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 ی سرگئی لوزنیتسا پیرامون اخراجش از آکادمی فیلم اوکراینی سرگشادهنامه

 سرگئی لوزنیتسا

 بیکفرزاد عظیم

 

م که نشانگر کنهایی از دوستان و همکارانم در سرتاسر جهان دریافت میها و تلفناز دیشب مرتباً نامه

سعی  خود من همخواهند. ی اتفاقاتی که در آکادمی فیلم اوکراین افتاده توضیح میدرباره شان است وزدگیشگفت

 دارم بفهمم چه اتفاقی افتاده است. 

 این بیانیه را منتشر کردم: ۷۲۷۷فوریه  ۷۲در روز من 

نجر م آخر دستست که جور خودکشی و حرکتیجنگی که روسیه علیه اوکراین برپا داشته یک

ی دنیا شاهد جنگ میان خیر و شر، حقیقت همهبه فروپاشی رژیم جنایتکار روسیه خواهد شد. 

. پیروزی از آن اوکراین خواهد کتاب مقدسهای نبردهای و دروغ هستند، جنگی در حدواندازه

 توانستندام که میزدهها، نهادهای عمومی و شهروندانی وحشتعملی و احتیاط دولتبود! از بی

یش تراژدی انسانی که پشان کمک کنند. به اوکراین نه فقط با کلام، بلکه با اعمال قاطع و سریع

ت سیاس بامماشات با هیولا،  یدوگانه تی سیاسواسطهاست غالباً به نمان در حال عیان شدچشم

ها، دنیای غرب به جنایاتی که رژیم روسیه ی تجارت با روسیه تحریک گشته است. برای دههادامه

اطق اروپا و دنیا دست زد پشت کرد، و بر مبنای نباس و دیگر منودر چچن، گرجستان، کریمه، د

ه چه ی جهانی بیدار شود، دریابد کحالا وقت آن رسیده که جامعهمماشات کرد. 1«باوریعمل»

 بکوبد! افتد و این هیولای روسی را درهماتفاقی دارد می

 

شان، که تنها چند روز پس از شروع جنگ صادر شده بود ترک کردم. ی ابتداییخاطر بیانیهآکادمی فیلم اروپا را به 

سید که شان هم نرحتی به مخیلهبود.  گرسازش رمق وطرفانه، بیخیلی بیدر نسبت با خشونت روسیه آن بیانیه 

 این جنگ را یک جنگ بنامند. 

کردم، و از ایل و کُنه آغاز جنگ را تشریح دل فراوانی از اروپا و آمریکا نشریاتطی چند روز اخیر، برای مجلات و 

و  2دونباسام ملحق شوند. مثلاً از طریق نمایش دو فیلم ]به ما[خواستم تا در مبارزه علیه خصومت روسی دنیا می
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ی غیرنظامیان از اوکراین و نیز پناهجویان کمک آوری اعانه جهت کمک به اوکراین؛ به تخلیهبه قصد جمع 3میدان

 کنم.می

ضد بایکوت همکاران روس خود،  اش را حفظ کند. من برنظرم آدم باید منطقدر وضعیت تراژیک جنگی، به

 تا امروز مخالف جنایات رژیم پوتین بوده و هستند. فیلمسازان اهل روسیه هستم. آنانی که از پیش و 

 ام.از آنجا اخراج شده وطن بودنعلت جهاننوشته بود بهرا خواندم که ی آکادمی فیلم اوکراین زدگی بیانیهبا بهت

ش را چنین نامید داولین کسی که خو است.« شهروند جهان»( در یونانی به معنای cosmopolitan« )وطنجهان»

دیوژن، فیلسوف عهد یونان باستان بود. زِنو متفکر رواقی، فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت، روشنگران فرانسوی ولتر 

 نامیدند. وطن میو دیدرو، هیوم و جفرسون هم خودشان را جهان

چیزِ تازه اعم از مسائل فرهنگی و دینی داد: شخصی که در برابر همهاین معنا را می« وطنجهان»از قرن هجدهم 

م استالینیس یدورهگفتمان پروپاگاندای فقط در این واژه های سیاسی مبراست. داوریآغوشی باز دارد و از پیش

  بار منفی به خود گرفت.  ۸۴۵۹الی  ۸۴۹۱های بین سال شوروی، متأخر

هره بزنند هم از همین گفتمان استالینیستی حرف می« وطنیجهان»های اوکراینی که اکنون علیه «آکادمیسین»

انتخاب  ندیبگناه جمعی و ممنوعیت هرگونه صورتحس نفرت، انکار تفاوت عقاید، تأکید بر ی پایهکه بر گیرند می

هایی یا شاید هم علیه سنت فلسفی دیوژن، زِنو، کانت و ولتر هستند؟ آیا آنان بر ضد ارزش .ی آزادنه بنا شده بودفرد

گویند به آن ای که میهمان زمینه-ی مدرن اروپایی است و بستر فرهنگ و جامعه سازصف کشیدند که زمینه

، زیرا بیرون از زدممیحرف « وطنجهان»ی باید با جزئیات از معناشناسی واژهمیای ندارم اما چاره تعلق دارند؟

 یابد.شناسان معنا میکشند تنها در نگاه شورویپیش می« اعضای آکادمی»بحثی که این اتحاد جماهیر شوروی، 

 یافته از شورویکشورهای استقلال هایی فیلمهر سال، اساتید زبان روسی در دانشگاه نانت )فرانسه( جشنواره

ی هدههایش برعکه هزینه مطلع شدم ی این جشنوارهی آکادمی فیلم اوکراین دربارهاز نامه کنند.سابق را برگزار می

 فرهنگی هایو اعضای دستگاه« آکادمی»امروز با برگزارکنندگان جشنواره تماس گرفتم و فهمیدم که دانشگاه است. 

راینی های روسی با آثار اوکاند تا تمام فیلماند، اما خواستهاوکراین از تصمیم مبنی بر برگزاری جشنواره حمایت کرده

جایگزین  ییهااین برنامه با فیلم هایپیشنهاد دادیم تا تمامی فیلم»... شان این است: جایگزین شوند. عین کلمات

 مان را از سینمای روسیه جدای اوکراین هستند، تا با این کار فرهنگارهشوند که یا در اوکراین تولید شده یا درب

 (... .««تمییز دهیم»کنیم )در نامه نوشته بودند 

کرده  ملهحهای فرهنگی اوکراین بهشان شخصیتچنین کاری سر باز زدند،  انجام وقتی برگزارکنندگان جشنواره از

ویو و در میان لِ»شود اش میکه معنی است” Entre Lviv et l’Oural“شعار جشنواره ها توهین کردند. و به آن
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های نمایش برنامه«. ویو تا اورالاز لِ»اند: مان از فرانسه برگردانده«آکادمیک»های طور که شخصیتو نه آن« اورال

شود. سرخ میشده برای کمک به اوکراین، تحویل صلیب فیلم این جشنواره حالت خیریه دارند: تمام مبالغ جمع

 کنند. این مطلب در وبسایت جشنواره قید شده است. جشنواره را مؤسسات روسی حمایت نمی

 4جنگد، مفهوم کلیدی در گفتاراش میاکنون، حالا که اوکراین برای آزادی»اما نوشتند:  اوکراین« اعضای آکادمی»

ای، نه اشتیاقی از برای همبسته کردن تمام مردم گیری مدنینه هیچ جبهه« اش باشد.هر اوکراینی باید هویت ملی

با بصیرت و عاشق آزادی جهت نبرد با قساوت روسیه، نه تلاشی جهانی از طرف تمام کشورهای دموکراتیک برای 

از  نای به دستگاه تبلیغاتی کرملیهدیهاست.  نازیسممتأسفانه این «. هویت ملی»فقط  این جنگ، پیروزی در

 سوی آکادمی فیلم اوکراین.

ی ی جامعهعنوان نمایندهمن را به»خواهند که ی جهانی میها از جامعهفیلم اوکراین، آن اعضای آکادمیدر نظر 

ام. ی هیچ جمع و گروه و سازمان یا فرهنگی نبودهام نمایندهگاه در زندگیهیچ« فرهنگی اوکراین معرفی نکنند.

 .استام دهم فقط و فقط عمل و کلام شخصیا انجام میگویم یهرچیزی که می

 برای همیشه یک فیلمساز اوکراینی باقی خواهم ماند. 

 را حفظ کنید.  مانبار، همگی عقل سلیمی غمامیدوارم در این زمانه
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