
на избор. Осъзнато при това. У дома 
сме, защото пазим околните, но това 
съвсем не означава, че гореизброено-

то не ни липсва. Напротив! По-силно 
от всякога искаме да бъдем навън. 
Дори по-скоро като усещане, не като 
конкретна локация. А по повод чув-
ството, което е обратното на самота, 
това може би означава да бъдем за-
едно… навсякъде, където поискаме! 
Защото имаме право да го искаме… 
Всеки нещо различно, но искрено и 
със сигурност споделено. Какво искам 
аз? Искам да не се налага да посреща-
ме празниците, разделени от повечето 
ни близки. Искам избираната с вълне-
ние рокля за абсолвентския ми бал 
да не се намира в дъното на гардеро-
ба. Искам да мога да бъда с хората, с 
които прекарах четири години, сега в 
последните месеци, преди тържестве-
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но в небето на младостта да полетят 
академични шапки. Искам ние, след-
ващите, да не мислим със страх какво 
ще унаследим, след като короната на 
журналистиката в последно време се 
оказва толкова тежка и често се озова-
ва в калта. Искам… да не се налага да 
искам, а да мога да се върна към еже-
дневието си, колкото и изморително 
понякога да беше то. 

Искам всичко да е наред! Да излез-
ем от филма, така, както се озовахме 
в него. Да бъде преди, или по-скоро да 
бъде утре, да имаме възможност сами 

да пишем исто-
рията, да не ни се 
налага да търсим 
антоним на са-
мота. Искам този 
филм никога да не 
получи „Оскар“, да 
не се налага да му 
правим римейк, а 
признанията и ап-
лодисментите да 
са само за хората, 
които се грижат 
света да продъл-
жава да функцио-
нира, не заради, 
ами въпреки! Ис-
кам съвсем скоро 
някой да реши, че 
имаме достатъчно 
заснети сцени и 
да спре камери-
те, а след това да 
се върнем в свят, 
който ще ни из-
глежда все така 

непроменен. Почти като оставен на 
пауза и само от нас да зависи дали ще 
го съградим от спомени или от меч-
ти. А може би най-добре и от двете, 
за баланс. Искам да имаме смелост 
да оставим част от вчера в миналото 
и да си позволим да вземем със себе 
си в утрето само най-истинското, 
най-ценното и най-значимото. Искам 
да си съчиним свят, а после да се нау-
чим да живеем в него, с цялата тежест 
и отговорност на научените уроци. И 
както Екзюпери пише „да овладеем 
изкуството на малките крачки“. Заед-
но. Най-вече заедно! 

Нека светлините от прожекто-
рите на снимачната площадка угас-
нат сега… ◆


