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Книги и филми, тв формати и мода не остават безразлични към 
руската история и настояще

Образът на Русия в Британия е твърде разнолик; определено не е черно-
бял и носи както нюансите на Студената война, така и преклонението на 
образования британец  към високото художество на руската литература и 
класическа музика. Разбира се, очерняне и противостояне има в някои 
кръгове, основно политически, но като цяло в света на медиите, 
литературата и изкуството руският имидж е по-скоро положителен и дори 
романтичен: ушанки, сняг, красиви хора, широка душа, силни чувства. 



Британските интелектуалци  изпитват пиетет към творчеството на руските 
класици – Чехов и Достоевски,  в музиката – към творбите на Чайковски, 
Рахманинов и Шостакович, а в изобразителното изкуство – към 
представителите на авангарда . Може да се каже смело , че 
дореволюционна Русия е изключително интересна за англичаните; 
особено съдбата на царската фамилия Романови.  

Музиката

Ако разгледаме отношението към музиката, ще видим, че народната руска 
музика не е толкова популярна, колкото класическата. От популярната 
музика е известна „Подмосковные вечера“, но тя има английски вариант, 
който също е много добър и обичан. Темата на Лара от „Д-р Живаго“ е 
също много любима, но това съвсем не е оригинална руска музика, а е 
авторска на Морис Жар от небезизвестния филм  по романа на Борис 
Пастернак.  Тези дни (есента на 2016) излезе нова песен на Роби Уилиямс 
„Да се веселиш като руснак“. Видеото е с подчертано руска атмосфера, 
балерини и „Овсянная каша“. Дори да има елемент на закачка и на ирония 
към начина на живот на руските  олигарси, то песента като цяло е 
добронамерена. В текста й са използвани руски думи като „спасибо“. 

Най-обичаната, последна вечер на цикъла класически концерти - „Proms“ 
тази година (2016) започна с руска музика – от операта „Княз Игор“ на 
Бородин – „Половецки танци“ и хорът пя на руски. Тази последна вечер е 
апотеоз на всичко най-хубаво в класическата музика, а финалните песни 
са английски национални химни при които публиката е във възторг. В  този 
смисъл е особено ценно признанието на организаторите на концерта, да 
открият вечерта с Бородин. 

Историята

За самата история на Русия британците не знаят много, или поне знанията 
им не са последователни, а откъслечни. Затова пък е повече от отлично, 
че съвременни автори на литература за юноши /тийнейджъри/ представят 
част от средновековната история на Русия пред подрастващите с 
методите на романа. Така във викингската сага на Кевин Кросли „Гривна 
от кости“1  подробно се разказва за християнизацията на древна Рус от 
княз Владимир. Авторът е навлязъл доста в най-съвременните проучвания 
на викингската и руска древна история и ги популяризира със средствата 
на художествената литература. 

1 Kevin Crossley. Bracelet of bones, 93–94.



В  други книги от художествената литература също се срещат наброски от 
историята на страната. Така в автобиографичната “Climbing the Stairs” /
мемоарите на една слугиня/ авторката Маргарет Пауъл разказва за руснак 
емигрант в Лондон през 20-те години на 20 век и неговите коментари за 
състоянието на Русия. Съседът й, Борис Боровски, с казашка шапка и 
облечен по негово описание с рубашка като „кулак“, идеализирал Русия 
преди революцията, а също и руските работници и моряците на 
„Потемкин“2.

При историческата литература тази година в луксозно издание е 
публикувана книгата „Руски свидетелства за кампанията 1812 г.“ на 
Александър Микаберидзе3. Западните историци доста са изследвали 
кампанията на Наполеон и войната в Русия, но руските мнения на 
очевидци не са били публикувани на английски. Книгата съдържа 
преведени спомени, писма и дневници, които дават сведения за живота на 
обикновения войник. Битките при Смоленск, Бородино и Малоярославец 
могат да се видят през погледа на очевидците. 

Очевидно е, че британската монархия харесва царска Русия, докато 
болшевизма и Ленин не са на почит по обясними причини. Съветският 
период не е сред най-популярните на Острова. Или  поне доскоро:  в 
октомврийския брой на сп. “History” на Би Би Си има отлично интервю  с 
авторка на книга за Ленин – в което тя, училата в Русия англичанка, 
описва личността и позициите на Ленин, особено ролята на пътуването му 
във влака от Цюрих, през Малмьо до Русия. Също тази година във 
февруарския си брой, сп. „History” публикува интервю с въпитаника на 
Кеймбридж, историкът Саймън Себаг Монтефиоре за новата му книга, 
посветена на династията Романови. Монтефиоре е публикувал и други 
книги на тема руската история и по-специално за Сталин – „Дворът на 
червения цар“ 2003 и „Младият Сталин“ 2007. 

Що се отнася до съвременния период на Русия, като цяло има една боязън 
и донякъде неприязън към Путин, който често е възприеман като като 
агресор заради Крим. Безспорно е обаче уважението, което изпитват към 
личността му както медиите, така и самите политици. В  същото време той 
е непроницаема тайна за тях. Що се отнася до съвременната политическа 
ситуция в Русия, в списанието на в. „Таймс“ е анализиран врагът на Путин 

2 Margaret Powell. Climbing the Stairs, p. 135.

3 Alexander Mikaberidze. Russian Eyewitness Accounts of the Campaign of 1812.



– Ходорковски в статията „Враг номер 1 на Путин – Възходът и падението 
на Михаил Ходорковски“.  

Филмите

Игралните филми, снимани по руска литературна класика, са доста добри, 
въпреки че са с английски актьори  и на английски език. Да вземем само 
британският вариант на „Д-р Живаго“ с Омар Шариф, с култов статут. Но 
това е стар филм, а днес? След успеха на британската версия на „Ана 
Каренина“ от 2012, тази година с невероятен успех бе сериалът по книгата 
на Толстой „Война и мир“. Мнозина от младите хора се запознаха с 
известната класика чрез филма. Тази част от европейската история от 
началото на 19 век, нахлуването на Наполеон в Русия, се популяризира 
със средствата на киноматографията. „Война и мир“ бе пуснат на тв 
екрана през януари 2016. Той е създаден в тясно сътрудничество с 
руската страна. 

В  популярния сериал „Мистър Селфридж“, който е художествен, но по 
действителната история на създателя на едноименните магазини 
„Селфриджис“, сред героите са руската принцеса Мари Вяземски и синът й 
аристократ. 

Едно от клишетата, устойчиво запазило се във времето е „На Русия с 
любов“. Изразът идва от  заглавието на една от новелите на Иън Флеминг 
и съответно на филмите за Джеймз Бонд. Мнозина не знаят защо Бонд 
фигурира като „агент 007“ в британското разузнаване. Та това е 
телефонният код на Русия! 

Телевизионните програми

Както литературата и художествените филми, така и телевизионните 
програми представят по интересен начин руското (рускостта). Тук обаче 
акцентът е красотата, сексапила и таланта на руските хора. Например в 
есенния риалити формат „Stricty come dancing”, много любим за 
аудиторията, съществена част от професионалните танцьори, партниращи 
си със звезди, са руснаците „любовни машини“ (love machines – аналогия 
по определението за Разпутин в известната песен на „Бони М“): Глеб, 
Паша, Артем, както и дамите Алиона (Альона) и Кристина Риханов. 

Въпреки че руски филми не се пускат по телевизиите (трябва да се 
подчертае, че тази политика не е дискриминационна само към руските 
продукции, а е въобще към тези на всички останали държави. Освен 
британски, има главно американски филми, а от малкото европейски 



преобладават скандинавските), то има доста документални филми и 
предавания на тема съвременна Русия. Тези предавания в 99% са 
чудесни. 

Водещите не са преднамерени, перфектни телевизионери са и 
обективно отразяват посещенията си 

Тези филми на знаменитости, като например на бившия транспортен 
министър и съвременен водещ  на предавания за история на железниците - 
Майкъл Портильо, имат огромен успех сред тв аудиторията. Той е автор на  
документална поредица, посветена на железниците в различни държави. 
В  епизода за железниците на Русия Портильо представя ключови моменти 
от историята и литературата на страната. Романът „Ана Каренина“, 
величието на Толстой, ролята на Ленин дори. Русия приема Портильо и 
екипът му абсолютно съвършено - черпят го с всичко възможно като 
почитан гост – "бият го" с брезови клонки в руска баня, водят го в Болшой 
театър, а красавици във фолклорни костюми го целуват по бузата4.

Руският Север – Сибир, е притегателен за много от авторите на 
документални филми във Великобритания . И по -специално 
Транссибирския експрес. Поне двама много известни водещи освен 
Портильо пътуват из Русия с влак или не. Крис Тарант прекосява Сибир с 
влак, Саймън Рийс също изследва руската Арктика и градът Воркута. 

Тв репортерката Анита Рани от Би Би Си също направи чудесно 
предаване, този път освен география  и история,имаше тема и за 
икономиката, както и за чуждестранните инвестиции в Русия.  Руската 
кухня  и обичаи(например „правилното“ пиене на водка) пък видяхме в 
предаване за кулинарията на различни страни при двамата водещи 
кулинари и рокери, известни като „Hairy bikers“.  Да не забравим „Транс 
сибирският експрес“ на прочутата и много обичана актриса Джоана Лъмли. 

Филмът й бе особено интересен от гледна точка на пътешественика.  
Актрисата, заедно с екипа си, тръгна с прочутата железница  от Хонконг; 
след това премина през Пекин за да стигне Сибир. Руският граничар в 
трена бе много нервен и безпощаден към английския тв екип. Това обаче 
не попречи на създателите на филма да подчертаят хубостите на Иркутск 
– столицата на Сибир. ТВ  камерите показаха  красиви сгради и интересни 
хора в тях. Водещата интервюира преподавателката по английски 

4 http://www.radiotimes.com/news/2014-11-03/michael-portillo-on-exploring-russia-by-rail-and-
his-great-continental-railway-journeys
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Наталия, чието хоби са балните танци. Тя си шие красиви бални рокли и 
ходи на организирани балове, на които човек се пренася в епохата на 
Пушкин, изтънчените обноски на благородниците и дуелите. 

Политиката в тези предавания почти не се коментира. С малки 
изключения: така във филма си „Транссибирският екпрес“ Джоана Лъмли 
се опитва да си отговори на въпроса защо е популярен Путин. Той си 
остава една енигма на Острова. Разбира се, в тези предавания има и 
силен субективен момент, пречупен през темата и интересите на водещия. 
Но това не се отнася само до Русия, а за почти всички страни, за които се 
правят тв предавания. Знаменитостите отиват в съответната страна, в 
случая Русия; хранят ги, поят ги и ги водят по най-хубавите маршрути и 
забележителности. Водещите обаче виждат и разбират много малко от 
съвременния живот на хората. Обект на интереса им може да са нови 
модни заведения, блясъка на новобогаташите, обичая на пиене на водка. 
В  тези предавания нерядко може да се видят руски олигарси, които карат 
английските звезди да ги чакат дълго. Липсата на точност е недостатък в 
Англия и не се толерира. 

Действително, положителна е тенденция да се снимат собствени, 
британски филми за Русия, като обикновено водещи са актриси, историци, 
добри репортери. Знаейки за прочутото руско гостоприемство, а и 
уважението пред  марката „Би Би Си“, не се изненадваме, че като чуят 
името на най-известната телевизия в света местните посрещачи, то 
посрещат екипите като царе и царици. Отварят за тях всички видове 
музеи, архиви, а също и ...луксозни ресторанти. Но какво пък, аудиторията 
е милионна, имиджът е важен! 

В  опита да разкажем за предаванията на тема Русия, не бива да 
пропускаме документалния филм за Ленинградската блокада. Това бе 
доста добър филм за блокадата в Ленинград и Шостакович и неговата 
велика симфония, посветена на нашествието на нацистите, съпротивата 
на ленинградци и победата. Както казва синът на Шостакович за баща си 
във филма „С музиката си той е пророк!“  Историята бе разказана отлично, 
бяха използвани страхотни документални кадри, а качеството на тв 
графики впечатляваше. На малкия екран човек можеше да види как 
нацистите опасват Ленинград, а от другата страна са финландците, 
морето и Ладожкото езеро. 

Английските зрители можеха да „почувстват“ двете години на обсада с 
невероятната зима,  когато термометърът сочи минус  35 градуса. На 
британският зрител не бе спестена историческата истина: хора в 



Ленинград   умират от глад  всеки ден, носят ги в общи гробове на шейни, 
дажбите са миниатюрно парченце черен хляб на ден. И в това време имат 
възможността да чуят тази велика симфония на Шостакович!!  Музиката 
повдига невероятно падналия дух и съживява човешкото!  

Филмът се казва "Leningrad and the Orchestra That Defied Hitler", а водещите 
са Аманда Викъри и Том Сървис.  Концепцията на филма бе много добра – 
докато водещата Аманда разказа за историята на Санкт Петербург, после 
за блокадата, дори за слуховете за канибализма, не бе подминат и 
периода 1936–1938, злокобният период на арести и убийства по време на 
култа към личността на Сталин. Паралелно Том обяснява музикантско 
историческата страна – историята на Шостакович и прочутата му 
Ленинградска симфония. Филмът бе излъчен по BBC 2 в прайм тайм от 
9.10 вечерта. 

Както е добре известно, Британия е конституционна монархия и тук 
зрителите често получават предавания, обвити в красивите панделки на 
роялистки кадри. Интересното е обаче, че почти не се забелязват 
предавания за европейските династии, а в същото време за Русия има 
доста. 

Англичаните обичат руската аристократична история 

Тази година те можеха да гледат трисериен документален филм за 
Романови. Тук е вплетена голяма част от руската история - особено силна 
е първата част за Петър Първи и неговият огромен принос за 
модернизацията на страната. Това е обяснимо, тъй като Петър Първи е 
пребивавал и в Англия и е интересно да се проследи как е живял на 
Острова. 

По повод на руските достижения в науката, британската аудитория има 
доста информация, но тя е съвсем непълна. Например за космическите 
достижения, масово се  знае за първия спътник, даже думата спутник е 
пренесена в английския език. Знае се за кучето Лайка, но странно защо, 
почти е неизвестно името на Юрий Гагарин за широката публика. Затова 
пък това на Нийл Армстронг се подчертава. В  някои училищни плакати на 
тема космос, Гагарин липсва, но поне Спутник и Лайка са там.  Името му 
нищо не говори на децата, но те не са виновни, а орязаното образование, 
което им се предлага. 

Би Би Си 4 компенсира тези пропуски с чудесния документален филм със 
заглавие "Как Русия победи в състезанието за Космоса". Бяха 



интервюирани Леонов, Гречко, Сергей Хрущьов. Апропо, Сергей Хрущьов е 
канен във всички документални филми, където става дума за Студената 
война и баща му – може би защото говори интересно и на отличен 
английски. В този филм публиката може да се запознае с историята със 
"Спутник", кучето Лайка, великият Корольов; да проследи избора за първи 
космонавт между Гагарин и Герман Титов, следващите мисии. 
Американското желание за надпревара в космоса също е щудирано във 
филма - Кенеди и неговата реч за Луната, кацането на Луната. Следва 
историята за Леонов в открития космос, совалките, станцията "Мир", 
английски космонавт с двама руснаци на "Мир", ударът върху 
космонавтиката през 1991, когато СССР се разпада и  настоящото руско-
американско космическо партньорство. Филмът на английски се нарича 
„Cosmonauts: How  Russia won the space race“ и е производство на Би Би Си 
от 2014 г. 

Модата и руското влияние

Може би най-популярният образ на играчки и сувенири от Русия са 
матрьошките. Тук те най-често са наричани „руски кукли“. Често витрините 
на антикварни и винтидж магазини се красят от матрьошки. Руските 
стъклени коледни играчки също имат известна популярност. Сред 
модните веяния при одежди, чанти и арт индустия са и руски символи като 
шарените куполи на Василий Блажени, коледни играчки от императорския 
период, яйцата Фаберже, руско-цигански мотиви. 

Ушанките и петолъчките пък винаги са куул

– за младите, за ъндърграунда, без хората тук да задълбават 
идеологически в посланията. 

По отношение на културата и влиянието й, без съмнение тук се наблюдава 
интерес, уважение, дори любов към Русия.  Тук почитат руската класика, 
музика, балет и култура. Особено романтичен е монархическия й, 
аристократичен облик. Донякъде за това положително отошение е важна 
и ролята на руските олигарси и техните деца тук, за развитие на културата 
и бизнеса. Небезизвестен е Роман Абрамович, собственик на „Челси“, 
както и Евгений Лебедев, собственик на популярния лондонски вестник 
“Evening  Standart”. Да не пропуснем и един особен акцент на медийно-
културната среда. Руската телевизия RT (Russia Today) има лондонско 
студио и предаванията са често гледани, особено от по-образованата 
аудитория, която обича да сравнява новините по различните канали.  RT 
обаче се държи като британска телевизия, критична към управляващите. 



И тук са рядкост предаванията за самата Русия и това, което се случва 
там. И все пак това е директен канал на информация от Москва, което е 
ценен източник на информация за британското общество. 

Медиите

В  строго политически смисъл, вестниците и телевизията не критикуват 
директно Русия или нейния премиер, а по-скоро премълчават негативното 
си отношение, доколкото го има. Елегантно, перфидно.  Понякога те 
изразяват чувства на подозрителност или неприязън само с интонация. 
Това се наблюдава особено тази есен /2016/ по повод руските и сирийски 
бомбардировки над Алепо и новото охладняване на отношенията. 

Вестници, радио и телевизия се завихриха от новата студена вълна и това 
не се се отразява положително на качеството на информациите. Някои 
журналисти и политици се ядосаха на военните руски кораби, дошли от 
Северно море, минали през Ламаанша в посока Сирия, други пък не 
позволиха това да им повлияе на критическото мислене. Радиото реагира 
с дискусия какво мислят слушателите за новата Студена война с Русия. 
Имаше много позитивни към Русия мнения  - на британци, които живеят в 
момента в Русия или пък на руснаци, които живеят в Англия. Най-
известното вечерно политическо предаване на Би Би Си „News night” също 
посвети една октомврийска вечер на Русия и охлаждането на 
отношенията с нея. Предаването обаче най-добросъвестно потърси 
корените, причините за създалото се напрежение.  

Любопитно е обаче, че след  като Британия като част от ЕС се присъедини 
към ембаргото на Брюксел срещу Русия, културните среди съвсем не 
последваха икономико-политическото замразяване и продължиха 
връзките си с руските си колеги. Така през последните години не са 
спирали изложбите на тема история и изкуство. Руски музеи участваха в 
изложбата „Викингите“ в Британския музей например. 

Интересно е да се види как Брекзитът ще се отрази на взаимните 
отношения между Обединеното кралство и Русия, но самото разделяне на 
Острова с ЕС ще се случи след две години. Засега не се коментира 
възможността за спиране на ембаргото от страна на Великобритания след 
излизането от Евросъюза и възстановяване на отношенията.



ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: 
ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА 
ЕВРОПА?
В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 


