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Благодаря на всички, които ми дадоха кураж да се заема с 
приключението „история на българското игрално кино“, да го 
осъществя според силите си и да публикувам резултатите! 
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 Уводни думи

Тази книга представя моя личен поглед към развити-
ето на българското игрално кино от края на Втората све-
товна война до наши дни. Премиерите на двата филма, 
избрани в заглавието: „Калин Орелът“ (1950) и „Мисия 
„Лондон“ (2010), задават границите на шестдесетгодиш-
ния период на това развитие. За тези шест десетилетия 
в нашето кинознание е натрупана огромна книжнина 
от анализи на отделни филми и режисьорски стилове, 
от изследвания на различни естетически проблеми, от 
обзори на художествени събития, на тенденции и на об-
щата динамика на киното ни през различни по-кратки 
периоди. Голяма част от критическите и историческите 
текстове предлагат стабилна основа за сериозно съвре-
менно изследване на процесите, други са по-скоро сви-
детелства за политическата конюнктура на времето, в 
което са писани.

През следвоенните десетилетия нашето игрално кино 
се развива в сложния социалнополитически контекст на 
насилствено наложения на българското общество ляв то-
талитаризъм, четиридесет години по-късно сменен не по-
малко внезапно и драматично от недоразвита парламен-
тарна демокрация. При всички случаи обаче социалните 
промени от края на миналия век налагат преосмисляне 
както на самите художествени процеси в игралното ни 
кино, така и на подходите към тях и на методологиите, 
с които се изучават. Такова преосмисляне е особено на-
ложително и поради обстоятелството, че, както се оказа, 
в близкото ни минало българските филмови десетилетия 
са анализирани и тълкувани преди всичко от личности, 
служебно обвързани с репресивния апарат на бившия то-
талитарен режим1.

Този факт, разбира се, подлежи на най-различни ин-

1 Вж. Решение № 54/ 26.11.2008 на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служ-
би на Българската народна армия, http://www.comdos.bg/ [прегледан 27.02.2013]
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терпретации. Павел Писарев например смята, че „сега 
търсят под вола теле [...] кой писател или артист бил 
такъв или онакъв. Големите таланти, големите личности 
принадлежат не на правителствата и на режимите, а на 
народа и повечето от тях минават от едно правителство 
към друго, от един режим към друг и не се интересуват 
ни най-малко от тях.“2 Аз ще си позволя да му възразя 
с ярък пример от историята на киното – в „Триумф на 
волята“ (1935) немската режисьорка Лени Рифенщал де-
монстрира безспорен талант, който обаче не оправдава 
националсоциалистическия патос на филма ѝ. Бившият 
председател на Комитета за държавна сигурност (1966–
1968) и министър на вътрешните работи (1968–1971) 
Ангел Солаков от своя страна свидетелства, че: „Дефор-
мирането на Шесто управление и превръщането му в по-
литическа полиция беше заложено в неговия „ембрион“ 
[...] Управлението стана основна репресивна сила, която 
действаше безотказно и безмилостно!“3 Не бих искала 
да коментирам тук личните избори на колегите, бивши 
сътрудници на „политическата полиция“, още по-малко 
бих искала да ги съдя. Мога да настоявам обаче за нуж-
дата от преосмисляне на наложените от тях исторически 
интерпретации. Още повече, че днес същите хора са се 
заели с пренаписването на киноисторията, а личности, 
свързани с бившата Академия за обществени науки и 
социално управление към ЦК на БКП, оглавяват изуча-
ването на близкото минало и на социокултурните черти 
на българския комунизъм. Разбира се, всеки има право 
да се посвети по всяко време на любимата си изследова-
телска тема, но ми изглежда абсурдно, че именно хората, 
които доскоро активно сътрудничеха за изграждането и 
поддържането на комунистическата идеология, самите 
„културни инженери“ на провалилия се тоталитарен ре-
жим днес превземат преосмислянето му като вид култу-
ра. Може би мотивите им са съвсем чистосърдечни, но 
асоциациите с лозунга на Оруеловото Министерство на 

2 Писарев, Павел. Подир изгубеното време. Спомени. Пловдив: Жанет 45, 2011, с. 323.
3 солаков, ангел. Председателят на КДС разказва... София: Тексимреклама, 1993, с. 97.

Уводни думи
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истината: „Който владее миналото, владее бъдещето“4, 
са неизбежни.

Заедно с това у нас се появиха и някои сериозни не-
зависими опити за преосмисляне на българското кул-
турно наследство от епохата на социализма: например 
книгата на полската изследователка Целина Юда „Под 
знака на НРБ. Българската литература и култура в капана 
на идеологията“5, внушителният труд на Евгения Кали-
нова „Българската култура и политическият императив 
1944–1989“6, както и по-общото изследване на канадския 
учен от полски произход Едвард Можейко „Социалисти-
ческият реализъм. Теория, развитие, упадък“7.

В конкретната област на киното бих тръгнала към та-
кова преосмисляне от две американски издания (за съжа-
ление, без български преводи): сборникът “Post New Wave 
Cinema in the Soviet Union and Eastern Europe” със състави-
тел Даниел Гоулдинг8 и “Cinematic Cold War. The American 
and Soviet Struggle for Hearts and Minds”9.Особено важни 
за мен са появилите се през последното десетилетие значи-
ми български опити в тази посока: „Синема.bg“ на Алек-
сандър Янакиев10, „Сянката на Лай: метафори на властта 
в киното“ на Виолета Петрова11, „Кинопроцесът – „за-
мразен временно“. Български игрални филми 1950–1970 
в документи, спомени, анализи“ на Неда Станимирова12, 
статиите на най-младия изследовател на тази проблема-
тика – Деян Статулов, които цитирам по-нататък в текста 
си. Книгите на Петрова и Станимирова не само представ-

4 Вж. оруел, Джордж. 1984. София: Профиздат, 1989.
5 Юда, Целина. Под знака на НРБ. Българската литература и култура в капана на идеоло-
гията. София: Колибри, 2006.
6 калинова, евгения. Българската култура и политическият императив 1944–1989. София: 
Парадигма, 2011.
7 Можейко, едвард. Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък. София: УИ 
„Св. Климент Охридски“, 2009.
8 Goulding, Daniel J. (ed.) Post New Wave Cinema in the Soviet Union and Eastern Europe. 
Bloomington and Indianopolis: Indiana University Press, 1989.
9 Shaw, Tony and Youngblood, Denise J. Cinematic Cold War. The American and Soviet Struggle 
for Hearts and Minds. Laurence, KS: University Press of Kansas, 2010.
10 янакиев, александър. Синема.bg. Сто години филмов процес: личности/филми/кина. 
София: Титра, 2003.
11 Петрова, Виолета. Сянката на Лай: метафори на властта в киното. София: Титра, 2003.
12 станимирова, неда. Кинопроцесът – „замразен временно“. Български игрални филми 
1950–1970 в документи, спомени, анализи. София: Логис, 2012.
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ляват опити да се преосмислят процесите в българското 
игрално кино от гледна точка на новите обществени реал-
ности, но и предлагат нови методологии за изследване на 
тези процеси. Уникалното психоаналитично изследване 
на българското кино, предложено от Виолета Петрова, е 
фокусирано върху властовите отношения и техните ре-
презентации на нашия екран. Станимирова от своя стра-
на посвещава най-новата си книга на филмите с трудна 
екранна съдба, създадени през соцреалистическия пери-
од. За тази цел тя е проучила и публикувала подробен 
докуменатален материал, свидетелство за репресивните 
механизми, чрез които бива управлявано нашето кино по 
време на социализма. В това се състои безспорният при-
нос на Неда Станимирова към социалната история на на-
шето кино. Социалноисторическият подход е основен и 
за този мой текст, затова голяма част от моите обобщения 
са базирани върху публикувани от нея факти.

Като важен източник на фактология и на интересни 
наблюдения и свидетелства от първа ръка бих посочи-
ла и вече споменатата автобиографична книга на Павел 
Писарев „Подир изгубеното време. Спомени“ заради 
откровеността (на места граничеща с цинизъм), с която 
журналистът, бивш директор на ДО „Българска кинема-
тография“, бивш генерален директор на БНТ и бивш за-
местник-министър на културата, споделя спомените си 
за близкото минало на нашето кино.

Аз пречупвам това минало през хипотезата, че след 
Втората световна война българското кино се развива под 
знака на три кризи на идентичност, причинени от соци-
алноисторическите развития. Първата от тях е свързана с 
налагането на соцреализма като официален художествен 
стил в българското тоталитарно изкуство. Тя засяга киното 
от началото на 50-те години на 20 век до средата на 60-те. 
Втората е отклик от събитията от 1968 г. и опитите на част 
от творците да превърнат българския екран в територия на 
социален протест. Третата настъпва след 1989 г. с отваря-
нето на българското общество и на българското кино към 
глобализирания свят.

Уводни думи
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Конструирала съм текста си хронологично, в три час-
ти, според протичането на кризите. Независимо от хро-
нологическия подход, съм се старала по-скоро да пробле-
матизирам динамиката на процесите, отколкото да ги 
описвам фактологически. Избрала съм и да анализирам 
само отделни произведения, които според мен най-добре 
илюстрират тази динамика и нямам претенции за факто-
логична изчерпателност.

Трябва да подчертая, че не влагам изключително нега-
тивен смисъл в понятието „криза“. По-скоро схващам това 
обществено състояние в неговата амбивалентност, едно-
временно като болезнено разрушаване на привични струк-
тури на самоидентификация и като период на пречиства-
не, като момент на скок към нови развития и възможности. 
Промяната на идентичността е процес на преоценка на 
ценностите и социалната реинтеграция.

Първата криза на идентичност в българското общество 
в разглеждания от мен период започва непосредствено 
след края на Втората световна война и е свързана с на-
силственото налагане на новия социален модел на тота-
литарния социализъм от съветски тип. В резултат от нея 
българското кино се превръща в обект на социално ин-
женерство. Основната мисия на следвоенния български 
екран, проблясващ в затворения свят на тоталитаризма, 
е да накара публиката да приеме тоталитарния социа-
лизъм и да се идентифицира с него.

Втората криза на идентичност е част от световната 
криза на идеологиите, която настъпва в средата на 60-те 
години и достига своята кулминация през 1968 година 
със студентските вълнения на Запад и с Пражката про-
лет на Изток. Това е най-драматичният период след края 
на Втората световна война, време на рухване на старите 
идеологии, на младежките протести, на хипивълнàта, на 
антивоенните движения, на опита за „социализъм с чо-
вешко лице“. 1968 е и годината, в която Римският клуб 
се събира, за да обсъжда за пръв път глобалните проблеми 
и за пръв път официално се употребява терминът глоба-
лизация. От тази гледна точка кризата на 60-те години е и 
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начало на процеса на обединението на Европа, и подстъп 
към глобална интеграция. От гледна точка на историчес-
кото развитие на българското кино 70-те години на 20 век 
са може би най-важният и най-плодотворният период 
в цялото му досегашно развите. Филмите от това време 
очертават положителен процес на развитие, който се 
разгръща до началото на новия век. 80-те от своя страна 
имат значение по-скоро като мост между преходно де-
сетилетие на натрупвания и големите промени на прага 
между двете столетия.

Третата криза на идентичност е предизвикана от про-
цеса на глобализация. Киното, като част от аудиовизуал-
ната култура, е изкуството, може би най-силно засегнато 
от глобализацията. Нещо повече, то е инструмент за кул-
турно глобализиране. Затова особено важно място в из-
следването на връзката между третата криза на идентич-
ност и развитието на българското кино заема терминът 
ненационален филм. Понятието е изковано от евробюро-
кратите във връзка с характерната за обединена Европа 
практика на копродукции, която днес доминира в киното 
на стария континент.

Различни аспекти на проблема за ролята на българ-
ското кино за конструирането на идентичности се раз-
глеждат в нашето кинознание още от края на 60-те го-
дини на миналия век. Редица публикации на български 
език имат принос към оформянето на тази изследова-
телска област, например книгите на Ивайло Знеполски 
„Актуалното кино“13, „Пътища и пътеки на българско-
то кино“14 , „Кинематографичният процес. Изграждане 
на социалистическата култура на българското кино“15, 
„Филмът в полето на културата“16; сборникът „В търсене 
на филмовия герой“17; книгата на Владимир Игнатовски 

13 Знеполски, Ивайло. Актуалното кино. София: Наука и изкуство, 1969.
14 Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино. София: Наука и изкуство, 1972.
15 Знеполски, Ивайло. Кинематографичният процес. Изграждане на социалистическата 
култура на българското кино. София: Наука и изкуство, 1970.
16 Знеполски, Ивайло. Филмът в полето на културата. София: Наука и изкуство, 1985.
17 В търсене на филмовия герой (съст. Елена Михайловска и Иван Стоянович). София: Из-
дателство на БКП, 1970. 
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„Филмовото десетилетие“18; трудът на Неделчо Милев 
„Българският исторически филм“19; книгата на Елена 
Михайловска „Националната културно-художествена 
традиция и българското кино“20; сборникът статии на Ге-
новева Димитрова „Кино в края на века: Български фигу-
ри и игрални филми – поглед от 90-те“21 и др.

От текстовете на английски език си струва да бъдат 
споменати преди всичко книгите на Рон Холоуей22, Дина 
Йорданова23 и Евгения Гарболевски24, сборникът под ре-
дакцията на Даниел Дж. Гоулдинг25, както и статиите на 
Петя Александрова26 и Александър Янакиев27.

Независимо от изброените съчинения, изследване-
то на историята на българското игрално кино, изклю-
чително от гледна точка на кризите на идентичността, е 
нов подход за нашето кинознание. От една страна, той 
е свързан с амбицията ми да впиша своето изследване в 
големия съвременен дебат за културната идентичност, а 
от друга – предполага нов тип историческа рефлексия, 
подстъп към освобождаване от тоталитарните идеологи-
чески клишета, и открива възможности за нова периоди-
зация на българското кино, в която 1968 г. играе ролята на 
също толкова значим вододел, колкото и 1948 г., и 1989 г. 
Предложих тази периодизация още през 2004 г. в пла-
новия си проект в Института за изследване на изкуства-
та при БАН: „Проблемът за идентичността в българско-
то игрално кино: фокус върху 70-те години на 20 век“28. 
По-късно я публикувах в студиите си „Тоталитаризъм и 

18 Игнатовски, Владимир. Филмовото десетилетие. София: Наука и изкуство, 1982.
19 Милев, неделчо. Българският исторически филм. София: Наука и изкуство, 1982.
20 Михайловска, елена. Националната културно-художествена традиция и българското 
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идентичност в българското игрално кино“29 и „Игрална-
та 1968 и други години“30. Всъщност настоящият текст е 
резултат на двадесетгодишна работа по четири различни 
проекта върху историята на игралното ни кино, осъще-
ствени между 1991 г. и 2011 г. в сектор „Екранни изкуства“ 
на Института за изследване на изкуствата при БАН.

Що се отнася до най-новото ни кино, опитала съм се 
да ситуирам проблема за идентичността така, както го 
поставя в по-широк европейски контекст и най-вече от 
гледна точка на културната глобализация. Естествено, 
има известни разлики в подхода ми към развитията, на 
които не съм била свидетел или които са се случили пре-
ди да навляза в съзнателна възраст, и начина, по който от-
разявам процесите, в които съм непосредствен участник. 
Затова стилът, в който е написана III глава, посветена на 
най-новото българско кино, се отличава от другите две – 
със сигурност в нея степента на обективност е по-малка 
– отсъствието на историческа дистанция е очевидно. За 
сметка на това, амбицията ми да предам пулса на съби-
тията е достатъчно силна. Затова в III глава включих без 
никакви промени свои текстове (или фрагменти от тек-
стове), публикувани между 1996 г. и 2010 г. Надявам се 
така моите бъдещи читатели да усетят автентичната ат-
мосфера на събитията.

Писах тази книга много дълго и въпреки това не мо-
жах да осъществя голяма част от намеренията си. Съзна-
вам колко голям е дългът ми към цялата българска фил-
мова критика, към всички колеги, които през трудните 
тоталитарни десетилетия са се стремили, всеки според 
силите си, да отстояват мисията на киното преди всичко 
като изкуство и от които съм се учила да пиша критичес-
ки текстове. Убедена съм, че българската филмова кри-
тика заслужава специално голямо изследване. Дано да 
имам сили и възможности да го осъществя. Специални 
изследвания заслужават и сценаристиката, и оператор-

29 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Тоталитаризъм и идентичност в българското игрално 
кино. – Кино и време, 2007, № 2, с. 95-110.
30 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Игралната 1968 и други години. – Кино и време, 2008, 
№ 3, с. 7-28.
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ското майсторство. Най-големият ми дълг обаче е към ве-
ликолепните български актьори, създали пред камерата 
безсмъртни образи. При последните редакции на текста 
си дадох сметка, че, прекалено съсредоточена върху со-
циалноисторическия си подход, не съм отдала заслуже-
ното внимание на актьорското присъствие в българското 
игрално кино.

Съзнавам, че в текста ми има доста непълноти и про-
пуски – затова бих искала той да бъде възприеман преди 
всичко като пътна карта за бъдещи изследвания върху 
историята на българското кино. С нетърпение очаквам 
добронамерени читателски забележки, които биха ми 
дали възможност да коригирам тази карта и да я направя 
по-точна и по-пълна.

Българско игрално кино: от „Калин Орелът“ до „Мисия „Лондон“
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глава I 
Първа криза на идентичност: 
утвърждаване на соцреализма 

в българското игрално кино 

културно инженерство и кино

Краят на Втората световна война настъпва за Бълга-
рия по-малко от век след Освобождението и по-малко от 
половин век след обявената през 1908 година фактическа 
независимост на страната. И ако съвременната българска 
държава въобще съществува, както е написано на памет-
ника на Царя Освободител в столицата, „поради любовта 
и по волята“ на руския император Александър ІІ, то след 
Втората световна война сякаш идва моментът български-
ят народ да осъзнае минусите на една историческа тра-
диция, в която самостоятелната воля и отговорност на 
българите заемат твърде малко място. Очертавайки след-
военното развитие на страната като контекст, в който се 
развива българското игрално кино, на първо място имам 
предвид факта, че Сталин гледа на Втората световна вой-
на като на възможност за световна революция и глобал-
на победа на комунизма. Навлизането на окупационната 
съветска армия и военният преврат, извършен в нощта 
на 8 срещу 9.09.1944 г. от поделения от политическия 
кръг „Звено“, оформят процеса на бързото потапяне на 
България в затворения свят на комунистическия тотали-
таризъм и пълната ѝ зависимост от съветската държава. 
В петте години между есента на 1944 г. и есента на 1949 г. се 
извършва трансформация на целия политически, иконо-
мически и културен живот на България. Краят на войната 
окончателно разрушава спокойствието на предвоенното 
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съществуване. Новото обществено устройство, наложено 
от победителите, е тоталитарен социализъм от съветски 
тип. Обществените преобразувания са насилствени и ка-
тегорични – инициаторите им с право ги обявяват за рево-
люционни, което означава силови методи, интензивност 
на процесите и внезапност на промените. Обществото е 
подложено на идеологизацията, характерна за съветския 
тип тоталитарен социализъм. Още през декември 1945 г. 
съветската администрация в България установява цензу-
ра, като спира един след друг опозиционните вестници 
или диктува тяхното съдържание31. По-късно българска-
та тоталитарна държава, сраснала се с комунистическа-
та партия, се обявява за единствената институция, която 
преценява дали определена дейност е „общественополез-
на“, или не. Образованието и изкуството стават основни 
средства за съветизация на съзнанието. Все пак е странно, 
че издадената през 2008 г. от Академичното издателство 
на БАН „Проф. Марин Дринов“ и финансово подкрепена 
от НАТФИЗ и София филм фест „История на световно-
то кино (1945–2000). Том І“ описва контекста на съвети-
зацията на българското кино по следния начин: „именно 
в България опасността от принудително клониране на 
системата за строителство на културата изглежда абсурд, 
като се има предвид традиционната историческа, рели-
гиозна и културна близост на двата славянски народа“32. 
С една дума – в България съветизацията на културата не е 
принудителна, а е едва ли не желана и очаквана с нетър-
пение от българския народ. Пак там следват патетични 
слова за традиционната искрена българска симпатия към 
Русия и „мечтата за прекрасното бъдеще, което ще до-
несе социализмът“. Известна светлина върху този подход 
към историческите факти може да хвърлят следните об-
стоятелства: изданието е превод от руски, като автор на 
главата за българското кино се води руският киноисто-
рик Владимир Утилов, а директорът на Академичното 

31 Gurlichkov, Slavko. Soviets Gave Bulgaria Rough Ride. – In: The Insider, 1991, N 1, р. 39.
32 История на световното кино. Т. І, 1945–2000. София: АИ „Проф. Марин Дринов“ и АСКО-
НИ-ИЗДАТ, 2008, с. 19.
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издателство по това време и поне още петима души сред 
редколегията и спонсорите на изданието са официално 
огласени сътрудници на бившия Комитет за държавна 
сигурност.

В СССР са установили далеч преди 1944 г., че тота-
литарната държава може да осъществи пълен общес-
твен контрол само при едно много важно условие – да 
монополизира разпространението на информация и на 
произведенията на изкуството. Затова една от първите 
стъпки в областта на културата, които предприема нова-
та българска власт, под съветска диктовка, е одържавява-
нето на средствата и мощностите, с които се създава или 
се разпространява изкуство. Там, където това е невъзмож-
но, защото става дума за индивидуално творчество (на-
пример в изящните изкуства), творческите организации 
практически се преобразуват в цензурни институции, от 
които изцяло зависи социализацията на произведения-
та – организацията на изложби, участието в тях, продаж-
бите на картини и т.н. Новата власт налага в изкуството 
стила, произведенията и авторите, които служат на поли-
тическите ѝ цели. Методите са най-разнообразни – физи-
ческа разправа с политически неудобни интелектуалци 
и артис ти, инкриминиране на произведения и творци, 
лансиране на верни на режима автори, постоянно из-
даване на предписания какво и как трябва да се създава, 
следене за изпълнението на тези предписания във всяко 
конкретно произведение.

Показателно е, че първоначално киното се управлява 
от Министерството на пропагандата и там за него отго-
варя Иван Фичев, комунистически активист още от 30-те 
години, и че в Сдружението на филмовите деятели дей-
ства ОФ комитет. По-късно Министерството на пропаган-
дата е преобразувано в Министерство на информацията 
и изкуствата, което пък през 1947 г. става Комитет за на-
ука, изкуство и култура. Още на 14.09.1944 г. на площад 
„Александър Батенберг“ в София се организира открито 
кинопредставление на филма „Чапаев“. Същата вечер 
в кино „Балкан“ се прожектира „Светлият път“ на Гри-

Културно инженерство и кино
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горий Александров. „Преди края на 1944 г. е изработен 
проект на Наредба-закон за държавен монопол върху 
вноса и разпространението на филми – това е основата на 
приетия през 1946 г. Закон за кинокултурата. Още през 
октомври 1944 г., т.е. почти едновременно с влизането на 
съветската армия в България, у нас пристига представи-
телят на Союзторгкино Николай Болшаков, който сключ-
ва споразумение с фондация „Българско дело“ за дубли-
ране, озвучаване и копиране на съветските филми, които 
за в бъдеще ще бъдат разпространявани в Югославия, 
Гърция и Турция.“33 В началото на 1945 г. вече са уточне-
ни главните задачи на фондацията – създаване на високо-
професионални национални кадри, изграждане на наци-
онален киноцентър като основа за снимане и обработка 
на български филми и провеждане на широка програма 
по кинефициране на страната и издигане на кинокулту-
рата чрез подходящ репертоар34. През май 1945 г. търгов-
ският директор на фондацията моли в писмо министъра 
на пропагандата да уговори „съветското правителство да 
се съгласи и да ни изпрати един щаб от няколко души, 
а именно: един добър и с добър похват за инструкции 
кинорежисьор, един художник-постановчик, един опера-
тор за художествена продукция, един вещ майстор на ху-
дожествено осветление, един художник-монтажист, един 
гримьор и един художествен съветник.“35 Александър 
Янакиев смята, че това писмо е резултат на оценка на ре-
алната българска ситуация от страна на ръководството на 
фондация „Българско дело“, която по това време „упраж-
нява редица права от името на държавата“36 в областта на 
киното. Аз не мога да се съглася напълно с това твърде-
ние – по-скоро мисля, че написването и изпращането на 
писмото е част от ритуал, който често ще се повтаря в ко-
муникацията между българските институции и техните 

33 Вж. янакиев, александър. Изграждане на социалистическата кинематография. – В: Си-
нема.bg..., с. 192.
34 Пак там. 
35 БНФ, ф. „Българско дело“. Цит. по: янакиев, александър. Изграждане на социалисти-
ческата кинематография..., с. 183.
36 Пак там, с. 208.
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съветски опекуни – преди да се осъществи планираната 
неизбежна съветска намеса, се подсказва на българската 
страна първо официално да поиска помощ, за да може 
съветската страна да се „отзове на поканата“. По също 
такава „покана“, пак от страна на фондация „Българско 
дело“, през 1945 г. у нас гостуват прословутите братя Ва-
силиеви. Очевидно е, че съветската страна много държи 
да контролира преустройството на българската кинема-
тография, защото осигурява методическо ръководство, 
като изпраща у нас не кой да е съветски кинематогра-
фист, а режисьора на еталонния филм „Чапаев“, Сер-
гей Василиев, по това време художествен ръководител 
на студията Ленфильм, почитан като един от бащите на 
социалистическия реализъм в киното. И това е само на-
чалото на намесата в нашето кино от страна на съветски 
консултанти – през 1947 г. от СССР в България пристига 
сценаристът Константин Исаев, за да „учи“ българските 
писатели на писане на филмови сценарии37.

На 15.10.1946 г. влиза в сила новият Закон за кинокул-
турата, подписан от Васил Коларов. Това е един от първи-
те закони на новата власт, гласуван и публикуван в името 
на народната република38. Той е приет преди законите за 
национализацията на промишлеността, банките и едрата 
градска собственост, преди закона за кооперирането на 
селското стопанство. Според чл. 1 от Закона за кинокул-
турата: „Държавата се грижи за правилното развитие на 
кинокултурата в страната“, гл. V от закона носи недвус-
мисленото заглавие „Надзор върху картините за публично 
представяне“ и с чл. 18, 19 и 20 „се установява върховен ад-
министративен, технически, художествен и идеен надзор 
върху всички кина и всички филми, които се прожектират 
в страната, който се възлага на Министерство на инфор-
мацията и изкуствата... Всички видове кинокартини, над-
писи, обяви, плакати, фотоснимки към тях, които се вна-
сят от чужбина или се произвеждат в страната от частни 

37 Пак там, с. 185.
38 Указ № 28 на Министерство на информацията и изкуствата – Държавен вестник, № 253, 
14.10.1946. 
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лица или дружества върху нормален или тесен филм, не 
могат да се представят или излагат публично без предва-
рително разрешение на Министерството на информация-
та и изкуствата.“39 Надзорът се осъществява от специална 
комисия при Министерството на информацията и изкус-
твата, която се назначава със заповед на министъра. Пред-
седателства я директорът на изкуствата или негов замест-
ник, а членове са по един представител на Дирекцията на 
печата и пропагандата, на Министерството на вътрешните 
работи, народното просвещение, социалната политика и 
войната, на Камарата на народната култура и на фондация 
„Българско дело“.

В този контекст пълното одържавяване на филмо-
вото производство две години по-късно със Закона за 
кинематографията, обнародван на 5.04.1948 г., е най-
съществената промяна, наложена на българското кино от 
новите управници. Във вече цитираната студия „Изграж-
дане на социалистическата кинематография”40 Алек-
сандър Янакиев прави доста подробен сравнителен ана-
лиз на тези два закона, гласувани в интервал по-малък от 
две години. Тук ще цитирам само основните му изводи: 
„Законът за кинокултурата (1946 г.) е хибриден. От една 
страна, той е плод на идеологическите и икономическите 
догми, които започват да властват по онова време. Заедно 
с това той е подготвен от професионалисти в областта и 
очевидно консултиран от прависти, които познават досе-
гашната практика и традиции в кинотворчеството. Така 
се постига насочеността именно към създаване на опреде-
лен тип кинокултура. Той е ориентиран към бъдещето.

Посоката на Закона за кинематографията (1948 г.) в 
крайна сметка се оказва тъкмо противоположната. Не-
говата същност е еднократният акт – национализацията. 
Той не си поставя за цел да създаде обстойни правила 
и съответно модел за развитие на екранното изкуство в 
България. Нещо по-лошо. Той изцяло отменя своя пред-
шественик и зачерква добрите неща, които се съдържат в 

39 Пак там.
40 янакиев, александър. Изграждане на социалистическата кинематография..., с. 177-218.
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него... Авторите на текста от 1948 г. – екипът на министър 
Вълко Червенков и Комитета за наука, изкуство и култура 
– копират постановките от другите закони за национали-
зацията. Те показват пълно непознаване на реалностите в 
областта на филмовото дело у нас. Оттук, естествено, про-
изтича тяхната незаинтересованост или немощ да очер-
таят регламента на бъдещото развитие. Те се задоволяват 
само с прокламирането на принципа на пълния държа-
вен монопол в тази сфера и считат, че това решава всички 
по-нататъшни проблеми.”41 Законът за кинематография-
та слага край на свободната инициатива при създаването 
на българските филми и налага важни организационни 
и естетически трансформации. С този закон фондация 
„Българско дело“ се преобразува в Държавно предпри-
ятие „Българска кинематография“ – установява се пълен 
държавен монопол в областта на кинематографията и се 
създава Държавно предприятие „Българска кинематогра-
фия“ при Комитета за наука, изкуство и култура. На този 
комитет се възлага и върховното ръководство и надзорът 
върху кинематографията. С гл. ІІ на закона, „Национали-
зация“, комунистическата държава присвоява мощности-
те и всичкия материал на трудно проходилото, но започ-
нало да се утвърждава през 40-те години българско кино. 
Това е имущество за, „по предварителни и непроверени 
изчисления на комисията [по национализацията], веро-
ятно над 700-800 милиона лева”42. Нещо повече, цялата 
история на нашето кино, предхождаща окончателното 
му одържавяване, трябва да бъде заличена, забравена, а 
когато това е невъзможно – омаловажена до крайност. 
Абсурдно е, че в един закон, с който се национализират 
налични, съществуващи кинопроизводствени мощности и 
материали, четем: „На „Българска кинематография“ се 
възлагат следните задачи: Да създаде (к.м.) национална 
българска кинематография...“43 Това не е пропуск, нито 

41 Пак там, с. 215.
42 ЦДА, ф. 383, оп. 1, а.е. 137, л. 77. Цит. по: янакиев, александър. Изграждане на социалис-
тическата кинематография..., с. 217.
43 Държавен вестник, № 75, 5.04.1948. Цит. по: Известия на Президиума на Народното събра-
ние (Изменения), № 65, 14.08.1959.
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недоглеждане, а е по-скоро безцеремонност, с която авто-
рите на социалистическото преустройство на българско-
то кино започват да налагат мита, че българското кино не 
е съществувало до този момент, че историята му започва 
едва с комунистическото държавно производство и че е 
резултат на съветската политическа програма. Очевид-
но е, че някои среди продължават, макар и подмолно, 
да осъществяват тази програма и днес. Вече споменатият 
Утилов привежда като неоспорим аргумент за необходи-
мостта от национализация и неизбежно свързаната с нея 
съветизация на българското кино факта, че „пет частни 
фирми бяха произвели от 1944 до 1948 година по един 
филм“44. Нито дума за активната и целенасочена дейност 
на фондация „Българско дело“ през този период, нито за 
политическия и икономическия натиск върху всякакъв 
вид частна инициатива, в това число и филмопроизвод-
ство, през тези години в България.

Четири години по-късно, през 1952 г., Министерски-
ят съвет ще рапортува пред съветските си наставници, че 
тази задача е изпълнена и ще постанови, че „нашата род-
на българска кинематография, благодарение на братска-
та помощ на Съветския съюз, преодоля стадия на изоста-
налото занаятчийско филмопроизводство с примитивна 
техника и крайно ограничен капацитет и тръгна по пътя 
на съветската кинематография“45. 

Киното на комунизма от първите си стъпки в СССР 
е управлявано под знака на популярния мит, че Ленин 
го е смятал за най-важното от всички изкуства. Никога 
и никъде ненаписаните, но уж изречените в личен раз-
говор (според едни източници – с Луначарски, според 
други – с Бонч-Бруевич) думи на пролетарския вожд: „От 
всички изкуства за нас най-важно е киното“, се превръ-
щат в лозунг, под който се преобразуват и се осъществя-
ват кинопроизводството и киноразпространението във 
всички комунистически държави в продължение на де-

44 История на световното кино..., с. 20.
45 Постановление № 91 на Министерския съвет „Относно състоянието и задачите на българската 
кинематография“, т. I. –  Известия на Президиума на Народното събрание, № 15, 19.02.1952.
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сетилетия. Това показва, че киното заема особено място 
в системата на тоталитарната култура, от една страна, за-
ради почти магическото си въздействие чрез илюзията за 
достоверност, която създават движещите се образи, а от 
друга – защото е индустриално изкуство и творческите 
процеси могат да бъдат контролирани на всички етапи 
на създаване на произведението още от най-ранните му 
фази. Затова тоталитарната власт счита киното за един 
от най-важните елементи на системата за масова кому-
никация. При комунизма на киното се гледа като на 
държавно изкуство – инструмент за пропагандиране и 
легитимиране на комунистическата идеология. Киното 
придобива изключителна важност като масмедия и сред-
ство за развлечение (при отсъствието на телевизия през 
40-те, 50-те и началото на 60-те години на миналия век) 
заради увереността на управляващите в способностите 
му да въздейства директно върху мотивацията и ценност-
ната система на зрителя. Официалните документи от V 
Конгрес на БКП повеляват, че „трябва да се развие в мак-
симални размери използването на киното като едно от 
най-мощните средства за въздействие върху население-
то... “46, а с чл. 10 от Закона за кинокултурата се създава 
„единен държавен производствен киноцентър, мястото, 
на което се отчуждава по реда на чл. 11 и последващи-
те от Закона за отчуждаване на недвижимите имоти за 
държавна и обществена полза“47. Така тоталитарната 
държава превръща българското кино в държавно изкус-
тво и го вписва в системата на развихрилото се културно 
инженерство като инструмент за пропагандиране и ле-
гитимиране на комунистическата идеология. Тази тота-
литарна власт гледа на изкуството като на инструмент за 
обработване на общественото съзнание чрез налагането 
на определени идеологеми. Отричат се и се пренебрег-
ват както комерсиалният потенциал на изкуството, така и 
иманентните възможности за творческо себеизразяване. 
У нас, както и в целия социалистически лагер, се лансира 

46 Кино и фото, 1948, № 14, с. 2.
47 Указ № 28 на Министерство на информацията и изкуствата...
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схващането, че отношението към киното е „отношение, 
лишено от търговско спекулативни съображения, изгра-
дено единствено върху високата оценка за ролята на това 
изкуство, за неговата необходимост като съставка от об-
щата култура на страната“48.

Съветските победители, под чиято диктовка се извър-
шва национализацията на макар и скромните кинопро-
изводствени мощности, от своя страна активно подпо-
магат усилията на местните политически структури да 
бъде усвоена системата на социалистическо държавно 
производство на филми, които да пропагандират новия 
обществен ред. СССР изпраща консултанти, които сле-
дят създаването на някои от първите филми на новото 
държавно предприятие „Българска кинематография“. 
Стартират първите копродукции със съветско участие; 
през 1947 г. ВГИК в Москва приема първите студенти 
кинематографисти, избрани според личните указания 
на Георги Димитров, измежду участниците в просъвет-
ската комунистическа съпротива – Анжел Вагенщайн, 
Борислав Шаралиев, Бурян Енчев, Дако Даковски, Исак 
Шекерджийски, Катя Василева, Катя Петрова и Христо 
Ганев; съвместно със съветски специалисти се изработ-
ва проектът на Национален киноцентър, замислен още 
през 1946 г., обсъждан със съветски инженери през 1947 
г., чийто строеж край София (Бояна) най-сетне започва 
през 1949 г.

Това, което се случва в България, закономерно има сво-
ите аналози и в останалите страни от Съветския блок. Във 
всяка от тях тече процес на одържавяване на мощности 
(доста значителни в страните с развито преди Втората 
световна война кинопроизводство като ГДР и Чехосло-
вакия) и на създаване на комунистическа кинематогра-
фия по предварително изработен в СССР модел, който 
се налага навсякъде едновременно през 1948 г. В Румъния 
например Декрет № 303 „За национализацията на кино-
индустрията и регламентация на кинопроизводството“ е 

48 Шоселов, рашо. Киноизкуство, родено от свободата. – Киноизкуство, 1965, № 9, с. 53.
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издаден на 2.11.1948 г., непосредствено след българския 
закон, в същата съдбоносна 1948 г. Няколко месеца де-
лят в двете съседни държави, включени в новообразува-
ния Съветски блок, началото на строежа на национални 
киноцентрове, т.е. изграждането на държавни произ-
водствени мощности. За разлика от първите години на 
съветското кино, когато процесът на формиране на кине-
матографията според новите принципи протича повече 
или по-малко творчески, а от естетическа гледна точка – 
дори авангардно, в следвоенна Източна Европа се развива 
планомерна и добре организирана дейност за „привеж-
дане“ на всяка национална кинематография в съответ-
ствие с икономическите принципи, организационните 
структури, идеологическите и естетическите догми на 
съветското кино. В „Решение за работата и състоянието 
на Сценарната комисия и бъдещата ѝ дейност“ от 1950 г. 
например при оценката на създадената през 1948 г. коми-
сия буквално се констатира, че „политически грешки не 
се оказаха. Сценарната комисия е провеждала правилно 
съветския опит и съветската практика в своята работа.“49

Така българското социалистическо кино започва да 
се изгражда според два принципа, вече установени, про-
верени и развити в съветското: 1) икономически: пълен 
държавен монопол върху филмовото производство и ки-
норазпространението и 2) естетически: принцип (метод) 
на социалистическия реализъм. Развитието на българско-
то кино, особено през първите две следвоенни десетиле-
тия, представлява интересен обект за изследване на соци-
алистическия реализъм в киното. Българските филми от 
това време дават възможност много ясно да се проследят 
развитието и модификациите на основните теми, идео-
логеми и митове на соцреализма на екрана. При това, те 
могат да бъдат наблюдавани почти в чист вид, най-често 
очертани схематично и необременени с особени естети-
чески претенции и умения на авторите. Прокламираното 
в „Партийна организация и партийна литература“ раз-

49 ЦДА, ф. 383, оп. 3, а.е. 6: Протокол от заседание на Сценарната комисия на 8.06.1950, с. 14. 
Цит. по: станимирова, неда. Непреглътнатата горчивина. – Кино, 1994, № 3, с. 55.
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биране на Ленин за изкуството като за „съставна част от 
организираната, планомерна, обединена, социалдемо-
кратическа партийна работа“ поражда един вид естети-
ческо инженерство във всички художествени сфери на ко-
мунистическата култура. Това инженерство може да бъде 
проследено най-успешно в киното поради вече спомена-
тата възможност творческият процес да бъде контроли-
ран от най-ранните му фази.

културно инженерство и художествен метод
Соцреализмът в киновариант е: „художествен ме-

тод [...] който представлява естетически израз на соци-
алистически осъзнатата концепция за света, обусловена 
от епохата на борбата за установяване и изграждане на 
социалистическото общество [...] Търсенията в киноиз-
куството на социалистическия реализъм, неговата ясна 
теоретична основа са се определяли и се определят от 
Ленинската концепция за партийността и художествена-
та истина, за традицията и новаторството, от Ленинския 
принцип за идейната яснота и общодостъпността на 
изкуството.“50 В киното на соцреализма протича процес 
на елементаризиране на истините на високата култура, 
на приспособяването им към действителността. „Непраг-
матични, неориентирани към конкретни действия идеи 
се превеждат като прагматични, като начини на поведе-
ние и реакция; и този превод не е просто въпрос на мето-
дология, а е социален, дори политически процес.“51 

Този стил има две най-съществени черти: първо – ху-
дожествеността е подчинена на идеологията, и второ – 
произведенията се създават според строга стилистична 
нормативност. Така нареченият класовопартиен подход 
е основно идеологическо изискване към патоса на всяка 
художествена творба. Този подход е прокламиран пак от 
Ленин и пак в прословутата му статия „Партийна орга-
низация и партийна литература“. Там изкуството се обя-

50 Кино (Энциклопедический словарь). Москва: Исскуство, 1986, с. 402.
51 Marcuse, Herbert. Bemerkungen zu einer Neubestimmung der Kultur. – In: Kultur und Ge-
sellschaft 2, Frankfurt/M., 1967, с. 155.
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вява за „колелце и винтче на един огромен социалдемо-
кратически механизъм“. Нещо повече, в света на реалния 
социализъм изкуството, създавано според идеологичес-
ките предписания на марксизма-ленинизма, се обявява 
за „единствено правилното“ за цялото общество, а много 
скоро след пълното налагане на властта на комунисти-
ческата партия – и единствено допустимото. Задължи-
телното и най-съществено условие за принадлежност на 
дадено произведение към социалистическия реализъм е 
интерпретацията на действителността в нейното револю-
ционно развитие. 

Втората част на термина – реализмът, всъщност 
изис ква да се представят като „реалност“ идеологемите 
на комунистическата социална утопия. С други думи, 
обек тивният поглед към реалността (същинският реали-
стичен подход) трябва да се подмени с изображения на 
мита за светлото комунистическо бъдеще, което се изво-
юва в перманентна битка със силите на реакцията. Тук е 
уместно да цитирам схващането на Умберто Еко, че то-
талитарното изкуство по принцип проявява тенденция-
та да владее и завладява чрез митове, които се използват 
в качеството им на готови структури, на схеми, които на-
стройват съзнанието към еднозначни отговори и автома-
тично подчинение на общността. Подобна манипулация 
цели унищожаване на ценностната диференциация на 
различните социални слоеве и установяване на тотален 
контрол върху социалния живот от страна на управлява-
щите. Естествено възниква въпросът, какво налага под-
мяната на реалността с предварително създаден образ, 
и то под постоянния девиз за „вярност към житейска-
та правда“? Един възможен отговор е невъзможността 
на управляващите да превърнат своята, утопична по 
същността си, идеология в реалност. Опитите им про-
падат не само поради на липсата на лични качества или 
поради отсъс твието на морал, а поради факта, че социа-
лизмът трябва да реализира една социална утопия. Има-
нентно качество на всяка утопия е да съществува имено и 
само като опозиция на реалността – дори най-жестоката 

Културно инженерство и художествен метод
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диктатура не може да заличи това противоречие.
Налагането на соцреализма като задължителна естети-

ка на българското игрално кино води до прилагането на 
готови решения, на кинематографични похвати, буквално 
заимствани от чужди (предимно съветски) образци. Така 
за пореден път се актуализира типичната за нашата кул-
турна традиция ситуация на „догонване“, на подражание 
на чужд модел. Влага се огромна енергия за усвояване и 
прилагане на чужди правила и критерии. Съветските 
образци се канонизират, откритията на съветската кине-
матография се превръщат в недостижими примери за 
подражание. Вторичността на художествените търсения 
е характеристика на българското кино още от самото му 
начало. Българският игрален филм се създава под силно-
то влияние на чужди образци и преди соцреалистическия 
период, но следвоенното подчинение на съветските есте-
тически норми силно накърнява и забавя както търсене-
то на национална специфика на българското кино, така 
и изграждането на индивидуални творчески стилове. И 
докато при развитите кинематографии „мирът възстано-
вява определени схеми на производство и нормализира 
еволюцията на изразните средства“52, в българския случай 
отново става дума за поредното въвеждане на чужд кине-
матографичен опит. На насилствено наложената декрети-
рана художественост не се противопоставят нито сериозна 
кинематографична традиция, нито изградени индивиду-
ални художествени стилове. Това е една от причините, по-
ради която соцреализмът така победоносно и възторжено 
навлиза на нашия екран.

Налагането на соцреализма в българското кино е част 
от процеса на „привеждане“ на всички сфери на българ-
ското изкуството в съответствие с догматичната естетика 
на този силно политизиран художествен стил. Българ-
ското кино не е изключение – краят на Втората световна 
война и превръщането на Източна Европа в сателитен 
блок на СССР налагат на всички източноевропейски ки-

52 янакиев, александър. Разполовено ли е десетилетието. – Кино, 1997, № 3, с. 47.
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нематографии, независимо от степента им на развитие 
и националните им традиции, чужд културен модел, 
изграден върху догмите на съветската естетика. „Още с 
първите си крачки нашият национален български игра-
лен филм, който се развива под благотворното влияние 
на съветския игрален филм, тръгна по правилен път – 
по пътя на социалистическия реализъм. Това е залогът 
на неговия успех“, се казва през 1952 г. в съдбовното за 
българското кино Постановление № 91 на Министерски 
съвет53. Вече изтъкнах, че въвеждането на принципите 
на социалистическия реализъм в българското изкуство е 
част от общата съветизация на социалния живот. Затова 
провъзгласяването на тези принципи става с правител-
ствени документи, а спазването им е обект на стриктен 
партиен контрол. Така във вестник „Работническо дело“ 
от началото на 1951 г. четем: „На нашата кинематография 
е нужен боен печатен орган, който да разгръща смела 
принципиална критика на недостатъците ѝ, да популя-
ризира още по-широко опита на съветското киноизкус-
тво, да води непримирима борба против влиянието на 
буржоазното кино, да обобщава опита на нашите кино-
драматурзи, режисьори и оператори, майсторството на 
нашите киноактьори и с това да помага за укрепването и 
развитието на нашия филм по пътя на съветското социа-
листическо киноизкуство“.

Естетически, социалистическият реализъм се изграж-
да около няколко основни идеологеми. За реализъм се 
счита представянето на социални типове, обстоятелства и 
герои, т.нар. типизация. Всъщност зад термина типизация 
се прикрива изискването да се представят като „реалност“ 
митовете на комунистическата социална утопия. Не по-
малко важно е всеки драматургичен конфликт да бъде мо-
тивиран класово – явно или поне достатъчно категорично. 

Признавайки на киното свойството да бъде „фабрика 
за колективни сънища“, управляващите вярват в социал-
но преобразуващите му функции. Разбирането за достъп-

53 Постановление № 91 на Министерския съвет..., т. II.

Културно инженерство и художествен метод
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ност и масовост на соцреалистическото кино се основава 
на утопичните схващания, че трудещите се се ръководят 
от революционни идеали, че се стремят преди всичко да 
се осъзнаят класово и че жадуват да построят новия тип 
общество на всеобщото равенство. Оттук официалните 
историци на тоталитарния режим автоматично правят 
извода, че соцреализмът поражда ценностно, хумани-
стично кино като алтернатива на западната масова про-
дукция54. Четвърт век по-късно, вероятно под влияние на 
политическите промени, същият историк ще промени 
коренно мнението си и ще напише: „Със средствата на 
административния натиск се налагат каноните на т.нар. 
„метод на социалистическия реализъм“, призван да под-
мени реалната противоречивост на общественото разви-
тие с налагана „отгоре“ идеална представа за него“55.

случаят „калин орелът“
„Час по-скорошното осигуряване на страната с отечес-

твен художествен филм“ е основната задача, която ко-
мунистическата власт поставя на „Българска кинемато-
графия“. Издават се правителствени разпореждания, а в 
печата се появяват сроковете, в които ще излезе на екран 
новият български „държавен“ игрален филм56. Култур-
ните инженери на комунизма схващат, че, от една страна, 
националната кинематография трудно може да просъще-
ствува само с дирижираните от властта хроника и пропа-
гандна документалистика. От друга страна, те се нуждаят 
час по-скоро да бъде произведен български игрален филм 
и за да докажат преимуществата на държавното филмово 
производство пред частното продуцентство. Създаването 
на игрален филм фокусира всички спорове около новите 
задачи на киното. Всъщност спорове няма, има пореди-
ца от предписания, според които той трябва да обедини 

54 Такова схващане лансира грозев, александър. Началото. Из историята на българското 
кино 1895–1956. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1985.
55 грозев, александър. Киното в България. Ч. І (1897–1956). София: Фабер, 2011, с. 340.
56 Терминът „държавен игрален филм“ е употребен неколкократно от Александър Грозев 
във вече споменатата книга „Началото. Из историята на българското кино 1895–1956“. Спо-
ред мен това словосъчетание изразява много точно тоталитарния подход към киното като 
към средство за осъществяване на политическите амбиции на държавата.
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погледа към миналото с проблематиката на настоящето, 
за да внуши на публиката, че обществото се развива по 
най-прогресивния начин и върви по единствено правил-
ния път. Този филм „трябва, отразявайки много образно 
борбите на нашия народ, днешните и в близкото и по-
далечно минало, да постави и реши такива човешки про-
блеми, които са свойствени на времето ни и които стоят в 
съзнанието и решават поведението на народните маси“57. 
Независимо от неграмотния изказ и грубия стил, този 
цитат е показателен за три съществени тенденции, раз-
вили се в българското игрално кино през следващите 
две десетилетия под влияние на марксистката естетика: 
1) интерпретация на историята с постоянен акцент върху 
обществените противоречия и върху борбата за социална 
справедливост; 2) митологизиране на най-близкото „ре-
волюционно“ минало и превръщането му в основна фил-
мова тема и 3) социологически подход към фактите на из-
куството, оценяването им според това, доколко отговарят 
на актуалните идеологически предписания.

Показателно е, че целият пропаганден шум около 
държавния филм в крайна сметка не успява да произве-
де така желания соцреалистически образец. Партийните 
предписания остават безплодни преди всичко защото не 
са съобразени със законите на изкуството. Освен това още 
липсват обучени хора, които да съчетаят комунистичес-
ките си убеждения с елементарни професионални уме-
ния в областта на киното. Партийните ръководители са 
недоволни – времето минава, но държавен филм все така 
няма. И тогава се стига до компромисно решение – възста-
новява се работата по започнатата още преди влизането 
на съветската армия през 1944 г. екранизация на поста-
вената в Народния театър пиеса на Никола Икономов 
„Калин Орелът“ с режисьор Борис Борозанов. Неда Ста-
нимирова категорично говори за довършване на филма, 
„който бе наследен от частното филмопроизводство“58.

Този проект, в резултат на който „Калин Орелът“ е 

57 Кино и фото, 1949, № 4, с. 3.
58 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 45.
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обявен за първия български държавен филм, е нагледен 
пример за културно инженерство с цел изграждане на 
нова културна идентичност. Културното инженерство тук 
се откроява особено ясно, защото се работи с вече заснет 
материал, национализиран заедно с цялата кинематогра-
фия, който се прекроява съобразно соцреалистическите 
възгледи. Нещо повече – инсценира се тържествено „на-
чало на снимките“, съпроводено с реч на помощник-ми-
нистъра и главен директор на Българска кинематография 
Енчо Стайков и с тържествени обещания от страна на 
„киноработниците“, което се документира върху лента и 
се прожектира като кинохроника. Целта е да се създаде 
митът, че историята на българското кино започва с наци-
онализацията. Този възглед се отстоява с днешна дата и 
във вече цитираната „История на световното кино“59 и от 
Александър Грозев, който твърди, че не става дума за пре-
монтиране на готов материал и доснимане на някои нови 
сцени, а че „се взема решение работата по екранизацията 
да започне „на чисто“, като „реализацията на поръчката 
е възложена по същество на същия екип“60.

Грозев специално отбелязва включването в първона-
чалния екип на писателя Орлин Василев като сценарист 
с цел да „поосвежи“, т.е. да осъвремени драматургичния 
материал, и да добави актуалните политически акцен-
ти. Драматургичните намеси се състоят във вмъкването 
на ред нови фабулни мотиви, които според Грозев „из-
теглят“ наивната история за съдбата на някогашния по-
борник за народна свобода в по-високите орбити на зло-
бодневните внушения61. През 1985 г. киноисторикът се 
отнася положително към тези преработки, определяйки 
ги като неизбежна историческа необходимост: „Показва-
нето на връзката и приемствеността във възгледите на на-
шите възрожденци и революционери и първостроители-
те на социалистическото движение след Освобождението 
отговаря на конкретни идейнополитически потребности, 

59 История на световното кино..., с. 22.
60 грозев, александър. Киното в България..., с. 343.
61 Пак там, с. 342.
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възникнали в борбата за утвърждаване преимуществата 
на социалистическия строй“62. Възгледите на Грозев оба-
че еволюират в съответствие с политическите промени и 
през 2011 г. той излага противоположна теза: „В „Калин 
Орелът“ натрапчиво се изтъква тезата за пряката връзка 
на идеологията на национално-освободителните борби с 
програмата на партията на тесните социалисти. Затова 
пък тези „допълнения“ непосредствено и злободневно 
кореспондират с тогавашната не само литературна поле-
мика около характера и идейното наследство на нашето 
Възраждане.“63 За разлика от Грозев с днешна дата Павел 
Писарев ще коментира тези манипулации с историчес-
ката истина така: „Една измишльотина, защото социа-
лизмът в България се разпространява десет-петнадесет 
години по-късно. В случая този натиск за обслужване на 
идейните задачи на партията от киноизкуството е все пак 
пипане с меки ръкавици. Филмът излиза на екран и е 
приет с възторг от публиката и критиката.“64 

Ако се обърнем към исторически документ, към тек-
ста, съпровождащ кадрите на кинохрониката с мнимото 
начало на снимките на „Калин Орелът“, ще научим, че 
„е започнат български игрален реалистичен филм, отра-
зяващ героичните борби на народа против чуждото иго и 
фашизма“. Забележителна комбинация, която уеднаквя-
ва османското владичество с фашизма в грубо нарушение 
на историческата истина. Освен това, ако проследим дей-
ността след Освобождението на оцелелите в национално-
освободителните борби Стефан Стамболов, Петко Кара-
велов, Захари Стоянов и Стоян Заимов, ще се убедим, че 
нито един от тях не прегръща идеите на социализма. Под 
въпрос е и определянето на годините на Втората световна 
война в България като „фашистки период“. 

С премиерата на „Калин Орелът“ на 1.03.1950 г. за 
пръв път на българския екран се заявява соцреалистичес-
кият подход към историята, който ще остане съществен 

62 грозев, александър. Началото..., с. 139.
63 Пак там, с. 344.
64 Писарев, Павел. Подир изгубеното време..., с. 334.
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за игралното ни кино до самия край на комунизма. Кол-
кото до „Калин Орелът“ – от първоначалния и доснетия 
материал е монтиран хибрид – романтичен сюжет, гар-
ниран със социалистически идеи. Историята на изгубе-
ното сираче, което след драматични перипетии успява да 
открие истинския си баща, е основен модел на мелодра-
матично повествувание. Според романтичната традиция 
обаче хепиендът предполага дъщерята на каторжника да 
се окаже изгубена графиня. Сюжетът на „Калин Орелът“ 
е точно противоположен на този модел – френската бла-
городничка Едит (Петрана Ламбринова) се оказва изгу-
бената дъщеря на български каторжник поборник. Про-
тивно на основния мелодраматичен принцип действието 
да се крепи на перипетиите в личния живот на героите, 
в „Калин Орелът“ Орлин Василев е принуден да изчисти 
всякакви житейски подробности. Нещо повече – завръ-
щането на главния герой Калин (Иван Димов) в освобо-
дена България, присъединяването му към социалисти-
ческата организация в село Бели извор и смъртта му от 
ръката на наемен убиец – враг на социалистическото дви-
жение, е най-съществената сюжетна промяна, която цели 
да тушира „буржоазния“ характер на мелодрамата и да 
ѝ придаде соцреалистически патос. Все в този дух, лакеят 
Жан (Стефан Петров) получава значителна роля в раз-
витието на събитията, след като към „биографията“ му 
се прибавя участие във Френската комуна, а сърцеразди-
рателният финал е подменен от „революционния“ опти-
мизъм, с който героинята Невяна (Едит) обещава на уми-
ращия си баща да остане в България и да продължи пътя 
му на социалист. Вместо да бъдат „изведени в по-висока 
орбита“ (Грозев), традиционните похвати на романтич-
ното повествуване са адаптирани по най-елементарен на-
чин към новата идеология.

От друга страна, в нашето изкуство наследеният от 
Възраждането романтичен подход към националната 
история се запазва през целия буржоазен период 1887 г. 
– 1945 г. Романтичният стил на интерпретация на исто-
рическите събития не предполага мотивировки, нито 
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житейска достоверност, но изисква героизъм. Изклю-
чителността, неправдоподобността са негови постоянни 
характеристики. Това го прави удобен за представяне на 
всякакви идеологии – еднакво удобен и за националисти-
ческата, и за комунистическата.

Постановление № 91
Социалистическият реализъм е „въведен“ официално 

окончателно в българското кино през 1952 г. с Постано-
вление № 91 на Министерски съвет „Относно състоянието 
и задачите на българската кинематография“65. „Като из-
хожда от това, че „киното е най-важното“ (Ленин) и „най-
масовото от всички изкуства“ (Сталин), както и от необ-
ходимостта то да бъде използвано по-пълно и по-широко 
за идейнополитическото и художествено възпитание на 
трудещите се и за тяхното още по-масово мобилизиране 
за активното им и съзнателно участие в изграждането на 
социализма, за по-нататъшното укрепване на българо-
съветската дружба и борбата за мир – против подпалва-
чите на нова война.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
1. Българската кинематография да насочи главното 

си внимание върху производството на филми, посвете-
ни на социалистическото строителство на нашата стра-
на, които да пресъздават на екрана образите на новите 
хора – героите на труда от фабрики, заводи и мини, от 
машинно-тракторни станции и трудовокооперативни 
земеделски стопанства, на нашите славни граничари, на 
героичната димитровска младеж, на тружениците в об-
ластта на нашата социалистическа култура. Тези филми 
трябва да възпитават у трудещите се български граж-
дани нови морални качества, ново отношение към тру-
да, да развиват у тях социалистическия патриотизъм и 
готовността им да защищават своето социалистическо 
отечество, да укрепват братската дружба със Съветския 
съюз и борбата за мир66.

65 Постановление № 91 на Министерския съвет...
66 Пак там. 

Постановление № 91



42

Първа криза на идентичност: утвърждаване на соцреализма в българското игрално кино

Постановление № 91 на Министерския съвет поста-
вя началото на поредица правителствени постановления 
и партийни документи, които задават нормите, поставят 
границите на творческата свобода и насочват културното 
инженерство в областта на киното. Превръщането на про-
изведенията на изкуството в „колелца и винтчета“ на кому-
нистическата пропагандна машина се постига чрез посто-
янно администриране на творческия процес. При избора 
на сюжети за следващите държавни филми ръководството 
на новосформираната Българска кинематография стесня-
ва до крайност тематиката. През 50-те години у нас дори се 
подготвят специални „тезиси“, според които се реализира 
всеки филм. С постепенното утвърждаване на соцреализ-
ма тази практика отпада, но се трансформира в система 
за обсъждане на произведенията, които започват още на 
ниво „заявка“, продължават с поправки и добавки на сце-
нария, режисьорската книга, проектите за художествено 
оформление. „Както показват архивите, контролът остава 
изцяло на отдел „Агитация и пропаганда“, а по-късно от-
дел „Изкуство и култура“ към ЦК на БКП, както и на Ко-
митета за кинематография.”67 Готовият филм се обсъжда 
от партийни функционери на равнище Политбюро на ЦК 
на БКП, за да се стигне дотам, че за пускането на българ-
ски филм на екран през 60-те години са нужни седем под-
писа, т.е. разрешение от седем инстанции, и то след като 
филмът е гледан и одобрен лично от самия Живков. В слу-
чай, че все пак някое недотам „правоверно“ произведение 
успее да се изплъзне от цензурата, въпреки всички предва-
рителни мерки, се задейства системата на контрол и санк-
ции в творческите съюзи – доклади, обсъждания, мъмре-
ния и в крайна сметка лишаване на автора от възможност 
за по-нататъшна работа68. Филмите се оценяват преди 
всичко според извънхудожествени критерии. Акцентира 

67 статулов, Деян. ГЛАВЛИТ и неговата роля в българското кино. – В: Изкуствоведски чете-
ния 2010. София: Институт за изследване на изкуствата, 2011, с. 284.
68 Тези механизми са разкрити с подробности и в дълбочина, подкрепени от множество 
издирени и анализирани архивни документи в статията на янакиев, александър. Меха-
низмите на сплашването. – В: Синема.bg..., с. 221-233 и в книгата на станимирова, неда. 
Кинопроцесът...
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се главно върху политическия им патос, въпреки че винаги 
се предявяват и естетически претенции. Филмът е значим 
според това доколко точно отразява партийните станови-
ща за всички области на живота – икономиката, истори-
ята, морала. Поощряват се онези произведения, които ка-
тегорично лансират партийното виждане. Този подход е 
съвсем явен през 50-те години и въпреки че по-късно при-
видно се прилага по-меко, той не се променя в основата си 
до края на целия тоталитарен период, както не се проме-
ня и същността на социалистическото общество. В края на 
50-те години и особено през 60-те съзнателно се създава и 
се поддържа илюзията за смекчаване на соцреалистичес-
ките догми. Независимо от това, дори когато се изтъкват 
художествени критерии, неизменно се коментира тяхното 
съответствие с нормите на соцреализма.

официозен филм. разновидности и жанрове
В резултат на културното инженерство в началото на 

50-те години на 20 век в българското игрално кино се по-
явява, утвърждава и развива специфичен филмов модел, 
който аз наричам официозен филм. Към него принадле-
жат филмите, които се създават според нормите на офици-
алния художествен стил на социалистическия реализъм. 
Независимо от различните си модификации, българският 
социалистически официозен филм запазва своите общес-
твени функции в продължение на четири десетилетия – от 
началото на 50-те до края на 80-те години на 20 век – да 
бъде създаван и разпространяван като средство за манипу-
лиране и оформяне на масовото съзнание. Моделът про-
меня някои от външните си белези, пригаждайки се към 
изискванията на времето, но естетиката му остава докрай 
обвър зана с манипулативния му характер. Комунистиче-
ската държава, единствен филмов продуцент, регламен-
тира тематиката на българските филми, изразните им 
средства, патоса им. Това не е специфично български фе-
номен. Във всички страни от Съветския блок се създават ху-
дожествени произведения, отговарящи на идеологическите 
еталони. Както ще видим по-нататък, не всеки български 

Официозен филм. Разновидности и жанрове
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филм, създаден между 1950 г. и 1990 г., може да бъде авто-
матично дефиниран като официозен. Терминът е уместен 
само по отношение на произведенията, които на смислово 
равнище са апологетични към комунистичес ката идеоло-
гия; на драматургично – структурирани около образа на 
„положителен“ Герой комунист; на кинематографично 
– издържани в естетиката на мнимо жизнеподобие, съо-
бразено с партийните предписания. От такава гледна точ-
ка решаващите критерии за определянето на даден филм 
като официозен са неговият идеологически патос и него-
вият стил, а не годината му на създаване.

От гледна точка на социализацията официозните 
произведения се лансират без оглед на комерсиалния 
им успех – за разпространението им се създават специ-
ални механизми, които осигуряват задължителното по-
сещение на цялата социално активна публика. Киното на 
соцреализма и западното масово кино са два огледални 
образа на стандартизирано кино, които изключват от 
процеса на създаване на филмовото произведение себе-
изразяването, изтъкването на творческата индивидуал-
ност. Като отрича индустриално установените модели на 
масовото кино, марксистката идеологизирана естетика 
изисква от авторите да създават „кино за масите“, вдъхно-
вено от комунистическата идеология. Чистото, свободно 
от идеология, развлечение се смята за отклонение от кла-
сово-партийната нормативна естетика. „Съветската масо-
ва култура е по формата си напълно противоположна на 
американската. Тя е по-скоро пропагандна и възпитател-
на култура, отколкото култура за развлечение. И все пак 
тя притежава съществените и вредните черти на всяка 
масова култура: тя се произвежда от колективите от тех-
ници на служба при управляващата класа и не е индиви-
дуален израз на художника, а още по-малко на народа, 
както твърдят нейните ръководители.“69

Тоталитарната естетика и критика съдържа естестве-
на тенденция към генерализиране. Социалистическият 

69 Fulchignoni, Enrico. La civilisation de l‘image. Paris, 1969, рр. 54-55.
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реализъм съзнателно се нарича художествен метод. По-
нятието стил умишлено се избягва от официалната кри-
тика и естетика, за да се подчертае, че соцреализмът е, 
преди всичко, начин за тълкуване на обществените про-
цеси. Художествените изисквания към произведенията 
остават на втори план, ако общата идеологическа посока 
отговаря на партийните изисквания. Българското кино 
възприема готовите модели на соцреализма, изработе-
ни в СССР. Съветските филми „са образец и критерий 
за идейно художествено майсторство, за гражданска и 
партийна позиция, синоним на голямото изкуство на со-
циалистическия реализъм“70. Затова към края на 40-те и 
началото на 50-те години заимстването на митологията 
на соцреализма от съветския екран е държавна политика 
в българското кино. Партийните идеолози силно вярват 
в обществено преобразуващите функции на киното и 
подчертават ролята му в социалното инженерство. Кому-
нистическото кино, независимо от всички манифести и 
лозунги за нова култура, използва прастарите митове в 
качеството им на готови структури – идеологията опре-
деля само конкретните детайли.

Водещата разновидност на официозния модел, така 
нареченият историко-революционен филм, е съветското от-
критие, но след Втората световна война революционната 
тематика се развива и в кинематографиите на сателитни-
те на СССР държави. Опитвайки се да постулира спец-
ификата на соцреалистическото кино, комунистическата 
филмова теория и критика обявяват филмите на револю-
ционна тема като представители на нов филмов жанр. 
Историко-революционният филм, повествувателна форма, 
съзнателно конструирана и идеологически обоснована 
от конструкторите на соцреалистическото кино, е много 
ясен пример за културно инженерство. По дефиниция, 
към новия жанр „принадлежат произведенията, които 
пресъздават историята на революционните движения и 
промени, изследват диалектиката на класово социални-

70 грозев, александър. Началото..., с. 141.

Официозен филм. Разновидности и жанрове
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те процеси, отразяват народната борба за независимост, 
свобода и прогрес“71. Прецизно погледнато обаче, едва 
ли може да се говори за нов жанр, по-скоро става дума 
за тематична област, която се интерпретира в различни 
жанрови ключове – най-вече в стила на романтичната 
драма. Не липсват обаче трагедии, мелодрами, а от на-
чалото на 70-те години и приключенски филми (екшъни) 
и дори комедии. Единственият жанр, в който през це-
лия соцреалистически период никой не си позволява да 
създаде историко-революционен филм, е пародията. При-
чините не се нуждаят от коментар.

На тази група произведения обаче може да се гледа и 
като на разгърнат филмов епос за подвизите на Героя кому-
нист. В българското кинознание, под влияние на съветската 
киноестетика, понятието герой традиционно се употребя-
ва в смисъл на персонаж до началото на 21 век. Ако обаче 
при анализа на историко-революционния филм приложим 
термина Герой в архетипния му смисъл, ще установим, че 
т.нар. историко-революционни филми всъщност могат да се 
разглеждат и като отделни сегменти на общо митологично 
повествувание – разгърнат филмов епос за подвизите на Ге-
роя комунист72. 

71 В света на киното. Т. І. София: Народна просвета, 1983, с. 271.
72 Под филмов епос се разбира постепическо повествувание, което изпълнява функциите на епоса в 
тоталитарната култура. По въпроса за постепическото повествувание вж. Мелетинский, елеазар. 
Средневековый роман. Москва, 1983, с. 111.
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Хибридът „тревога“
В български вариант историко-революционният филм 

съществува главно като тематично обусловения жанр анти-
фашистка драма. Първата българска антифашистка драма 
е филмът „Тревога“ (премиера 19.02.1951 г.). Това произ-
ведение със скромни художествени качества е важно за 
филмовата история по три причини: първо – то е същин-
ски образец за преход от традиционната психологическа 
драма към соцреалистическото разбиране за драма; вто-
ро – създаването му дава възможност ясно да се просле-
дят манипулациите, с които партийните функционери 
диктуват на авторите му своите изисквания; трето – това е 
първата съвместна работа на тандема Анжел Вагенщайн 
(сценарист) и Захари Жандов (режисьор). Тази двойка 
автори по-късно създава едни от най-представителните 
за жанра антифашистки драми. „Тревога“, подобно на 
„Калин Орелът“, е хибрид между традиционна фил-
мова мелодрама, водещ жанр в довоенното българско 
кинопроизводство, и предписанията на соцреализма. 
Също като „Калин Орелът“ „Тревога“ е екранизация на 
успешна постановка на Народния театър, осъществена от 
Боян Дановски по пиеса на Орлин Василев. Стефан Са-
вов, изпълнител на ролята на Витан Лазаров и във филма, 
и в постановката, споделя: „Дори и текстът във филма, с 
много малки изключения и някои сцени, които имаше 
във филма, а в пиесата нямаше, беше същият както в пи-
есата. Така че образът на Витан Лазаров за мене не пред-
ставляваше трудност, а следователно нямахме репетиции 
с режисьора. Играех ролята така, както в пиесата. Само 
че аз никога не забравях, че играя пред апарата.“73 Този 
спомен е показателен и за изискванията към актьорската 
игра в българското игрално кино от онова време.

Перипетиите, съпътствали излизането на „Тревога“ на 
екран, са представени и подробно анализирани в целия им 
драматизъм от Неда Станимирова в главата „Орисниците 
на „Тревога“ в споменатата книга „Кинопроцесът – „замра-

73 Спомени на актьори – ветерани на българското кино (Константин Кисимов, Стефан Са-
вов). (Записала Неда Станимирова.) – Кино, 1994, № 4, с. 61.
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зен временно”74. Тези перипетии продължават от 1948 г. до 
1951 г., главно изразяващи се в спорове около образа на 
главния герой Витан Лазаров. В първоначалния вариант на 
пиесата Витан Лазаров е бивш офицер – създавайки образа 
му в пиесата, Орлин Василев е откликнал на партийния по-
чин от 1947 г. за привличане на патриотичното офицерство 
към комунистическите идеи. При обсъжданията на сцена-
рия на филма тази идея вече не е актуална – тогава на дневен 
ред идва разкриването и разобличаването на „скрития кла-
сов враг“. „По време на първите обсъждания през есента на 
1948 г. Орлин Василев, който е разработил първоначалния 
сценарен вариант в сътрудничество с режисьорите Боян 
Дановски и Захари Жандов, все още отстоява творческата 
си независимост [...] След безуспешните опити за съпроти-
ва и отстояване на авторските си виждания (а и права!) сце-
наристът вече окончателно се предава.“75 Преди това обаче 
са се случили две неща – Дановски се е отказал да участва в 
режисирането на филма и в отсъствието на Орлин Василев 
се е състояло заседание на Сценарната комисия, на което 
неин бдителен член е обвинил сценариста в „буржоазна 
контрабанда“ и е предложил сценарият да бъде преправен 
от току-що завърналия се от СССР Анжел Вагенщайн. За 
разлика от Орлин Василев Вагенщайн е поканен на въпрос-
ното заседание. Вагенщайн: „Авторът на сценария гледа 
от врага към народа и бие фашизма по техни позиции, от-
несъл се е най-фрагментарно към нашата Партия, показ-
ва способни на чувства само враговете – те имат душевен 
живот, а нашите са „сиви“.76 Вагенщайн превръща Витан в 
бивш агроном, за да посочи по-категорично дребнобуржо-
азния му произход. Жандов от своя страна с благословията 
на тогавашния директор на производството на Българска 
кинематография Страшимир Рашев вече е започнал сним-
ки и е заснел около 65% от филма77. Налага се да се пре-
снемат кадри, но все пак в някои епизоди Витан Лазаров 

74 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 35-52.
75 Пак там, с. 37-38.
76 Цит. по: станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 40.
77 Пак там, с. 43-44.
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си остава с офицерските ботуши. Това не е единствената и 
най-сериозна поправка – първоначално филмът е прожек-
тиран в кино „Млада гвардия“, но партийните апаратчи-
ци не са доволни от две неща – първо, че не е изобразена 
ръководната роля на комунистическата партия в борбата 
срещу фашизма. И второ – че сюжетът не е разгърнат до 
естествения си „щастлив край“ – влизането на съветската 
армия в България. Това налага да се преснемат епизоди и 
да се добави исканият финал.

Според поправките образът на комуниста Величков 
(Димитър Гачев) трябва да излезе извън семейната драма 
и да изобрази и ръководната роля на Партията в борбата 
срещу фашизма. Непохватните драматургични решения 
го правят особено неубедителен. Това е нов за нашето из-
куство герой, който не може да се конструира нито по за-
имстване от литературната или драматургичната тради-
ция, нито по подражание на действителността, защото тя 
всъщност не предлага подобни примери. Убедителното 
обрисуване на „новия човек“ на този етап е непосилно за 
начинаещия Вагенщайн. Така наречената довоенна „про-
летарска литература“ у нас не предлага образи от маща-
ба на създаваните в СССР пролетарски вождове, които се 
кроят и „изливат“ по матриците на мощното държавно 
изкуство. Неспособността да се изгради образът на про-
словутия положителен Герой, който трябва да бъде ед-
новременно творец на историята и строител на бъдеще-
то, става основна слабост на всички игрални филми през 
периода на налагането на соцреализма у нас. Образите 
на еталонните комунисти страдат от риторичност и де-
кларативност. Сава Величков от „Тревога“ е идеологичес-
ки рупор, служебен образ, чрез който разрешаването на 
конфликтите и проблемите получават правилната си 
идейна трактовка. Показателно е, че този схематизъм се 
оценява положително чак до 80-те години на 20 век: „По-
ложителният герой реално въплъщава най-отговорната 
социална функция, която киното от този период успеш-
но изпълнява – възпитанието на новия човек, строител 
на социалистическото общество. Може би тъкмо по-
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ради тази специфична социално естетическа функция, 
възникнала в най-ранния етап от развитието на нашето 
социалистическо киноизкуство, дидактиката на образи-
те, тяхната опростеност, дори техният схематизъм и еле-
ментарност са качества.“78

Ако филмът „Тревога“ все пак има някакви художес-
твени качества, то те са в представянето на социалните 
процеси чрез индивидуалните чувства на героите. Ста-
нимирова: „Запазеното „рационално зърно“ от първо-
началния сценарен вариант – изобразяването на Витан и 
сина му не просто като „представители“ на определени 
политически позиции, но и като истински живи хора с 
техните човешки привързаности и душевни колизии – 
беше изведено от режисьора на екрана чрез психологи-
чески плътното и изразително актьорско поведение на 
актьорите Стефан Савов (Витан) и Ганчо Ганчев (Черния 
капитан). Тези два образа, ведно с някои второстепенни 
образи – Бойко на Рангел Вълчанов, Селянката на Кун-
ка Баева – представляват едни от първите пробиви на 
реализма и са сред най-значителните постижения на 
игралното ни кино от онзи период.“79 Разбира се, темата 
за съдбовния човешки избор в критична ситуация е раз-
гледана изцяло според изискванията на соцреализма. В 
интерпретацията на Вагенщайн-Жандов общовалидните 
морални принципи: справедливост и прошка, се оказват 
илюзии. Това е първият български филм, в който се ин-
терпретира заклейменият от партийните идеолози „аб-
страктен хуманизъм“, нагледно противопоставен на ко-
мунистическата мотивация. Филмът трябва да внуши, че 
има един-единствен верен избор – активно да се застане 
на страната на комунистите. Лайтмотивът на „Тревога“ е, 
че неутралитетът е наивна фикция, а липсата на катего-
рична политическа ориентация – еснафски мит. Филмът 
задава началото на особен вид патос, който в българското 
кино може да се свърже изключително с жанра антифа-
шистка драма. За първи път българският екран прокла-

78 грозев, александър. Началото..., с. 144.
79 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 46.
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мира изключително важната за цялото соцреалистичес-
ко изкуство теза: няма нравствени добродетели извън 
моралните принципи на комунистическата идеология. 
Стефан Савов като Витан Лазаров обаче успява да разчу-
пи схемата, която партийните инстанции се опитват да 
наложат на образа му. Може би Савов е първият, който 
поставя началото на своеобразната актьорска съпротива 
срещу догматизирането на киноизкуството, специфична 
за българското кино през тези две десетилетия.

Във филма „Тревога“ за пръв път в нашето кино се 
появява и изцяло отрицателен герой, изграден според 
нормативната естетика на соцреализма – Борис Лазаров 
в изпълнението на Ганчо Ганев. Той персонализира краха 
на уважението към личността. Борис въплъщава същес-
твената за комунистическото мислене антитеза на ос-
новната християнска идея – иманентното право на всеки 
човек да прави свободен избор. Превръщането на Борис 
в безмилостен палач цели да внуши, че в крайна сметка 
свободният избор води до деградация, докато следването 
на комунистическите идеали – до истинска нравственост, 
представена от еталонния герой Сава Величков (Димитър 
Гачев). С излизането на „Тревога“ на екран темата за ко-
мунистическата антифашистка съпротива става основна 
за българското кино.

След всички перипетии – промени в сценария, пре-
снемане и добавяне на сцени – филмът очевидно до-
бива вида, желан от партийните културни инженери. 
Нещо повече – публикувани са две статии: „Грешки и 
поуки“ на Лозан Стрелков80 и „Необходими изводи за 
кинокритиката“81, които оборват рецензиите, появили 
се непосредствено след премиерата на филма, опреде-
лили го като художествено неубедителен. И двата текста, 
излезли месеци след премиерата, изтъкват „големите 
постижения на филма „Тревога“ от гледна точка на иде-

80 стрелков, лозан. Грешки и поуки. – Литературен фронт, декември 1951. Цит по: янаки-
ев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 220.
81 Необходими изводи за кинокритиката. Цит. по: янакиев, александър. Изграждане на 
социалистическата кинематография..., с. 220-221.
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ологическата му ефективност и се отказват от естетичес-
ки претенции към него. Още на този етап българската 
кинокритика е разбрала, че от тук нататък филмите ще 
се оценяват преди всичко съобразно пропагандната им 
полезност, а не според художествени критерии. Алек-
сандър Янакиев, в статия с многозначителното заглавие 
„Механизмите на сплашването“82, разглежда полемиката 
около „Тревога“ като симптоматична за прилагането на 
определен механизъм на сплашване както на творците 
кинематографисти, така и на оценяващите работата им 
кинокритици. Проследявайки етапите на осмисляне и 
преосмисляне на критическите оценки за „Тревога“, Яна-
киев пише: „Това е първата проява на механизма, който 
ще действа през следващите десетилетия почти безотказ-
но. Сценарият е следният. Обикновено в някое от много-
бройните литературни издания се появява редакционна 
статия или авторски материал от човек, който не е съвсем 
пряко свързан с киното. Понякога следва полемика, а в 
други случаи направо се „вземат мерки“ – излизат по-
становления, решения, спират се филми, прекършват се 
човешки съдби...“83 

Буквалното заимстване на кинематографични похвати 
от съветски образци бележи повечето филми от началото 
на 50-те години – „Тревога“ (1951) е само началото. След-
ват „Под игото“ (1952), „Септемврийци“ (1954) и „Песен 
за човека“ (1954). Появяват се и крайно посредствени 
творби, които днес е невъзможно да се гледат – „Данка“ 
(1952) и „Екипажът на Надежда“ (1956), чието единстве-
но достойнство е политическата корек тност спрямо ко-
мунистическата идеология. Ръководството на Българска 
кинематография стеснява до крайност тематичния кръг 
на произведенията. Недъзите на схематизма се задълбо-
чават с времето. Колкото един филм е по-близко до „бур-
жоазното“ мислене, толкова по-художествен е той. Лесно 
можем да се убедим в това, ако например сравним два 
филма на Захари Жандов – „Тревога“ (1951) и „Септем-

82 янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 221-233.
83 Пак там, с. 220. 
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врийци“ (1954). В „Тревога“ все още има пространство за 
психология, нюанси, детайли и прочее похвати на „бур-
жоазното“ изкуство. Ако във филма все пак има някаква 
художествена сила и убедителност, то те идват от епи-
зодите, в които актьорите Стефан Савов (Витан) и Ганчо 
Ганчев (Борис) успяват да представят реалистични взаи-
моотношения. Жандов, израснал в артистично семейство, 
сам известен софийски бохем от 30-те години, всъщност 
никога не скъсва вътрешно с традициите на българско-
то предвоенно изкуство. Филмът е частичен художествен 
успех, защото режисурата все още борави с похвати и из-
разни средства на „буржоазното“ кино. Жандов изгражда 
множество епизоди, опирайки се на все още непрекъсна-
тите връзки с реалистичната художествена традиция. Във 
връзка с това Неда Станимирова дори привежда аргумен-
ти на италианския критик Серджо Микели, който откри-
ва (доста трудно откриваемо според мен!) родство между 
„Тревога“ и еталоните на неореализма „Пайза“ на Робер-
то Роселини и „Земята трепери“ на Лукино Висконти84.

сянката на Вожда. „Урокът на историята“
През 30-те години на 20 век в съветското кино се по-

явява един непредвиден за идеологията на всеобщото ра-
венство образ – образът на Вожда. Вожда става филмов 
герой в съветското кино около десетилетие след установя-
ването на новата власт в момент, когато тя има пълен кон-
трол над процесите в обществото. Този образ противоре-
чи по самата си същност на изискването за типичност и 
реалистичност на соцреалистическите персонажи. Той е 
надарен с божествени качества и явяването му в киното е 
част от общ процес на сакрализиране на всичко, свързано 
с революционния водач (Ленин) и с управляващия дикта-
тор (Сталин). Създаването на филми за Вожда е култово 
действие, такова, каквото е мумифицирането на тялото 
му, скандирането на името му, носенето на портрета му 
по манифестации. Най-добра възможност за мистифи-

84 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 47.
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циране на образа и изтъкване на свръхчовешката при-
рода на Вожда обаче дава екранът. В съветското кино се 
появява тематична серия, т.нар. „Лениниана“, в която 
образът на Вожда се интерпретира с присъщи за мито-
логичното повествуване средства. Използва се позната от 
фолклора митологична структура: създаване на разно-
родни по характер послания, обединени от възпроизвеж-
дането на една и съща митологема. Дори първият филм 
от серията, създаден по случай годишнина от смъртта на 
Вожда – документалният „Три песни за Ленин“ (1934) на 
Дзига Вертов, откровено е афиширан като „сказание“. В 
него Вожда е извор на всичко – живот, светлина, грамот-
ност и овладяване на природните стихии. Следват играл-
ните „Ленин през Октомври“ (1937), „Ленин през 1918“ 
(1939), „Човекът с пушка“ (1938) на Сергей Юткевич; „Ви-
боргската страна“ (1939) на Григорий Козинцев и Леонид 
Трауберг. В следвоенния период, и особено след 60-те го-
дини, опити за житейска правдоподобност изместват от-
кровената митологичност, но това не променя същността 
на посланието и в „Разкази за Ленин“ (1958), „Ленин в 
Полша“ (1966) на Юткевич; „Синята тетрадка“ (1964) на 
Лев Кулиджанов; „Сърцето на майката“ (1966), „Верност-
та на майката“ (1967) на Марк Донской и „Шести юли“ 
(1968) на Юрий Карасик. Сергей Юткевич продължава 
серията и през 80-те години – „Ленин в Париж“ (1981), а 
последният филм от епоса „Аз видях раждането на новия 
свят“ на Сергей Бундарчук излиза през 1982 г., в самото 
навечерие на перестройката85. 

Появата на образа на Вожда в киното на соцреализма 
е симптоматична за това, че изкуството следва собствени-
те си закони и функции дори в условията на най-жестока 
диктатура. То винаги онагледява действителните (а не 
декларираните) ценности на господстващата култура. 
„Самопоявилият“ се на екрана образ на Вожда, в разрез 
с декларираните принципи на типизация и изискването 

85 Всички тези филми изграждат според съветския автор А.В. Караганов т.нар. „Кинолени-
ниана“, на която е посветена отделна статия в „Кино (Энциклопедический словарь)“, с. 192-
193. Филмовият мит за Сталин е подробно разгледан от: André Basin. Le cinéma soviétique et 
le mythe de Staline. – Esprit, août, 1950, рр. 210-235 (допълнена през 1958). 
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да се представят само обикновени хора и в противоречие 
с мита за всеобщото равенство, е красноречиво доказа-
телство за тоталитарния характер на соцреалистическото 
изкуство. Мисля обаче, че за конструирането на този пер-
сонаж допринася и специфичното наследство на рус ката 
култура, в която важно място заема полубожественият об-
раз на царя, на батюшката господар. Фигурата на проле-
тарския Вожд замества традиционния образ на самодър-
жеца – според руската традиция олицетворяващ Божията 
воля на земята. Това обяснява донякъде и факта, че в 
българското кино никога не се създава истински разгър-
нат епос за местните партийни вождове. Независимо от 
всички усилия да се покрият стриктно привнесените от 
съветското кино тематични области, през първите две де-
сетилетия след налагането на соцреализма (50-те и 60-те 
години на 20 век) в българското игрално кино почти няма 
успешен опит да се претвори образът на български вожд. 
Поради липсата на собствена държавност в продъл жение 
на столетия в българската култура подобен подход към 
образите на владетелите почти отсъс тва. Затова в нашия 
случай не се извършва „изпълване с ново, „пролетарско 
съдържание“, на една вече съществуваща структура, а за 
налагането ѝ от чужда естетическа традиция.

Постановление № 91 на Министерски съвет на НРБ 
повелява „да бъдат създадени филми за героичната на-
ционалноосвободителна борба на българския народ 
срещу турските поробители, за водачите на българската 
национална революция Христо Ботев и Васил Левски, 
за борбите на трудещия се народ, начело с БКП, срещу 
фашистката диктатура, за безсмъртния вожд и учител 
на българския народ Георги Димитров“86. Според поста-
новлението филмът „за безсмъртния вожд и учител на 
българския народ Георги Димитров“ е планиран за 1952, 
най-късно за 195387, но посветеният на Георги Димитров 
„Урокът на историята“ се появява на български екран 
едва през 1957 г. Всъщност е доста спорно доколко в този 

86 Постановление № 91 на Министерския съвет...
87 Пак там, т. 1, подточка „е“.

Сянката на Вожда. „Урокът на историята“
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случай става дума за български филм. По-скоро може да 
се говори за ангажиране на български актьори в съветска 
продукция. През 1950 г. Лев Арнщам започва да снима 
филм за Георги Димитров. Филмът е спрян. Когато обаче 
се оказва, че Българска кинематография не е в състояние 
сама да произведе собствен филм за българския вожд, 
през 1956 г. се взима решение Арнщам да продължи 
снимките. Към главната роля, първоначално поверена 
на Юровски, през 1956 г. предявява претенции и Сергей 
Бондарчук, но ръководството на Българска кинематогра-
фия твърдо настоява ролите на Георги Димитров и Баба 
Параскева да се изпълняват от български актьори. Избра-
ни са Стефан Савов (Димитров), който играе тази роля в 
постановката на Народния театър „Лайпциг-33“, и Цве-
тана Арнаудова (Баба Параскева). Ролята на Гьобелс пък 
е поверена на Енчо Багаров. Забележително е, че втори 
режисьор на филма от българска страна е Христо Пис-
ков, който десет години по-късно ще се окаже режисьор 
дисидент със спрения от цензурата „Понеделник сутрин“ 
(1965). Филмът се озвучава в две версии – на руски и на 
български език, като в руската версия всички български 
актьори са дублирани, за да не се чувства акцентът им. 
Очевидно изискванията са поне в СССР филмът да звучи 
и да се възприема като изцяло руски. Единствено гласът 
на Стефан Савов остава и в руската фонограма, независи-
мо от забележките на Михаил Ром. Все пак е решено, че 
в интерес на достоверността може да се допусне Генерал-
ният секретар на Коминтерна, който естествено е съвет-
ски гражданин, да звучи с родния си български акцент. 
Произведението се харесва и на Булганин, и на Каганович, 
и на Молотов, и на Хрушчов. Моята преценка за него се 
изчерпва с това, че филмът представлява точна илюстра-
ция на съветския мит за участието на Георги Димитров 
в Лайпцигския процес и е образец за соцреалистическа 
манипулативна публицистика. Най-впечатляващ в това 
отношение е финалът, когато дикторски глас напомня, 
че „и днес фашизмът заплашва мира“. Пролетарският 
вожд Димитров ще се появи отново на български екран 
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непосредствено в годините след Пражката пролет, в „На-
ковалня или чук“ (1972), който ще донесе на режисьора 
Христо Христов „Златна роза“ от Фестивала на българ-
ското игрално кино и длъжността председател на СБФД.

Вече споменах, че българското кино възприема го-
товите модели на соцреализма, изработени в СССР. 
Съветските филми „са образец и критерий за идейно 
художествено майсторство, за гражданска и партийна 
позиция, синоним на голямото изкуство на социали-
стическия реализъм“88. В навечерието на перестройка-
та Александър Грозев все още оценява филмите от този 
период положително, преди всичко като допринасящи 
за изграждането и формирането на новата личност в ус-
ловията на социалистическото строителство. „Героите 
от екрана са онези наставници на цяло едно поколение, 
които учат на принципност и мъжество, на трудов геро-
изъм и интернационализъм, възпитават хуманистични 
идеали и комунистически добродетели, сеят кълновете 
на едно ново отношение към труда, към хората и към 
света.“89 В английското резюме на най-новата му книга 
това мнение е запазено, макар и освободено от много-
словен ентусиазъм. Сега тези филми са наречени „важни 
пропагандни средства на обща държавна политическа 
линия, насочена към това да възпитава цялата нация в 
духа на социалистическия реализъм“90, без да се прави 
оценка на тази политика.

Всъщност чрез соцреализма от съветското кино се 
заимстват несвойствени на българския национален дух 
подходи и стилове. Например такова е изискването за 
епичност на повествуванието, което е извън рамките на 
българската естетическа традиция. Българинът и в жи-
вота, и в изкуството си е конкретен и премерен, нему не 
е свойствено да се себеизразява „епично“. Търсенето на 
мащаб в драматургията и на размах в изображението са 

88 грозев, александър. Началото..., с. 141.
89 Пак там, с. 128.
90 грозев, александър. Киното в България..., с. 473. Английският текст гласи: “Bulgarian 
films of this period are looked upon as important propaganda vehicles of the entire state line to 
educate the entire nation in the spirit of socialist realism ideas”.

Сянката на Вожда. „Урокът на историята“
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типично руски стилови похвати. В конкретния случай със 
соцреалистическата естетика тази традиция се подчиня-
ва на стремежа да се внушава епичност на пролетарската 
революция, да се придава мащаб на класовата борба, но 
всъщност става дума за актуализиране на типични руски 
културни кодове. Затова българските автори се затруд-
няват през 50-те години да работят по мащабни теми, 
най-многото, което могат да направят, е в противоречие 
с историческата истина изкуствено да раздуват мащаба 
на пресъздаваните събития. Пример за това са филмите, 
които Захари Жандов снима след „Тревога“ – „Септем-
врийци“ (1954) и „Земя“ (1957). 

Второто изискване, буквално пренесено от СССР и 
предявено към нашето кино, без да се отчете национал-
ната традиция, е изискването за утвърждаване на обикно-
вените хора като герои. Изискват се „образи на обикно-
вени хора, преодоляващи предразсъдъците на миналото 
и класата, готови да застанат на барикадите в името на 
прогреса, в името на революцията“91. За разлика от дво-
рянската традиция в руската литература, която провоки-
ра специалните усилия и съзнателната работа на съвет-
ските пролеткултовци, за да може обикновеният човек от 
народа да се превърне във водещ естетически персонаж, 
този проблем не съществува в българското изкуство. Още 
преди установяването на комунистическата власт герои-
те на Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Димитър 
Талев са обикновените хора от народа. Въпреки това в 
Постановление № 91 на Министерски съвет специално се 
подчертава: „Главната дирекция на кинематографията да 
поведе системна и упорита борба за непрестанно овладя-
ване от всички киноработници на марксизма ленинизма, 
за все по-пълното и цялостно внедряване метода на со-
циалистическия реализъм като основен метод на нашето 
изкуство, против реакционните буржоазни теории, про-
тив формализма и нископоклонничеството пред упадъч-
ното и загнило киноизкуство на империализма...“92

91 Пак там, с. 148.
92 Постановление № 91 на Министерския съвет..., т. 9.
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Независимо от факта, че промените в българското 

кино са насилствени и политически мотивирани, че се 
извършват под диктата и наблюдението на съветски кон-
султанти, че творческият процес е изцяло подчинен на 
нормативната естетика на соцреализма, превръщането 
на държавата в активен филмов продуцент изиграва по-
ложителна роля за развитието на националната кино-
индустрия, а оттук – и в изграждането на националната 
културна идентичност. Макар и в контекста на идеоло-
гизираната комунистическа култура, българското кино 
придобива висока социална значимост и за първи път в 
нашата история получава реална възможност да се кон-
курира по обществен интерес и степен на въздействие с 
„традиционните“ изкуства – литературата, театъра, му-
зиката, изобразителното изкуство.

национална идентичност 
и класово-партиен подход. „Под игото“
Вече споменах, че в страните от Съветския блок исто-

рията започва да се интерпретира от гледна точка на ко-
мунистическата идеология – на националния прогрес се 
гледа като на резултат на движението на народните маси 
към комунизма. При историческите интерпретации е 
особено важно да се открият „героичните“ събития и зор-
ко се следи те „да се осветлят“ от правилни класово-пар-
тийни позиции. Поначало във всяка тоталитарна култура 
историческите филми се създават с категорична полити-
ческа насоченост. Многобройни примери от практиката 
на съветската, немската, италианската и японската кине-
матография са го доказали още преди проблемът да се 
появи в нашето кино. За българския екран през 50-те го-
дини значение има преди всичко подходът към истори-
ята, наложен в съветското кино през втората половина на 
30-те години и особено през годините на Втората светов-
на война. Филмите „Петър Първи“ (1937 и 1939) на Влади-
мир Петров, „Александър Невски“ (1938) на Сергей Ай-
зенщайн, „Минин и Пожарски“ (1939) и „Суворов“ (1941) 

Идеология и идентичност
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на Всеволод Пудовкин са недвусмислено апологетични 
по отношение на руските управници и военачалници със 
здрава ръка и на руската армия, представяна като непо-
бедима. След Втората световна война величието на руска-
та нация става една от основните пропагандни теми и в 
сателитните кинематографии.

В България има специфични исторически предпос-
тавки тази тема да бъде развита най-широко, като се 
спекулира с традиционната признателност на народа 
към освободителите на България от турско робство. В 
общес твото усилено се налага възгледът за руснаците 
като „двойни освободители“: през 1878 г. руската армия е 
избавила българите от „турско иго“, а през 1944 г. – съвет-
ската войска е освободила България от „фашистко иго“. 
Отоманската империя и авторитарният режим 1934/1944 
се уеднаквяват по абсурден начин, за да може СССР, кой-
то през 50-те години доминира настоящето, да се иденти-
фицира с Русия, освободителката от миналото. Всъщност 
става дума за спекулативно съчетаване на „класовите“ 
критерии със сталинските имперски амбиции. По абсур-
ден начин българската национална идентичност и наци-
оналното самосъзнание трябва да се характеризират чрез 
историческа обвързаност с Русия и така зависимостта от 
СССР да се представи като естествено развитие на исто-
рическия процес. 

През 20-те години Георги Димитров и Васил Коларов 
са публикували в СССР сборник с документи, разкрива-
щи завоевателните замисли на царска Русия на Балка-
ните93. В края на 40-те години същите хора прекрояват 
цялата история на българо-руските отношения. Георги 
Димитров дори издига прословутия лозунг, под който се 
възпитават две поколения българи: „Нерушимата друж-
ба и приятелство със СССР са необходими за българския 
народ като слънцето и въздухът за всяко живо същество“. 
Руският експанзионизъм и панславизъм от 19 век се 
тълкуват като „освободителна мисия“, а цялата история 

93 Вж. Цветков, Пламен. България и Балканите от древността до наши дни. Варна: Зограф, 
1988, с. 335.
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на България от 1878 г. до 1944 г. се свежда до „титанична 
борба“ между „буржоазията“ и „пролетариата“, макар 
че тези две категории много трудно могат да се иденти-
фицират в най-новата ни история, особено от марксист-
ки прецизна гледна точка.

През 1950 г. Комитетът за наука, изкуство и култура 
излиза с „Решение за работата и състоянието на Сце-
нарната комисия и бъдещата ѝ дейност“. Според него 
„Правителството и Партията изискват решително от на-
шата кинематография да отрази в своите произведения 
крупния прелом, който се извършва в нашето село по 
посока на изграждането на социализма, засилване бор-
бата за мир, демокрация и най-тясна дружба със СССР 
и народнодемократичните страни; разобличаване на им-
периалистическата агресия и нейните продажни агенти 
от типа на Тито и бандата му; готовността на народа ни 
да брани постигнатите завоевания; всенародните усилия 
за преустройството на нашето село и на селското ни сто-
панство; изграждането на най-важните за икономиката 
на страната крупни строителства и пр. С оглед на това на 
Сценарната комисия се поставя като най-крупна и неот-
ложна задача създаването на филми в областта на горе-
посочената тематика.“94

А в прословутото Постановление № 91 на Министер-
ски съвет четем: „Утвърждава се следният план за произ-
водство на игрални филми през 1952–1953 години [...] 

б) филм за живота на нашите граничари и погранич-
ното население да се пусне на екран в края на 1952 г.;

в) филм за социалистическото преустройство на на-
шето селско стопанство да се пусне на екран през второто 
тримесечие на 1952 г.;

г) филмът „Под игото“ да се пусне на екран в края на 
1952 г.;

д) филм за Септемврийското въстание от 1923 година 
да се пусне на екран в края на 1953 г.;

е) да се подготвят през 1952 г. и 1953 г. историко-био-

94 Цит. по: станимирова, неда. Непреглътнатата горчивина..., с. 55.
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графични сценарии за водачите на националната рево-
люция и за антифашистката борба на нашия народ и на 
първо място за Христо Ботев и Георги Димитров;

ж) да се подготви през 1952 г. сценарий на тема из ин-
дустриализирането на страната.“95 

Фактът, че тематиката и премиерите на филмите се 
определят с министерско постановление, говори красно-
речиво за това, че киното се възприема като извънредно 
важен пропаганден инструмент. Филмът, споменат в под-
точка „г“: „Под игото“, заслужава специално внимание. 
Предисторията на решението да се екранизира класичес-
кият роман: през месец май 1950 г. Министерският съвет 
е издал специално постановление № 1410 за Иван Вазов. 
В него се преоценява първоначалното негативно отно-
шение към народния писател и се обявява решението 
за тържествено честване на стогодишнината от неговото 
рождение. Назначава се комитет за честването, оглавяван 
от министър-председателя Вълко Червенков. Управлява-
щите разчитат на две обстоятелства – първо: народният 
писател се ползва с огромна популярност и любов сред 
обществото. Произведенията му са неразделна част от 
националната култура, основа, върху която всеки бълга-
рин гради националното си самосъзнание. Авторът на 
„Епопея на забравените“ и на „Под игото“ не може да 
бъде нито премълчан, нито забравен. Но може да бъде 
„поправен“, дописан, обяснен така, че произведенията 
му да бъдат интерпретирани в съгласие с комунисти-
ческата идеология. Комитетът по честването изработва 
специални тезиси, които да дадат „вярната линия“ на 
Вазовото тълкуване. Едва ли някой би си помислил да 
оспорва патриотизма и демократизма на Вазовото твор-
чество. Именно заради тях комунистическите идеолози 
снизходително му прощават „заблудите и грешките“. 
„Главното съдържание на неговото творчество съставля-
ват неговият демократизъм и реализъм, правдивото, ху-
дожествено възсъздаване на народния живот, дълбоката 

95 Постановление № 91 на Министерския съвет..., т. 9.
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вяра в народа, в народния труд, вазовското народолюбие, 
неговият безкористен и искрен – и тогава, когато се е за-
блуждавал – патриотизъм, неговата вярност към народа 
и родината.“96

Втората причина, заради която Вазов бива приет и 
честван от новите управници, е страстната му любов и 
преданост към Русия, искреното му русофилство. Затова 
тържествата по случай Вазовата стогодишнина през ля-
тото на 1952 г. са благословени и почетени от съветски-
те инстанции, които следят за правилното развитие на 
българската култура. За тях е важно да се изтъкне „об-
щославянското“ значение на Вазовото творчество и в чес-
тването са изпратени да вземат участие „редица предста-
вители на литературата на великия Съветски съюз и на 
литературите на братските народнодемократични стра-
ни, с което се подчерта широкото, общославянско и све-
товно значение на Иван Вазов“97.

По-важно е обаче, че според точка 10 от споменато-
то министерско постановление № 1410 на Българска 
държавна кинематография се нарежда да изработи сце-
нарий по романа на Иван Вазов „Под игото“ с формули-
ровката: „Основните идеи, вложени от Вазов в това про-
изведение, много от неговите обществени разбирания и 
чувства, които са го ръководили при написването на ро-
мана, са съзвучни на нашето героично време“. Всъщност 
се цели прекрояване на романа с оглед на „идейната чис-
тота“ на филма и подмяна на патоса на произведението. 
„Под игото“ е избрано, защото сюжетът му е удобен да се 
изтъкне ролята на Русия в българската история и защото 
е може би най-популярният и обичан български роман. 
Второто обстоятелство е особено важно – популярността 
на произведението се използва, за да се осигури терито-
рия на доверие за зрителя, на която могат да се извършат 
политическите манипулации.

Сценарната комисия на кинематографията, председа-
телствана от художествения ръководител на Студията за 

96 Цит. по: стайков, николай. Раждането на филма „Под игото“. – Кино, 1952, № 8, с. 8.
97 Пак там.
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игрални филми Слав Славов, подхожда към написването 
на сценария като към отговорна партийна задача. Коми-
сията разработва специални тезиси, целящи да отстранят 
„недостатъците“ на Вазовия текст. А те са, че Вазов рисува 
въстанието „като възникнало и протекло стихийно, а не 
подготвено и ръководено от народна революционна пар-
тия“; че не е видял класовото разслоение сред българско-
то общество „и на думи се сили да представи въстанието 
като общонародно, като в „народа въобще“ той слага и 
народните врагове – чорбаджиите“. И най-вече, че „със 
заличаването на класовите противоречия в българското 
общество от епохата на въстанието Вазов полемизирал 
със социалистите в угода на определени кръгове, т.е. в 
угода на младата българска капиталистическа класа. Пос-
ледното е белег, че Вазовият мироглед търпи промени, 
и то по пътя на упадъка.“98 Затова Слав Славов нарежда: 

„Изправянето в светлината на нашата нова наука 
съществуващите в романа погрешни оценки, отношения 
и прочие [...] Като неминуемо подлежащи на изправяне 
и допълване се очертават [...]

б) руският въпрос – по насока на подчертаване вли-
янието на руската революционна мисъл в България и 
върху нашите революционни дейци [...]

г) оценката на характера, ролята и веянията на уто-
пичния социализъм [...]

Боримечката може да бъде изведен още по-напред 
като един от централните образи във филма (може да 
стигне до член на революционен комитет).“99 Най-важно 
в тезисите е указанието да се промени финалът на романа 
и филмът да завърши с посрещането на руските войски.

Създават се няколко работни групи от по двама автори 
и „измежду техните заявки-либрета сценарната комисия 
е трябвало да избере най-сполучливите, т.е. най-пълно 
съответстващите на предначертаните изисквания“100. 

98 Пак там.
99 Цит по: славов, слав. Основни моменти по екранизацията на „Под игото“. – Кино и фото, 
1949, № 20, с. 10.
100 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 58.
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Като стриктно спазват нарежданията и постоянно се до-
питват до Сценарната комисия, сценаристите Павел Спа-
сов и Георги Крънзов (консултант Любомир Огнянов-Ри-
зор) написват сценария в първия му вариант още през 
зимата на 1950 г. и го представят на гостуващите по това 
време в страната ни съветски композитор Н.Н. Крюков 
(лауреат на Сталинска награда) и съветски кинорежисьор 
Ф. Филипов, които отправят сериозни критически бележ-
ки101. Може да се зададе въпросът, доколко един компози-
тор, пък бил той и лауреат на Сталинска награда, може да 
оцени професионално качествата на филмов сценарий, 
но нека не забравяме, че по това време съветските „специ-
алисти“ по правило гостуват у нас със специална мисия. 

Изработва се втори вариант на сценария. Премахнати 
са любовните чувства на Кандов към Рада и любовта между 
Соколов и Лалка. С цел по-пълно да се изтъкнат връзките 
на народното въстание с БРЦК (аналогия със Задгранично-
то бюро на БКП) са въведени образите на Бенковски и Во-
лов и сцената на Оборище. Измислен е и английски жур-
налист, съветник на Тосун бей, който подстрекава бея към 
жестока разправа с бунтовниците. Най-добре можем да 
изясним мотивите, по които е „дописан“ този образ с ци-
тат на тогавашен тълкувател: „С хладен цинизъм англича-
нинът прикачва към зловещата разправа над въстаналия 
народ етикета „полицейски мерки“, тъй както днес „вой-
ските на Обединените нации“, както се знае, извършват в 
Корея само „полицейска акция“ [...] „По-добре да загинат 
сто хиляди българи, казва гадният подстрекател, отколко-
то да се промени положението тука.“ „Като удряте тука, 
вие удряте върху нашия общ вековен враг – Русия.“ С този 
нов ярък момент в сценария и във филма се удовлетворя-
ва не само историческата истина за това, колко невинна 
българска кръв е пролята поради гнусното вмешателство 
и подстрекателствата в миналото на реакционна Англия, 
на перфидния Албион. Филмът придобива и остро съвре-
менно звучене, като имаме предвид отношението днес на 

101 Даковски, Дако. Учител, приятел и другар. – Кино, 1952, № 10, с. 2.
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ултрареакционния англо-американски агресивен блок 
към нашата млада Народна република, като имаме пред-
вид, че английските и американските подпалвачи на война 
са тези, които прехвърлят през нашите граници шпиони 
и диверсанти.“102

Най-сетне Сценарната комисия е удовлетворена: 
„Изпълнени са основните изисквания, предявени в тези-
сите. В пролога са дадени картини на икономическата ек-
сплоатация на селяните и дребните занаятчии от страна 
на турските бейове и българските чорбаджии, картини 
на непоносимия политически и турски произволи. В сце-
нария няма добродушни бейове, какъвто е в романа бе-
лочерковският бей, няма добродушни чорбаджии. Двете 
антагонистични класи са ясно очертани.“103

Вариантът на сценария е приет като „добра основа за 
работа по-нататък“. Със сътрудничеството на Сценарна-
та комисия сценаристите написват трети и окончателен 
вариант на сценария, който се одобрява, отпечатва и пус-
ка в производство със заповед № 803 от 22.06.1950 г. на 
Главната дирекция на кинематографията. За режисьори, 
освен първоначално избраните Борис Борозанов и Геор-
ги Крънзов, са определени и абсолвентите от първата 
група български студенти, изпратена във ВГИК (Москва), 
Дако Даковски и Борислав Шаралиев. Този филм трябва 
да бъде дипломната им работа. Борис Борозанов и Геор-
ги Крънзов се отказват104, а Шаралиев участва в проекта 
само през първите шест месеца, после напуска и по-късно 
прави първия си самостоятелен филм „Песен за човека“ 
(1954). Така филмът „Под игото“ се свързва само с името 
на Даковски. 

Нашето кино не е чуждо на идеята да се екранизира 
„Под игото“ още приживе на Вазов – първата информа-
ция за такива намерения е от 1914 г. По-късно Констан-
тин Сагаев предлага на самия Вазов да работи върху та-

102 стайков, николай. Раждането на филма „Под игото“..., с. 9. (Правописът и пунктуаци-
ята следват оригинала.)
103 Пак там, с. 8.
104 Вж. станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 60. 
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кава екранизация. Опитът не се осъществява. През 1929 г. 
директорът на Народния театър П.К. Стойчев решава да 
екранизира „Под игото“. Дори успява да заснеме някол-
ко кадъра. За зла участ точно в този момент е отстранен 
от поста си и актьорите му (предимно от трупата на На-
родния театър) го напускат. Филмът се проваля.

Другият опит да се интерпретира Вазов на екрана, 
„Грамада“ (1936) на режисьора Александър Вазов, е сред 
най-успешните и художествено убедителни български 
предвоенни филми. Когато снима „Грамада“, Александър 
Вазов е може би най-образованият български кинемато-
графист – с диплома от Мюнхенското фотоучилище, с 
опит на художествен ръководител в немското кинопро-
изводство, обиколил почти всички филмови студии по 
света, завърнал се в България, по собствените му думи, за 
да създаде „киноизкуство у нас на сериозна основа“. След 
големия успех на „Грамада“ Александър Вазов бърза да 
поиска държавна подкрепа за „Под игото“ и декларира, 
че има договореност с германски продуценти. Проектът 
не се осъществява и „Под игото“ остава една постоянна 
мечта за българското кино. През 50-те години обаче е не-
мислимо да се търси приемственост между начинаещите 
режисьори комунисти, какъвто е Даковски, и предвоен-
ните автори в собствената ни, българска национална ки-
нематография.

Дако Даковски от своя страна е типичен представител 
на младата комунистическа интелигенция. По време на 
войната първоначално е член на РМС, а по-късно като 
студент в Юридическия факултет на Софийския универ-
ситет – на БОННС. Става партизанин в отряда „Бенков-
ски“, а след навлизането на съветските войски в България 
участва в Отечествената война като агитатор от радио-
кола. Носител е на Орден за храброст – І ст. След завръ-
щането си от фронта е назначен за секретар на Камарата 
на народната култура. Изпратен да учи кинорежисура в 
Мос ква с вече споменатата „първа група“, той е пред ди-
пломиране в класа на Михаил Ром във ВГИК, когато му 
възлагат екранизацията на „Под игото“.

Национална идентичност и класово-партиен подход. „Под игото“
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В началото на лятото на 1951 г. Даковски и Шаралиев 
заминават за Москва, за да се консултират за екраниза-
цията. Те носят със себе си сценария в третия му вариант 
и пробните снимки. Консултантите им са Михаил Ром 
(народен артист на СССР, лауреат на Сталинска награ-
да, професор във ВГИК ), Лев Арнщам и Якоб Базелян. 
Единодушното мнение и на тримата съветски професи-
оналисти е, че първата част на сценария (избухването на 
въстанието) е незадоволителна. Ром и Арнщам правят 
основателни драматургически забележки, че на действи-
ето липсва концентрация, че главните действащи лица 
нямат индивидуалност и че образите на чорбаджиите са 
прекалено елементарни. Арнщам дори направо заявява, 
че повечето от епизодите са подбрани като илюстрация 
на идеи. Той счита, че „сценарият е получил облика на 
битова, психологическа пиеса“ и предлага филмът да се 
върне към романтичния приключенски стил на рома-
на. Тази забележка обаче не съвпада с намеренията на 
Българска кинематография и не е взета под внимание, 
независимо че идва от съветска страна. Втората част на 
сценария е приета като много сполучлива с напомняне-
то, че някой от главните герои, но не Огнянов, трябва да 
дочака Освобождението. Очевидно се търси акцент по 
посока на отношенията с руската освободителна армия, 
а трагедията на разгрома трябва да бъде удавена в „ре-
волюционен оптимизъм“. След консултациите в СССР 
Даковски и Шаралиев отново преработват сценария. 
Последните промени стават по време на снимките пора-
ди намесата на Сергей Василиев, който по това време е 
в България, подготвяйки се за „Героите на Шипка“. По 
този повод Даковски пише: „Благодарение на др. С.Д. 
Василев ние направихме нови, значителни корекции на 
сценария, без които неминуемо бихме изпаднали както 
в идеологически, така и в художес твени грешки [...] Др. 
Сергей Василев непрекъснато ни напомняше, че нашата 
работа е политическа, държавна работа.“105 Най-накрая 

105 Даковски, Дако. Учител..., с. 3.
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Cценарната комисия „на заседанието си от 10.VІІІ.1951. е 
разгледала сценария с нанесените поправки след консул-
тация с Москва“106.

Спрях се подробно на идеологическия натиск и на по-
литическите манипулации още при подготовката на сце-
нария. Въпреки предпоставената драматургия обаче, на 
екранизацията на „Под игото“ може да се гледа като на 
частичен успех. Пръв в нашата кинематография Даковски 
се опитва да овладее мащаба на историческото повеству-
вание, да пресъздаде епоха. Режисьорската подготовка от 
ВГИК му позволява да подходи към тази задача професи-
онално. Правят се актьорски проби (за ролята на Огнянов 
са пробвани двадесет актьори, за Рада – деветнадесет, за 
Боримечката – седем), отговорно се подбират местата на 
снимки, издирва се старинно турско облекло от Кърджа-
лийско, Котленско и Шуменско. В търсене на достоверен 
облик на българските действащи лица костюмите им се 
поръчват на стари терзии от средногорските села, а във 
финалните епизоди копривщенското население взима 
участие с оригиналните костюми, с които дядовците му 
са посрещнали руската армия през 1877 г. Българският 
екип обаче не е в състояние да се справи самостоятелно 
с толкова мащабна задача, художественото пресъздаване 
на епохата няма производствени традиции, мощности 
и обучен технически персонал. Трябва да се изработят 
грим и перуки на многоброен и разнороден типаж, да се 
озвучат сложни батални сцени. Министерството на кине-
матографията на СССР изпраща като консултанти към 
продукцията художника Александър Жарьонов, худож-
ник-гримьора Анатолий Иванов и звукооператора Алек-
сандър Бабий. Имената им не присъстват в надписите на 
филма, но задачите по достоверността на фактурата и 
средата са решени изключително с тяхна помощ.

Според съвременното разбиране за историческия нара-
тив, стилът, в който се представя определено историческо 
събитие, всъщност е тълкуване на смисъла му. Задачата, ко-

106 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 60.
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ято Партията и правителството поставят пред режисьора 
на „Под игото“, е да създаде екранизация, която да „обо-
гати“ със соцреалистически патос Вазовия първоизточник. 
От Даковски се изисква да подходи към образите, така че 
те да не бъдат личности, а да са само типични представи-
тели на групата (класата)107. Прословутата „типизация“ на 
соцреализма, която води до появата на схематични образи 
в литературата, става още по-абсурдна, когато се налага на 
игралното кино, където съществена част от посланието се 
изгражда от поведението на живи актьори. Всъщност ни-
кой никога не е успял да покаже какво точно представлява 
„типизацията“ в актьорската игра. От режисьора се изис-
ква не да търси логиката на взаимоотношенията и средата, 
а да следи доколко „типично“ се държат актьорите. Изпъл-
нителите от своя страна, вместо да се съсредоточат върху 
логиката на поведение на персонажите си, трябва да внима-
ват дали не се отклоняват от предварително зададената со-
циална характеристика на героите си. Подобни изисквания 
биха объркали всеки режисьор и блокирали всяко актьор-
ско вдъхновение.

Схематизирането на образите и конфликтите зара-
ди предварително наложените тези обаче задължително 
трябва да се съчетае с валидното за цялото социалистичес-
ко изкуство изискване за „реалистичен подход“. Едно-
временното прилагане на два принципно несъвместими 
подхода – идеологизирана интерпретация на реалността 
и симулация на реализъм – всъщност цели художестве-
ната измислица да се възприеме като факт, а фактите да 
бъдат манипулирани в политически необходимата посо-
ка. В действителност, насилието над творческата свобода 
довежда соцреалистическия филм до еклектика, театрал-
ност и липса на стил. Филмът „Под игото“ страда от тези 
недостатъци в различна степен. Нашата критика ги е от-
белязала и обяснила така още през 80-те години: „Всъщ-
ност обективността на създателите на филма се оказва 
мнима. Те третират историческата действителност под-

107 Даковски, Дако. Учител..., с. 3.
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чертано пристрастно, но тази субективна интерпретация 
на събитията и героите не може да се нарече и лична. Тя 
е демонстративна анонимна изява на самосъзнанието на 
победилата класа, която в първите години след революци-
ята с известно метафизическо увлечение проектира и раз-
пространява съвременните класови конфликти и взаимо-
отношения върху цялата минала история [...] Ключът на 
формално-стиловите и жанрови модификации очевидно 
може да бъде открит в почти рецептурно-нормативните 
изисквания към историческия филм в социалистическото 
киноизкуство и преди всичко в СССР в 50-те години.“108 

Най-драстичното прекрояване на истината в угода на 
„революционния оптимизъм“ става в заключителните 
епизоди на филма – вместо трагичния финал на Вазов, 
обесването на Мунчо пред касапницата, на екрана навли-
за победоносна руска армия, посрещната с ликуване от 
българите. Посланието на класическото произведение е 
изопачено заради преднамерено търсени асоциации с 
навлизането на cъветската армия в България. Ръковод-
ството на кинематографията отива още по-далеч – спо-
ред него Априлското въстание трябва да се „свърже“ с 
Октомврийската революция. Списание „Кино“ инфор-
мира читателите си, че „Колективът на кинематографи-
ята полага упорити усилия за празника на Великата со-
циалистическа революция да представи на екрана филм 
за нашето героично Априлско въстание“109. И наистина 
– премиерата на „Под игото“ се състои на 10.11.1952 г., 
три дни след честването на годишнина от Октомврийска-
та революция. По историческа ирония след близо чети-
ридесет години това ще се окаже датата на падането на 
комунизма в България.

Предвид всички манипулации с литературния мате-
риал и предписания към режисурата филмът е учудва-
що добър за времето си и дори гледаем с днешна дата. 
Въпреки всички наложени идеологически ограничения и 
партийни намеси, Даковски демонстрира талант и кине-

108 Милев, неделчо. Българският исторически филм..., с. 71-72.
109 стайков, николай. Раждането на филма „Под игото“..., с. 8.
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матографична култура и успява да постигне забележител-
но драматично въздействие. Пресъздавайки оригиналната 
атмосфера на романа, навсякъде, където това е възможно 
(т.е. позволено), режисьорът създава вълнуващи сцени – 
например годишния изпит, тлаката в Алтъново и опожа-
ряването на Клисура. За да се постигне „документално“ 
въздействие на епизода „Клисура гори“, е опожарена цяла 
изоставена махала110. Първопроходството на Даковски 
при работата в натура в „Под игото“ остава негов реален 
принос в развитието на нашето игрално кино. В началото 
на 50-те години на 20 век киното ни е силно повлияно от 
т.нар. художествена фотография и театъра. Снима се в па-
вилион, с подчертано изкуствено осветление, предимно в 
средни и общи планове. Даковски преодолява статичност-
та на камерата, обръщайки особено внимание на осветле-
нието, на вътрешнокадровото движение и на динамиката 
на актьорското поведение в кадъра.

Патетичните отношения между персонажите, изкус-
твеното поведение, видимата театралност са слабости 
на българското игрално кино още от самото му начало. 
И докато през 10-те и 20-те години тези слабости могат 
да бъдат отдадени на все още неукрепнало разбиране за 
същността на новото изкуство, то през 30-те години това 
вече е неоправдано и дразнещо. По повод на изпълнени-
ето на Константин Кисимов в „Грамада“ например Алек-
сандър Вазов споделя: „Карах го да маркира и тогава сни-
мах, а когато играеше, не снимах“111. И през 50-те години у 
нас липсва кинематографична актьорска школа – актьори 
със стабилно изградени професионални умения за работа 
пред камера. Затова постановката на филмово действие с 
толкова многобройни участници и режисирането на най-
разнородни персонажи е успех за нашата кинематогра-
фия, въпреки всички претенции, които бихме могли да 
имаме днес към актьорските изпълнения в „Под игото“. 
Освен това държавните средства, отпуснати за продукци-
ята, дават възможност за пръв път у нас да се реализира 

110 Вж. Милев, неделчо. Освобождението на екрана. – Култура, № 10, 13.03.1989.
111 Спомени на Александър Вазов (Записала Неда Станимирова). – Кино, 1994, № 3, с. 59.
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историческа продукция с голям бюджет и максимално 
добро техническо осигуряване. Екранизацията на „Под 
игото“ наистина доказва материалното предимство на 
държавното кинопроизводство за страна с ограничени 
ресурси като България. Цялата досегашна практика на 
българското кино сочи, че до ден-днешен държавата е 
единственият продуцент у нас, който има реална възмож-
ност да влага средства в мащабни продукции.

Днес е трудно да преценим как тогавашната публи-
ка е приела филма. Документирани са обаче усилията на 
официалния орган на СБФД „Кино и фото“ да внуши все-
народен възторг от екранизацията. На неговите страници 
читателят Димо Димовски от с. Голям извор, Хасковско, 
излива в стихове своя възторг:

Към киното отивахме двамина,
леярът весел бай Васил и аз.
Препълнено и шумно беше в киното,
Но още хора идваха след нас.
Угасва светлината. На екрана
Възвръща се един отминал свят.
[...]
Това е, виж любимият Огнянов,
герой на най-добрият ни роман.
До него Боримечката застанал
и Колчо, слепият певец е там!
[...]
Леарът бай Васил е просълзен.
Той пляска силно с дланите корави
и се обръща радостно към мен:
„Това е, знай, изкуството народно,
изкуството на новия ни строй...“112

Не успях да установя кой всъщност е авторът на тези 
строфи. Не съм сигурна, че в село Голям извор реално е 
съществувал човек на име Димо Димовски, нито пък, че 
ако е съществувал, той е автор на това „мнение“, както 
не мога и да докажа, че това е псевдоним. Ако прочетем 
внимателно обаче самото нескопосано стихотворение, 
ще установим две неща. Първо: лирическите му герои са 

112 Димовски, Димо. – Кино и фото, 1952, № 6, с. 25. (Запазен е правописът на оригинала.) 
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двама – селянин (евентуалният му автор) и индустриален 
работник (леяр), които буквално рамо до рамо общуват с 
изкуството. Второ: леярят (работническата класа) е този, 
който произнася авторитетната художествена присъда: 
„Това е, знай, изкуството народно, изкуството на новия 
ни строй“. Най-вероятно става дума за акция на култур-
ните инженери, които се учат от съветския опит – ма-
нипулиране на общественото мнение чрез инсценирана 
„спонтанна“ реакция от страна на работническата класа, 
която трябва да определи тона на оценка на художестве-
ните факти. Този похват ще продължи да се използва 
през целия комунистически период. Един пример от 
1977 г.: по повод на излъчения по БНТ сериал „Завръща-
не от Рим“ тогавашният директор на ДО „Българска ки-
нематография“ Павел Писарев си припомня в интервю: 
„Започнахме да получаваме съобщения по телекса: „Вче-
ра работническия колектив на завод [...] се събра на про-
тестен митинг срещу филма“. Или: „В ТКЗС еди-кое си 
сме възмутени...“ Помощникът на Тодор Живков Тинко 
Воденичаров ми се обади: „А бе вие сте получавали мно-
го телекси против този филм, защо не ги носиш в ЦК?“ 
Ясно, че това беше подстроено.“113 Няколко седмици след 
телексите от „спонтанно възмутените работнически ко-
лективи „на заседание на Политбюро през пролетта на 
1977 г. Живков обвинява Борис Велчев, че използва по-
литическия си пост, за да защитава сина си и брутално 
да налага сериала, който е „чужд на социалистическия 
реализъм“114. Независимо от това колко отдалечени във 
времето и като стил са екранизацията „Под игото“ и те-
левизионният сериал „Завръщане от Рим“, механизмът 
на манипулация е един и същ.

Но да се върнем към „Под игото“. Филмът е важен и 
като свидетелство за политическия диктат, на който са 
подложени творците и който пречи да се оценят обектив-
но реалните им творчески възможности. В някои случаи 
идеологизацията потиска вродения артистизъм на авто-

113 Цит. по: Благов, крум. Загадката Людмила Живкова. София: Репортер, 2012, с. 84.
114 Пак там, с. 85.
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ра, друг път реалната липса на художествени качества се 
използва като повод да се спре идеологически неудобно 
произведение, в трети случаи – бездарието си проправя 
път, изпълнявайки политически поръчки. Превръща-
нето на политическия критерий в основен при оценката 
на художествените факти подменя не само ценностите 
в изкуството, а и обезсмисля самото изкуство като цен-
ност. Парадоксално подобна на тоталитарната култура е 
съвременната ситуация в демократичните общества, кои-
то попадат все повече под диктатурата на политическата 
коректност, която, от една страна, подменя критериите 
за художественост, а от друга – съвсем в тоталитарен стил 
предполага постоянна автоцензура от страна на творците.

Подмяната на естетическите критерии с политически 
продължава да накърнява и днес оценката на художес-
твените факти от комунистическия период. Мислейки 
преди всичко в идеологически и политически категории, 
често манипулираме или премълчаваме историческите 
факти. Пример за такъв политически предпоставян под-
ход: в популярното през 90-те години на миналия век те-
левизионно предаване за българско кино „Понеделник 8 
и ½“, когато се коментират филмите от 50-те и 60-те годи-
ни, съзнателно се премълчават участията им и наградите 
им на международни фестивали, за да се създаде впечат-
ление, че през тези десетилетия комунизмът напълно е 
лишил нашето кино от международно признание.

Национална идентичност и класово-партиен подход. „Под игото“
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копродукция и национална идентичност. 
„героите на Шипка“
Първото участие на филм, произведен от Студия за 

игрални филми – София (макар и като копродукция с 
„Ленфилм“, СССР) на фестивала в Кан през 1955 г. е на-
градено. Не приписвам наградата за режисура, присъде-
на на руския режисьор-постановчик Сергей Василиев на 
българската кинематография, но така или иначе филмът, 
за който я получава Василиев, „Героите на Шипка“, е с 
български сюжет и е копродукция между СССР и Бълга-
рия. И то не само от гледна точка на терен и технически 
персонал – в създаването на филма участват Янко Янков 
(режисьор), Атанас Тасев (асистент-оператор), компози-
торът Филип Кутев, играят много български актьори. Ам-
бицията е копродукцията да бъде не просто тематично 
обвързана с традиционната българска признателност към 
руските освободители, а българо-съветската дружба да 
бъде онагледена от съвместната работа на смесения екип.

„По този начин не само в темата на филма, посве-
тен на историческото създаване и укрепване на велика-
та дружба между руския и българския народи в тяхната 
съвместна борба за освобождението на България от пет-
вековното турско робство, но и в самия творчески процес 
за създаването на филма ярко се прояви тази нерушима, 
вечна дружба между братските народи [...] В дружната 
сплотена работа над филма съветските и българските ки-
ноработници, взаимно усвоявайки опит, намериха общ 
език и пълно взаимно разбиране.“115 В същия дух е и 
уводната статия на сп. „Киноизкуство“ по случай преми-
ерата на филма: „Филмът „Героите на Шипка“ е дело на 
творческото съдружие между съветската и българската 
кинематографии. Внуците на героите от Шипка създадо-
ха заедно филмова епопея за подвига на дедите.“116 

Разбира се, първенството на съветското участие се под-
чертава категорично във всички етапи на творческия про-

115 Василев, сергей. Нашата работа над филма „Героите на Шипка“. – Киноизкуство, 1955, 
№ 2, с. 5. (Пунктуацията следва цитираното издание.)
116 Филм за нерушимата братска дружба. – Киноизкуство, 1955, № 2, с. 1.
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цес. Българските участници в екипа са в положението на 
ученици, които трябва да усвояват еталонния чуждестра-
нен стил. Тази категоричност стига до безцеремонност в 
надписите на готовия филм: „Постановка осуществлена 
Ленинградской Ордена Ленина киностудией Ленфильм 
и Болгарской киностудей художественных фильмов Бол-
гарфильм“. Така „Българска кинематография“ е сведена 
до киностудия на съветска съюзна република като напри-
мер „Азербайджанфильм“, „Таджикфильм“, „Киргиз-
фильм“, „Беларусьфильм“, а фамилиите на българските 
участници са изписани на руски – Даковский, Карлуков-
ский, Шекерджийский, Мысыркова и т.н. Не е известно 
по този повод да е имало протести от българска страна, 
въпреки че нито нашата кинематография, нито Студия-
та за игрални филми някога официално са носили името 
„Болгарфильм“, дори ако в някакви секретни съветски 
документи са се наричали така.

„Героите на Шипка“ е най-яркият филмов пример за 
манипулативната идентификация на съветската армия, 
окупирала България в края на Втората световна война, с 
руската армия, освободила България от османската власт. 
И докато кадрите с посрещането на руската армия на фи-
нала на „Под игото“ просто подменят патоса на оригина-
ла, но все пак отговарят на историческата логика на съби-
тията, то хепиендът на „Героите на Шипка“ е направо 
абсурден. Епопеята на Освободителната война от 1877 г. 
– 1878 г. завършва с навлизането на завоевателните съвет-
ски танкове в България през 1944 г. Венец на усилията на 
шипченските опълченци не е превръщането на България 
в самостоятелна държава, а откриването на паметна плоча 
на Шипка от маршал Толбухин, главнокомандващ на окупи-
ралия страната през септември 1944 г. ІІІ Украински фронт. 
Тълкуването на историческите събития от страна на сце-
нариста Аркадий Первенцев и режисьора-постановчик 
Сергей Василиев ясно представя Сталинската гледна точ-
ка за отношенията България/Русия (СССР) като импер-
ски амбиции, съчетани с комунистическа идеология.

За Аркадий Перевенцев е толкова важно да подчер-

Копродукция и национална идентичност. „Героите на Шипка“
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тае, че ръководителите на българското националноосво-
бодително движение са разчитали преди всичко на по-
мощ от Русия, че в първоначалния вариант на сценария 
написва пролог, според който Христо Ботев в предсмър-
тния си час завещава на четниците си – „Русия ще спаси 
България! [...] Вярвайте на руския народ, приятели!“, а те 
го уверяват: „Вярваме, Христо“. Сергей Василиев пък го 
заменя с друг, не по-малко абсурден: заточеници в Диар-
бекир обсъждат надеждите на Левски и Бенковски за рус-
ка помощ117.

Прави чест на българската кинокритика, че още след 
излизането на филма на екран на 25.04.1955 г. Яко Молхов 
се осмелява да критикува, макар и внимателно, подхода 
на руския екип към историческите факти и се опитва да 
изрази неудовлетворение от незачитането на българската 
гледна точка към събитията. Той упреква съветските сце-
наристи, че не са проучили българските литературни из-
точници – произведенията на Вазов, Ботев и Захари Стоя-
нов – и прави заключението: „Невярната изходна позиция 
на сценариста е довела до илюстративно решение на це-
лия сценарий. Това е сценарий на политическите и исто-
рическите тези, а не вълнуващ художествен разказ за голе-
мите събития, за съдбата на народа, за един изключителен 
по своето величие подвиг на благородния руски народ-ос-
вободител [...] Филмът е претрупан със служебни сцени [...] 
Коренът им е в непроучения жизнен материал [...] Може 
би ако авторът на сценария не така натрапливо беше ни 
поднасял своите тези и не така грубо ги беше илюстрирал 
– може би режисьорът щеше да намери по-оригинално 
решение на темата за бойната дружба...“118

Вече споменах, че съветското правителство е изпрати-
ло в България като съветник по въпросите на кинематогра-
фията един от бащите на социалистическия реализъм в 
киното – Сергей Василиев. Филмът му „Чапаев“, създаден 
през 1934 г., съвместно със съименника му Георгий Нико-
лаевич Василиев, е христоматиен пример за соцреалисти-

117 Вж. Молхов, яко. Героите на Шипка. – Киноизкуство, 1955, № 5, с. 52.
118 Пак там, с. 55-56 и с. 58.
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ческо кино, „победа на метода на социалистическия реа-
лизъм в съветската художествена култура, станал важен 
етап в неговото развитие...“119 В България на Сергей Васи-
лиев са възложени две важни държавни задачи – да обучи 
българските кинематографисти на чист соцреализъм и да 
направи политически нужната художествена интерпрета-
ция на традиционните българо-руски отношения с „Геро-
ите на Шипка“. Режисьорът твърди, че е постигнал второ-
то с „широк епичен размах, поетична приповдигнатост на 
изложението при спазване на строга историчност (к.м.)“120. 
Всъщност историята е прочетена грубо имперски. Стига 
се дотам, че на екрана руският император Александър ІІ 
присъства на боевете край Плевен, за да пречи на про-
гресивния генерал Скобелев да се справи с турците. Заел 
се, от една страна, да величае руската имперска политика 
на Балканите през 19 век, а от друга – да изобрази царя и 
аристокрацията като реакционери, Василиев комбинира 
исторически факти с груби фалшификации, търсейки аб-
сурден баланс между утвърждаването на руския елемент в 
българската история и класово-партийния подход. Впро-
чем режисьорът вече има опит в такова смесване на досто-
верност и измислица. В „Чапаев“, наред с цялата роман-
тика на революционния устрем, в разрез с историческата 
истина, категорично е изтъкната ръководната роля на бол-
шевишката партия за „организирането и сплотяването на 
Червената армия“. Днешните изследвания сочат, че такова 
схващане е меко казано спорно. То е било спорно и за оце-
лелите и все още живи през 1934 г. участници в събитията 
от 1918 г., но Василиеви са изпълнявали партийно поръ-
чение – да формират съзнанието на масите в желаната от 
Сталин посока. И са избрали да го направят със същото 
преливане на достоверност и измислица, което ще при-
ложат и при „Героите на Шипка“. При това преливане 
достоверността губи границите си, а измислицата приема 
образа на истината.

Сергей Василиев тръгва към „Героите на Шипка“ с 

119 Вж. Кино (Энциклопедический словарь)..., с. 67.
120 Василев, сергей. Раждането на филма „Под игото“..., с. 9.
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успеха си от „Чапаев“, с опита си от „Волочаевски дни“ 
(1937), „Отбраната на Царицин“ (1942), все баталии от 
Гражданската война в Русия. Това му помага да разгърне 
истински мащабно епическо повествувание и в българ-
ския си филм. Копродукцията се осъществява за близо 
две години. Извършва се огромна подготвителна рабо-
та по проучване на документи, терени за снимки и ре-
алии от епохата. Проучванията обаче се използват само 
за създаването на визията на филма. Културните инже-
нери не се позовават на тях, конструирайки разказа, и 
истината е подменена. През март 1953 г. от СССР при-
стига съветската група на постановъчния колектив – че-
тиридесет и шест души и десетки вагони с технически 
съоръжения, снимачна апаратура, реквизит и пиротех-
ника. В София се изработват българските национални 
костюми и реквизити. (В постановъчния екип участват 
и петдесет българи.) Историческите и военните музеи 
в България предоставят на продукцията експонатите 
си от Освободителната война от 1877 г. – артилерийски 
оръдия, пушки, потони, униформи, отличителни знаци 
и т.н. Така част от костюмите и реквизита на филма са 
напълно автентични. За масовите сцени са ангажирани 
армейски и флотски поделения и местни селяни. Ар-
мейските час ти с месеци учат старинните руски и осман-
ски бойни строеве и военни похвати от по-миналия век. 
Поставят се многобройни мащабни сцени – премина-
ването на Дунав от руската армия; боевете при Плевен, 
Стара Загора и Шейново; отбраната на Шипка, в които 
участват десет хиляди статис ти. Снимките продължават 
повече от година, в България и в ленинградската студия 
„Ленфильм“. Имуществото на снимачната група се пре-
нася със стотици железопътни вагони и десетки коли. За 
ролите са ангажирани повече от петдесет актьори, два-
десет от които българи. Сред тях са Апостол Карамитев 
(Петко), Константин Кисимов (Сюлейман паша), Петко 
Карлуковски, който току-що вече веднъж е изиграл Бо-
римечката в „Под игото“. Катя Чукова участва като смела 
опълченка, дори вече доста възрастният Николай Маса-
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литинов взима участие в ролята на руския канцлер Горча-
ков. Василиев работи извън редно прецизно с актьорите и 
участието на българските изпъл нители в този филм наи-
стина става професионална кинематографична школа за 
тях. Многобройните изпъл нители с различен опит, сте-
пен на професионализъм и творчески стил затрудняват 
създаването на общ актьорски ансамбъл, но режисурата 
се справя дос та сполучливо от гледна точка на търсената 
стилистика на филма. Тъй като става дума за еталонно 
соцреалистическо произведение, отношението на ре-
жисьора е: „... по пътя на концентрация на вниманието 
върху отделни индивидуализирани типични характери 
да създадем колективния образ на народа“121. Разбира се, 
такъв подход е художествено несъс тоятелен и неудачите 
на филма са отбелязани дори от тогавашната българска 
критика: „Стиловото решение на филма е нестройно. От 
една страна, имаме сцени, в които романтичната при-
повдигнатост и поради това условност се приемат като 
обобщения символи, а от друга страна, имаме сцени, в 
които обикновеното, делничното се разглежда от висо-
тата на неговото поетично възприемане, т.е. реалистич-
но, от трета, както казахме, има сцени, направени съвсем 
условно, без грижа за реалистичния детайл, поетичен по 
своето звучене.“122 С днешна дата, от естествената истори-
ческа дистанция Неда Станимирова отбелязва, че освен 
всичко друго българо-съветските продукции от 50-те го-
дини „свидетелстваха за кризата, изживявана през онези 
години от съветското киноизкуство“123.

Сергей Василиев компенсира липсата на характери 
с акцент върху действието. Сраженията край Плевен, 
Шейново и Шипка са пресъздадени епично. Кинемато-
графичният драматизъм се постига чрез разделяне на ба-
талните сцени на множество къси изразителни епизоди 
и прилагане на много динамичен монтаж. Акцентира се 
силно и върху визуалния образ на битките. Сцените на 

121 Пак там, с. 9.
122 Молхов, яко. Героите на Шипка..., с. 59.
123 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 62.
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преминаване на старопланинските проходи от частите 
на генерал Скобелев през зимата на 1878 г. са истинско 
постижение от гледна точка на създаването на визуална 
атмосфера. Въпреки всички забележки, които могат да 
се отправят днес към „Героите на Шипка“, не би трябва-
ло да подценяваме изобразителното решение на филма, 
живописното структуриране на кадъра. Василиев търси 
многопланова композиционна структура на образа. По-
стига я с кръгово панорамиране и изграждане на пълен 
фон в цялата дълбочина на кадъра, без да губи първия 
план. Четири десетилетия по-късно един от най-добрите 
български оператори, Атанас Тасев, ще признае, че е на-
учил много от асистентството си при руския оператор-
постановчик Михаил Кирилов именно по време на сним-
ките на „Героите на Шипка“124.

Днес ми е трудно да гадая по каква причина жури-
то на Международния кинофестивал в Кан през 1954 г. е 
присъдило за този филм Награда за режисура на Сергей 
Василиев (още повече – поделена с Жул Дасен за крими-
налната му комедия „Рифифи“). Въпросът за механиз-
мите на награждаването на филми от Източна Европа по 
време на Студената война на големите западни междуна-
родни фестивали заслужава специално изследване. До-
кументирано е обаче официалното българско отношение 
към тези фестивали в началото на 50-те години. В списа-
ние „Кино и фото“, под заглавие „Холивуд във Венеция“, 
в съответствие с поетичния устрем на списанието по това 
време е публикувано следното стихотворение:

Да се зове венециански
тоз празник аз не бих признал.
Напълно бе американски и тоя „миров“ фестивал!
На Маршал мина той по плана,
нахълта в чужди край без бой.
Като в Бродвей, тук, на екрана,
бандити шареха безброй.
Но всичко провали се жалко
[...]

124 Научете техниката и после я забравете (Разговор с оператора Атанас Тасев, възпроизвела 
Людмила Дякова). – Кино 1994, № 3, с. 3.
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Изкуство внася тук, сега,
американския чакал –
на Винчи в светлата страна,
где Тинторето е живял...125

Стихотворението е подписано от Емил Кротки, оче-
видно псевдоним на изпратен на Венецианската Mостра 
партиен функционер в сферата на културата или на ки-
нокритик, облечен с партийно доверие. За разлика от 
предишното поетично излияние, в което трябва да се чуе 
гласът на работниците и селяните, тук „поетът“ е наясно 
с представителите на ренесансовата живопис. Интересно 
е, че пет години по-късно, през 1955 г., филмът на Дако 
Даковски „Неспокоен път“ е изпратен на същия „заклей-
мен“ в специализираната преса Венециански фестивал. 
Без филмът да е включен в състезателната програма на 
фестивала, Иван Братанов е награден с Медал на биенале-
то за изпълнението си в ролята на Мито126. Наградата е 
оценена у нас като признание за цялото ни ново социа-
листическо кино.

героя – жертва, мъченик, демиург и бранител 
на комунистическата утопия
Вече изтъкнах, че българският историко-революционен 

филм е уместно да се разглежда не като жанр, а като те-
матичен цикъл. Аз бих го анализирала и като разгърнат 
филмов епос за подвизите на Героя комунист. Акцентът в 
него е поставен изключително върху борбата на масите за 
социална справедливост, а историята – представена като 
поредица от революционни борби. Комунистическата 
идеология предполага налагането със сила на оконча-
телно решение на всички обществени проблеми. Затова 
метафората бой последен въплъщава една от основните 
идеологеми не само на соцреалистическата естетика, но 
и на комунистическото схващане за общественото разви-
тие. Мирът може да се установи само след като приклю-

125 кротки, емил. Холивуд във Венеция. – Кино и фото, 1950, № 10, с. 28.
126 Venice Film Festival. Awards for 1955. – IMDb. База данни [прегледана 24.10.2012] http://
www.imdb.com/event/ev0000681/1955
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чи този бой последен. В българското кино дори се появя-
ва филм със заглавие „Бой последен“ (1976). И тъй като 
историческата действителност не потвърждава неотмен-
ността и всеобхватността на социалистическата револю-
ция, с десетилетията този образ постепенно се измества 
от метафората на перманентната битка, която актуали-
зира основния мит на всяка тоталитарна култура: боят 
още (никога) не е свършил (не свършва) и обществото се 
намира в злонамерено, вражеско обкръжение, което все-
ки момент е готово да обяви война. Така българското об-
щество, превърнато от общност на граждани в население 
от обекти на идеологическо въздействие, е принудено да 
контактува с изкуство, създавано според всеизвестния де-
виз от книгата на Оруел „1984“: „Войната е мир!“. Киното 
на социалистическия реализъм непрекъснато актуализира 
битката. На съветския екран това са революцията от 1917 г. 
и Втората световна война, на българския – Септемврий-
ското въстание от 1923 г., акциите на комунистическата 
съпротива преди 9.09.1944 г. и битката на „тихия фронт“. 
Най-ярките примери за соцреалистическо кино, утвър-
дени от официалната критика, са с революционна или 
военна тематика. В съветското кино процъфтява жанрът 
военен филм. На съветски екран Героя приема образа на 
командир от Червената армия – от Чапаев и Щорс през 
30-те години на 20 век до съветските генерали от Отече-
ствената война – във филмовия монумент „Освобожде-
ние“ (1970–1972).

Българското кино внася известни национални специ-
фики в колорита на изфабрикувания „жанр“, а през 70-те 
години започва да държи сметка и за нагласите на младата 
българска публика, вече изложена на въздействието на те-
левизията, и да го модифицира според тях. Преди да при-
добие статута на Демиург на новия свят, Героя е предста-
вен на екрана и като Жертва, и като Мъченик, и като Светец 
на комунистическата утопия. Към другата алтернатива на 
развитието му след победата над Врага – придобиването и 
упражняването на власт (митологичното преминаване от 
ролята на Герой към ролята на Цар) – българското кино 
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има амбивалентно отношение. Нещо повече, през 50-те 
години Дако Даковски създава цикъл филми, посветени 
на колективизацията на земята: „Неспокоен път“ (1955), 
„Тайната вечеря на Седмаците“ (1957) и „Стубленските 
липи“ (1959). Главните мъжки персонажи в тези повеству-
вания се отказват, доброволно или насилствено, от пози-
цията си на владетели, суверенни обладатели на земята, 
и се сливат с неидентифицираната маса. Подобно разви-
тие съответства на утопичната идея за равнопоставеност, 
за хоризонтална организация. Метаморфозата на Героя 
в обладател на светска, политическа власт на български 
екран (например в „Животът си тече тихо“, 1957, на Бин-
ка Желязкова) по правило проблематизира опозицията 
утопичен мит/социална реалност и в повечето случаи пре-
дизвиква идеологически спорове, сблъсъци с цензурата и 
политически репресии срещу авторите.

През целия тоталитарен период Героя шества на 
български екран като участник в Септемврийското въста-
ние от 1923 г. („Септемврийци“, 1954, и „Иван Кондарев“, 
1973); член на нелегална бойна група („Песен за човека“, 
1953; „На малкия остров“, 1958; „А бяхме млади“, 1960; 
„Пленено ято“, 1962; „Веригата“, 1964; „Вула“, 1965 и 
„Черните ангели“, 1970); партизанин („Командирът на 
отряда“, 1959; „Животът си тече тихо“, 1957; „Не се обръ-
щай назад“, 1971, и „Бой последен“, 1976). За разлика от 
съветските военни командири, които командват на екра-
на поне полкове, в български вариант Героя действа са-
мостоятелно или в рамките на много малка група. Под-
визите му зависят преди всичко от индивидуалните му 
качества и връзките с най-близкия му кръг. Неговата сти-
хия са конспирацията, подмолните действия, изненадва-
щият удар в гръб. Той вярва в комунистическата утопия 
без сянка от съмнение и е готов да жертва живота си за 
нейната победа. Задължително е заловен от враговете на 
комунизма и е изтезаван. Загива мъченически, без да се 
отрече от идеите си, и моралната му устойчивост е сви-
детелство за правотата на утопията. Соцреалистическият 
екран внушава идеята, че животът има смисъл само ако 

Героя – жертва, мъченик, демиург и бранител на комунистическата утопия
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е посветен на победата на комунизма. Смъртта, в съот-
ветствие с този възглед, се интерпретира чисто идеоло-
гически. Такъв, макар и с обратен знак, е подходът към 
смъртта и в антиконформистките социални драми от 70-те 
години. В почти всички споменати филми от историко-
революционния цикъл (с едно-единствено изключение) Ге-
роя побеждава post mortem, със смъртта си допринася за 
победата на комунизма и еволюцията му в Светец е под-
робно проследена на екрана. Различните творби пред-
ставят тази метаморфоза с по-голяма или с по-малка ху-
дожествена убедителност, но с абсолютна идеологическа 
убеденост в правотата на такъв избор.

Инженерите на новата култура отричат религията и 
дори воюват против нея, но всъщност я заменят с поли-
тическа идеология, облечена в митологични структури. 
Доброволното самопринасяне в жертва на Героя атакува 
точно онези равнища на колективната психика, които са 
присъщи на вярата. „В учението за социализма и кому-
низма се внася силна морална компонента. Както при 
повечето религии, „добър“ е този, който вярва, „лош“ 
е този, който не вярва. Нещо повече, съществува и обе-
щанието, понякога само загатнато, а понякога явно, че с 
настъпването на комунизма раят ще дойде на земята...“127 
Мъченичеството на Героя преследва още една цел – да ос-
вети насилието, с което се утвърждава комунистическият 
строй. Отхвърляйки религиозните ценности като „поп-
щина“ и „абстрактен хуманизъм“, комунистическите 
идеолози търсят морално оправдание за революционния 
терор в страданията на своите съмишленици.

Без да си дава сметка за неосъществимостта на утопи-
ята, победилият Герой се стреми да ограничи утопичната 
комунистическа територия преди да започне да структу-
рира новия свят. „Наша земя“ (1952) на Антон Марино-
вич е първият филм в българското кино, в който войникът 
на Партията се превръща от нелегален революционер в 
бранител на територията на комунистическата държава. 

127 Бренър, Чарлс. Психоанализа. Основен курс. София: Издателство Отворено общество, 
1993, с. 177.



87

Очертаването на границите е първата му стъпка по пътя 
към превръщането му от Воин в Демиург. Главният герой 
на „Наша земя“, Капитан Велков (Апостол Карамитев), е 
изпратен като началник на граничната застава в селото, 
край което е действал като партизанин. Капитанът трябва 
да отблъсне диверсия, надвиснала над селото точно в мо-
мента, когато за пръв път ще се пусне електричество, и да 
осуети атаките на вражеското обкръжение срещу придо-
бивките на новия живот. Тази сюжетна схема се доразвива 
от „Граница“ (1954) на Никола Минчев, където на нашия 
екран се утвърждава фигурата на граничаря, в качеството 
му на предан пазител на комунистическата територия.

От началото на 50-те до края на 70-те години на миналия 
век българският екран усилено гради мита за победилия 
социализъм. Войникът на Партията, превърнат в строител 
на комунизма, се бори с природните стихии и строи новия 
свят в най-буквален смисъл във филмите от бригадирския 
цикъл („Утро над родината“, 1951; „Точка първа“, 1955, и 
„Димитровградци“, 1956). Партийните идеолози отдават 
голямо значение на строителната тематика през целия то-
талитарен период. През 1959 г. един от най-верните пар-
тийни критици пише, че задачата на киното е „да се раз-
крие подвигът на човека, който в процеса на творческия 
труд създава щастие на хората [...] Не, петгодишният наро-
достопански план не е само цифри и проценти – това е по-
етичната вяра в силите на човека, това е вдъхновена възхва-
ла на творческия разум на нашия велик съвременник...“128 
Строителната тематика продъл жава да е обект на специ-
ално внимание дори през 80-те години, когато обществено-
то разочарование от провала на реалния социализъм ста-
ва все по-дълбоко, всяка година продължава да се появява 
поне по един филм със строителна тематика: „Насрещно 
движение“, 1978; „Роялът“, 1978; „Вибрации“, 1983; „Стена-
та“, 1984; „19 метра вятър“, 1985. Овладявайки природния 
и социалния хаос, строителят няма друга грижа, освен да 
изгражда новото общество, а когато действителността про-

128 каракашев, Владимир. Новият герой на екрана. – Народна култура, 24.01.1959. Цит. по: 
янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 225.
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тиворечи на партийното задание – да пригоди реалност-
та към идеологията. В съответствие със социалистическия 
възглед за социалното инженерство, което трябва да про-
мени естествения свят дотолкова, че той да няма значение, 
в българското кино от 50-те години природата е обект на 
моделиране или в най-добрия случай – само фон на дей-
ствието. Това отношение се преосмисля едва към средата 
на 70-те с появата на т.нар. миграционен цикъл.

Всички постулати на социалистическия реализъм се 
фокусират в схващането за образа на положителния герой. 
Изграждането на този герой се превръща в един от най-
големите проблеми на българското кино, който остава не-
решен до края на соцреалистическия период. За кинемато-
графистите е непосилно да създадат герой, едновременно 
творец на историята и строител на бъдещето, който да бъде 
убедителен на екрана. Художествено ярките герои като тези 
на Апостол Карамитев например имат колоритна индиви-
дуалност, която излиза извън нормативната соцреалистиче-
ска естетика, а образите на еталонните комунисти страдат 
от риторичност и декларативност. Всъщност схематизмът 
на положителните герои представлява проблем главно за 
зрителите. Официалната критика оценява тези образи по-
ложително въз основа на чисто идеологически критерии. 
Впечатляващо е, че положителната оценка се запазва чак до 
средата на 80-те, до началото на съветската перестройка, кога-
то несъстоятелността на политическата система, а оттук и на 
естетическите ѝ принципи, беше повече от очевидна. В такъв 
контекст Александър Грозев твърди през 1985 г.: „Положи-
телният герой реално въплъщава най-отговорната социална 
функция, която киното от този период успешно изпълнява 
– възпитанието на новия човек, строител на социалистиче-
ското общество. Може би тъкмо поради тази специфична со-
циално естетическа функция, възникнала в най-ранния етап 
от развитието на нашето социалистическо киноизкуство, 
дидактиката на образите, тяхната опростеност, дори техният 
схематизъм и елементарност са качества.“129

129 грозев, александър. Началото..., с. 144.
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антиконформистки филм130

Утвърждаването на соцреализма води до унищожа-
ване на традиционните белези на художествеността в 
българското игрално кино. В средата на 50-те години „на-
шето киноизкуство изпада в състояние на естетическа 
криза. Диханието на живота изчезва все повече и повече 
от филмите ни, отстъпвайки място на кухата риторич-
ност и резоньорство.“131 Въпреки че е съвсем прав в това 
си твърдение, Александър Грозев ограничава диктата 
върху киноестетиката до 1956 г. и лансира широко раз-
пространяваната от комунистическите идеолози теза за 
т.нар. „Априлско разведряване“: „През втората половина 
на 50-те години в българското кино се извършват смели 
качествени промени, отразили се благоприятно върху 
всички сфери на кинематографичния живот. Процеси-
те на трезво преосмисляне на обществената практика 
и нейното пренасочване в руслото на принципни пози-
ции изключват произвола на субективизма и вярата във 
всемогъщието на административния подход към всички 
явления и проблеми на реалността, активизират вътреш-
ния стремеж към промяна, който зрее в недрата на кине-
матографичния живот [...] Периодът на бурни промени 
от средата на 50-те и началото на 60-те години е един от 
най-динамичните в развоя на българското кино [...] Пре-
одоляно е неправилното схващане, че формата е нещо 
вторично, че съдържателните аспекти на творбата са до-
миниращи в определянето на нейната естетическа значи-
мост [...] Утвърждава се онзи подход към формата, в който 
доминира асоциативното богатство на изказа, повишена-
та метафоричност на изображението и монтажа, много-
плановостта на повествуванието, разнообразието в мон-

130 За първи път употребявам понятието антиконформистки филм, отнесено към българското 
кино, през 1998 г. в текста си по проекта „Българското игрално кино от Втората световна война до 
началото на 70-те години. Налагане и утвърждаване на социалистическия реализъм в българското 
игрално кино“, който се съхранява в архива на Института за изследване на изкуствата, БАН, София. 
На английски език тезата ми за конформизма и антиконформизма в българското игрално кино за 
пръв път е изложена през 1999 г. в доклад на VІ Конференция на български и американски учени, 
Благоевград. Този доклад е публикуван под заглавие “Models in Bulgarian Cinema – Aesthetic and 
Social Functions“ в сборника “Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian American 
Perspective”, София, 2000, с. 160-171.
131 грозев, александър. Началото..., с. 153.
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тажно-ритмичното построяване на творбата.“132 Грозев 
привежда като примери имената на Валери Петров и Ран-
гел Вълчанов („На малкия остров“), на Бинка Желязкова и 
Христо Ганев („Животът си тече тихо“ и „Привързаният 
балон“), на Христо Писков („Понеделник сутрин“), но не 
споменава нито дума за това какви са последствията за тях 
и филмите им заради това, че са отхвърлили „вярата във 
всемогъщието на административния подход“ и какво им 
струват „асоциативното богатство на изказа“ и „повише-
ната метафоричност“. За заклеймяващите постановления 
на ЦК на БКП и за филмите, спрени точно през този пе-
риод, окачествен като време на „смели качествени проме-
ни, отразили се благоприятно върху всички сфери на ки-
нематографичния живот“ – нито дума. Време е най-после 
категорично да се сложи край на мита за Априлския пле-
нум на ЦК на БКП от 1956 г. като начало на „новия начин 
на филмопроизводство, даващ предимство на често твор-
ческите потребности за сметка на дребнавото опекунство 
и административния догматизъм“133. Искам специално да 
подчертая, че административният догматизъм тормози 
както българското, така и съветското кино буквално до са-
мия край на комунизма. Едва през 1989 г., непосредствено 
преди политическото разпадане на съветския блок, на VІІІ 
Kонгрес на Съюза на съветските кинематографисти соци-
алистическият реализъм е официално отменен в СССР134. 
У нас такъв символичен жест липсва.

Важно е също така да припомня, че аз самата не схва-
щам соцреализма като „всеобхватен метод за естетическо 
осмисляне на действителността“, а преди всичко като 
художествен стил, наложен и поддържан в нашето ки-
ноизкуство през определен исторически период. Затова 
смятам, че не всички филми, създадени у нас в години-
те на тоталитарния социализъм, трябва да се причислят 
към официозния соцреалистически стил. Съвременният 

132 грозев, александър. Години на растеж. – В: Български игрални филми. Анотирана 
илюстрована филмография. Т. ІІ (1948–1970). София: Д-р Петър Берон, 1988, с. 19-21.
133 Пак там, с. 20.
134 Вж. сп. Исскуство кино, 1989, № 9, с. 3-11.
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изследовател стои пред задачата да разграничи произве-
денията, които просто са създадени по онова време, от 
произведенията, които буквално следват идеологически-
те предписания и обслужват режима. Обявеният за жанр 
историко-революционен филм например, независимо от 
това, че е повествувателна форма, съзнателно моделира-
на и идеологически обоснована от културните инженери 
на комунизма, на практика се развива в различни посоки 
и чрез него се отправят най-различни, дори противореча-
щи на официалната идеология послания.

Предписанията на соцреализма, поне в първите след-
военни години, не противоречат на убежденията на пове-
чето от кинематографистите, които създават българското 
следвоенно кино. Нещо повече – спонтанно създаваните 
от тях образи свидетелстват за двустранността на проце-
са: от собствените социални и художествени илюзии към 
естетическите предписания и от идеологическия регла-
мент към индивидуалното творческо осмисляне. Темата 
за т.нар. антифашистка съпротива в продължение поне 
на едно десетилетие се интерпретира на екрана от хора, 
активни участници в нея. За тях принадлежността към ко-
мунистическата партия и участието в съпротивата са осно-
вополагащи за самоидентификацията им. Тези автори се 
отнасят към темата с патоса и романтиката на собствената 
си младост, със собствените си социални илюзии.

Ако приемем, че тоталитарният режим налага на 
българското кино митологични модели, които да нака-
рат публиката да се идентифицира с комунистическата 
идеология, то трябва да изтъкнем и още нещо – в българ-
ското кино се появяват, и то още в първите две следво-
енни десетилетия, макар и малко, филми, чиито автори 
търсят свободна творческа изява и открито се противо-
поставят на догматизирането на изкуството. Независи-
мо от строгата цензура в българското кино, се оформя 
тенденция на съпротива срещу наложената нормативна 
естетика. И действителните му постижения са именно 
извън регламентираната соцреалистическа продукция. 
Те са резултат от съпротивата на отделни творци срещу 

Антиконформистки филм
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митологизирането на действителността и налагането на 
естетически догми.

В края на 50-те години, като резултат от илюзорно-
то разширяване на творческите свободи след смъртта на 
Сталин (1953) и последвалите го ХХ Kонгрес на КПСС и 
Априлски пленум на ЦК на БКП (1956), в българското 
игрално кино се появява нов филмов модел, антиконфор-
мисткият филм, който еволюира през целия тоталита-
рен период. Към него принадлежат разнородни по стил 
произведения, обединени от съпротивата срещу догматизи-
раната естетика на социалистическия реализъм. Според 
мен антиконформисткият филм има три разновидности: 
1) филм, който нарушава естетическите догми на социа-
листическия реализъм, без да го атакува идеологически; 
2) филм, който се противопоставя на идеологията чрез 
обективно представяне на действителността, но не е сти-
листичен експеримент и 3) филм, който отрича соцреа-
лизма идеологически и стилово. Причини за появата на 
този модел са, от една страна, общественото разочарова-
ние от неуспешното изграждане на наложената социална 
утопия, а от друга – влиянията на световния кинематогра-
фичен процес.

В края на 50-те години мислещите и търсещите автори 
на първо време не са в състояние да отличат промяната 
на методите на идеологическата диктатура от собствени-
те си илюзии за настъпването на творческа свобода. Тези 
илюзии периодически пораждат опити да се създават 
филми, които стилово или идейно поставят под съмне-
ние предписанията на соцреализма. Постановлението 
на ЦК на БКП „За състоянието и по-нататъшното разви-
тие на Българската кинематография“ (1958) недвусмис-
лено стопява тези илюзии. Вече споменах, че въвеждам 
понятието антиконформистки филм, за да означа група 
разнородни като идеология и стил произведения, обеди-
нени единствено от нарушаването на социалистическите 
предписания. Независимо от приемането на привидно 
по-меки управленски похвати, идеологическите и естети-
ческите ограничения, наложени на българското изкуство, 



93

остават в сила и през следващите тоталитарни десетиле-
тия – и през 60-те, и през 70-те, и през 80-те години, чак до 
падането на Берлинската стена през 1989 г.

През ранния период на соцреализма обвинението във 
формализъм, отправено към авторите, които се борят за 
индивидуален стил, ще стане толкова сериозно, колкото и 
подозренията в идеологически отклонения. „Трябва да се 
води последователна борба против опитите под формата 
на криворазбрано новаторство отделни дейци на изкус-
твото да промъкнат в нашата идеология, в литературата, 
изобразителното изкуство, киното, театъра, музиката и 
пр. неправилни и чужди възгледи, формалистически и 
други упадъчни влияния в художественото творчество [...] 
И занапред Партията не ще търпи под формата на нова-
торство да се внася контрабанда в нашата литература и из-
куство вредни, не наши възгледи и течения.“135

Тези обвинения предизвикват криза на социалната и 
творческата идентичност на кинематографистите, която 
намира израз на българския екран именно в появата на 
антиконформисткото кино. Неговите представители при-
надлежат изключително към новосъздадената комунисти-
ческа творческа интелигенция. Още в края на 40-те години 
в България от работа са отстранени режисьорите, които 
създават и развиват българското предвоенно кино – раз-
решено им е само да снимат хроника и научнопопулярни 
филми, но не са допуснати до производството на играл-
ни филми. Най-показателен в това отношение е може би 
случаят с Борис Грежов. Автор на един от най-майсторски 
направените и най-граждански ангажираните филми от 
немия период – „Безкръстни гробове“ (1931), посветен на 
кървавото потушаване на бунта от 1923 г., Грежов има не-
благоразумието през 1940 г. да откликне на военновремен-
ната конюнктура и да заснеме патриотичната мелодрама 
„За родината“. Ако към това прибавим и поста му на 
ръководител на кинохрониката на фондация „Българско 
дело“ между 1941 г. и 1944 г., и филма му „След пожара 

135 Из отчетния доклад на ЦК на БКП пред VIII-я конгрес на Партията. – Фил-
мови новини, № 11, 1962, с. 2.
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над Русия“ (1929), в който чрез визуална метафора се обви-
нява болшевишката революция от 1917 г., ще си обясним 
защо политическите ръководители на кинематографията 
правят всичко възможно да лишат видния режисьор от 
възможността да снима игрални филми. В крайна сметка, 
унижен и огорчен, Грежов напуска България. 

Предвоенните режисьори ще бъдат изтласкани от ак-
тивна работа в игралното кино и ще бъдат забравени. Ре-
жисьорите от новото поколение, на които властта възла-
га своите надежди, задължително са с политически чиста 
биография. Вече споменах, че първата група младежи, 
изпратена да се образова в областта на киното в СССР, 
е сформирана по лично указание на Георги Димитров. 
С цел от тук нататък да бъде възпрепятстван достъпът 
до екран на нелоялни към режима творци, до кино-
образование през 50-те години ще бъдат допускани само 
убедени комунисти, преди всичко активни участници в 
комунистическата просъветска съпротива. Не подлагам 
на съмнение таланта и творческия потенциал на Христо 
Ганев, Бинка Желязкова и Анжел Вагенщайн, само под-
чертавам, че управляващата партия се стреми да фор-
мира ядро от творци с недвусмислени комунистически 
убеждения. В него по изключение се включват и онези 
предвоенни автори, които категорично се поставят в ус-
луга на режима. Такива са например режисьорите Антон 
Маринович и Захари Жандов, сценаристите Павел Вежи-
нов, Димитър Димов и Емилиян Станев. Властта оценя-
ва готовността им да пропагандират новата идеология 
и прагматично се възползва от творческите им умения, 
формирани в буржоазна културна среда. Но това са из-
ключенията, компромисите, които новата власт прави, 
особено докато създаде свои собствени кадри. Общият 
подход е, че до кинообразование и до творческа дейност в 
кинематографията се допускат изключително хора, дока-
зали верността си към господстващата идеология и към 
СССР. Те ще формират българското кино през следващо-
то десетилетие.

Естествено е творците, които, бивайки поначало 
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чужди на комунистическата идеология, активно да се 
приспособяват към системата, да преживеят криза на 
идентичността. Дали е парадокс обаче, че тази криза не 
подминава и най-изявените кинематографисти, искре-
ни носители на комунистическата идеология, например 
Бинка Желязкова, Христо Ганев, Валери Петров, Борис-
лав Шаралиев. От една страна, те започват да забелязват 
и осъзнават, че действителността се развива в противоре-
чие с идеала, за който са били готови да жертват живота 
си. От друга страна, смекчаването на политическата стаг-
нация след ХХ Kонгрес на КПСС през 1956 г. поражда у 
тях илюзии за настъпването на творческа свобода. Поло-
жителното следствие от тези илюзии за нашето кино са 
първите опити да се създадат български игрални филми, 
които стилистично или идейно поставят под съмнение 
предписанията на соцреализма. Бинка Желязкова с „Жи-
вотът си тече тихо“ (1957) и Рангел Вълчанов с „На малкия 
остров“ (1958) поставят началото на антиконформисткия 
филм в българското социалистическо игрално кино. 

кризата на идеала: „Животът си тече тихо“
„Животът си тече тихо“ на сценариста Христо Га-

нев и режисьора Бинка Желязкова по всяка вероятност 
е първото произведение в цялото източноевропейско 
следвоенно кино, което поставя въпроса за драстичното 
отстъпление на реалния социализъм от комунистичес-
кия идеал. Създателите на филма творят от позициите 
на участници в комунистическата съпротива. Те искрено 
вярват в утопията и преживяват тежка криза от невъз-
можността да я видят осъществена. Показателно е, че ре-
шават филма си в неореалистичен стил, а не с обичайната 
за темата героично-романтична патетика. Ганев и Желяз-
кова демитологизират реалността от моралната позиция 
на хора, рискували живота са за победата на комунисти-
ческата идея. Сюжетът на филма е прост – войната е при-
ключила с победа и бившият партизански командир Же-
льо (Богомил Симеонов) е станал народен представител 
и директор на държавно предприятие. Упражнявайки 

Кризата на идеала: „Животът си тече тихо“
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власт, той е отстъпил от комунистическия идеал и е за-
почнал да се корумпира – зрителят следи деградацията 
му. В опозиция на образа на Жельо са поставени два об-
раза на негови бивши другари – Петко (Георги Георгиев-
Гец), инвалид от съпротивата, и Велко (Любомир Дими-
тров), загинал в битка, спасявайки партизанския отряд. 
Петко протестира срещу несъответствието между утопия 
и реалност, като съзнателно се маргинализира – предпо-
чита да продава гевреци, вместо да заеме полагащото му 
се място в политическата йерархия. Маргинализацията 
като избор представлява символичен отказ да се приеме 
реалността и разкрива желанието на героя да остане в 
сферата на утопията. Утопичното съзнание не е в състоя-
ние да съчетае властовата позиция с идеала за равенство. 
Нещо повече – придържането към утопичните ценности 
води от своя страна до маргинализация в социалната ре-
алност. В „Животът си тече тихо“ сценаристът Христо 
Ганев противопоставя на корумпиралия се бивш парти-
зански командир образа на загиналия партизанин Велко 
(Любомир Димитров), доброволно пожертвал се, за да 
спаси отряда си. Убитият другар, който чрез саможертва-
та си е придобил статус на Светец, неизменно присъства 
в малобройните български филми, които си позволяват 
да коментират на екрана моралния облик на оцелелия 
боец от съпротивата, упражняващ власт в качеството си 
на победител. Образът на загиналия герой, предлагащ 
неопетнения морален еталон, дава възможност цензура-
та да бъде, ако не заблудена, то поне заобиколена.

„Животът си тече тихо“ е първият български следвое-
нен филм, спрян от комунистическата цензура. Драмата 
около неговото спиране и „арестуване“ за цели тридесет 
и една години е подробно проследена и документално 
онагледена от Неда Станимирова136. Нещо повече – позо-
вавайки се на документите от многократните обсъждания 
(общо седем на брой!) на сценария, пробните снимки на 
актьорите, на режисьорския сценарий и на вече готовия 

136 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 93-142.
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филм, Станимирова е съумяла да пресъздаде, разкрие и 
изясни механизмите, чрез които се упражнява идеологи-
ческият и политическият диктат над българското кино. 
Аз нямам какво да добавя към тази богата фактология. 
Струва си обаче, възползвайки се от публикувания изо-
билен документален материал, да направя някои мои 
обобщения.

Проследявайки хронологията на събитията, т.е. на 
седемте обсъждания, довели до Постановлението на 
ЦК на БКП за състоянието и по-нататъшното разви-
тие на българската кинематография, с което се заклей-
мява филмът (и още четири други), и последвалата му 
забрана, ще забележим, че местата им на провеждане 
и участниците в тях всъщност разкриват един все по-
настъпателен механизъм за пречупване на волята и твор-
ческата независимост на авторите. Обсъжданията започ-
ват на ниво Художествен съвет на Студията за игрални 
филми на 29.09.1955 г.; една година по-късно (24.07.1956 г.) 
прерастват в разширено заседание на Колегиума при 
Министерство на културата; последвано от обсъждане на 
ниво министър на културата, в резултат на което замест-
ник-министърът дава своя резолюция за поправки на 
сценария, и завършват през 1958 г. с обсъждане на гото-
вия филм (с вече промененото заглавие „Животът си тече 
тихо“) от група бивши партизани, които заемат високи 
обществени позиции. Сред тях преобладават военните. 
Станимирова окачествява изказванията на партизанска-
та група като „смайващи“, но според мен те са съвсем 
закономерни. Въпросната група е дълбоко засегната от 
честната позиция на Ганеви по отношение на разминава-
нето между декларираните идеали на комунизма и пове-
дението на бившите партизани, заели властови позиции, 
с една дума – от отхвърлянето на демагогията, която за-
почва все повече да превзема българското общество след 
т.нар. Априлски пленум на ЦК на БКП през 1956 г. Някои 
от тези изказвания ме карат да мисля, че вероятно в обра-
за на корумпирания Жельо са се припознали партийни 
функционери от най-висок ранг, защо не и самият Тодор 
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Живков? Бившият „чавдарец“, полковник Желязко Ко-
лев, например дава на Ганев следния съвет: „Ако Колка-
та (партизанското име на Христо Ганев – б.м.) има пред 
вид лично някого, много по-добре щеше да бъде, ако 
лично му ги беше казал тези работи, отколкото да прави 
филм“. Христо Боев пък от своя страна направо заявява: 
„Това е един вътрешен въпрос, който нашата партия уре-
ди с Априлския пленум“137. Според мен това е ключово 
изказване за обсъжданията на филма, което ясно сочи 
причината, поради която произведението се оказва тол-
кова неудобно за управляващите. Точно по това време 
партийната върхушка, начело с Тодор Живков, с всички 
сили се стреми да внуши на обществото, че Априлски-
ят пленум е сложил край на сталинския период и най-
после е установил истински социализъм. Това, разбира 
се, е демагогски ход, с който управляващите прикриват 
опиянението си от властта и корупцията. Както и страха 
си у нас да не се повтори унгарският опит за антисъветска 
революция от 1956 г. Александър Янакиев вижда нещата 
така: „Някои интелектуалци са повярвали в промяната 
след ХХ конгрес на КПСС, но комунистическото ръковод-
ство никак не може да забрави още по-пресния спомен от 
унгарските събития през 1956 г. Затова идеологията се за-
тяга. Впрочем така ще е за напред – всеки път, когато има 
някакви опити в другите страни за либерализация, това 
се отразява пагубно върху нашата духовна атмосфера, а 
когато няма очевиден повод, отново с периодичност от 
5-6 години на творците трябва да се припомня, че парти-
ята е тази, която управлява обществото като цяло.“138

Основният въпрос, който задават и авторите на „Жи-
вотът си тече тихо“, и неговите привърженици, и него-
вите противници, е: защо бившият партизанин Жельо е 
отстъпил от идеалите си и се е корумпирал? Мисля, че 
по онова време нито един от участниците в дискусиите 
около филма не е в състояние да даде отговора: защото 
порочната социална система, основана върху насилие, 

137 Пак там, с. 125.
138 янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 221.
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опорочава своите привърженици. Христо Ганев и Бин-
ка Желязкова обаче, с цялата си искреност и с целия си 
талант, се стремят да накарат публиката да се замисли 
върху реалността, да я заразят със своето морално без-
покойство за „нещата, които ги заобикалят“139. Нарочно 
използвам фразата „морално безпокойство“ – искам от-
ново да подчертая, че „Животът си тече тихо“ е първият 
филм в Съветския блок, който откровено и остро поставя 
въпроса за моралната ерозия, предизвикана от невъзмож-
ността да се изгради по насилствен начин декларираната 
социална утопия. Две десетилетия по-късно терминът 
„кино на моралното безпокойство“ ще се появи в полско-
то кино и ще стане един от всепризнатите му приноси 
в световния кинематографичен процес. Не искам да зву-
ча наивно-патриотично, но смятам, че „Животът си тече 
тихо“ е първият образец за кино на моралното безпокой-
ство, новаторско произведение за целия социалистичес-
ки лагер. Прави чест на кинематографистите, участници 
в обсъжданията, които забелязват, оценяват и защита-
ват това новаторство. Особено последователен в защи-
тата на филма е Анжел Вагенщайн, който освен всичко 
друго подчертава: „с този сценарий ние сме една година 
по-напред от кинематографиите на другите народно-де-
мократични страни“. А Въло Радев директно прави срав-
нение с полското кино: „Засега поляците мислят, че те 
вървят към нови форми в кинематографията, но ние мо-
жем смело да кажем, че ние сме новатори.“140 Очевидно 
е, че колегите на Ганеви оценяват не само гражданската 
им смелост и артистични постижения, а разглеждат фил-
ма в перспективата на национален принос към киното 
на соцреализма изобщо. С днешна дата Неда Станими-
рова също настоява, че „този филм наистина щеше да е 
между първите [...] – преди полския „Човек на релсите“ 
на Анджей Мунк и доста преди съветските филми, пре-
осмислящи сталинизма“141. На това бих възразила само, 

139 Изказване на Христо Ганев. Цит по: станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 130.
140 Пак там, с. 109 и 117.
141 Пак там, с. 134.
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че според мен филмът не е ограничен до преосмисляне-
то на сталинизма, а поставя големия въпрос за връзката 
власт – морал в тоталитарното общество. Самата аз съм се 
опитвала да изтъкна това първенство на „Животът си тече 
тихо“ на международни форуми винаги, когато ми се е 
отдавало възможност. Слушателите ми винаги са проя-
вявали непресторено внимание, прерастващо в недоуме-
ние, когато в заключение съм съобщавала, че всъщност в 
продължение на тридесет години никой не е гледал този 
филм нито в България, нито в чужбина. Така полското 
първенство си остава в сила, защото историята се опреде-
ля не от нещата, които не са се състояли, а от онези, които 
са се случили и са отключили процеси.

Появата на „Животът си тече тихо“ наистина отключ-
ва процес, но той е неочаквано негативен за създателите 
на филма и за онези среди на интелигенцията, които се 
надяват, че смъртта на Сталин и Априлският пленум на 
ЦК на БКП ще донесат очакваното разведряване. Очевид-
но е, че филмът се е оказал по-голямо предизвикателство, 
отколкото е могъл да понесе висшият ешелон на БКП. 
Намесва се самият Тодор Живков: „От няколко години 
кинематографията поднася поредица от безидейни, апо-
литични и антихудожествени филми, които изопачено 
представят живота в страната ни [...] В липсата на здраво 
идейно-политическо ръководство на кинематографията 
трябва преди всичко да търсим главната причина за ней-
ните несполуки [...] Очевидно не могат сега Централни-
ят комитет и правителството да не се намесят в работата 
на кинематографията.“142 И те се намесват, като сменят 
ръководствата на Управлението на кинематографията, на 
Студията за игрални филми и на Министерството на кул-
турата. Властта реагира и с официален партиен документ, 
заради който „Животът си тече тихо“ не стига до премие-
ра – на 5.07.1958 г. излиза Постановление на ЦК на БКП за 
състоянието и по-нататъшното развитие на българската 

142 Живков, тодор. Повече между народа, по-близо до живота. Реч на първия секретар на 
ЦК на БКП др. Тодор Живков на отчетно-изборното събрание на Съюза на българските пи-
сатели. – Киноизкуство, 1958, № 5, с. 2.
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кинематография, което порицава отклонилите се от соц-
реалистическите предписания творци143. „Показателно е, 
че вече не Министерският съвет взема решения, а ръко-
водството на компартията. Там е реалната власт и през 
следващите десетилетия това ще е мяс тото, откъдето ще 
идват разпорежданията [...] В тези постановления и ре-
шения [...] партийното ръководство в императивен тон 
заявява какво трябва да се направи. Най-важното свойс-
тво на тези документи е тяхната особена сила [...] Те са 
много по-действени при социализма, отколкото закони-
те [...] На практика лепенето на политически етикети е 
много ефективно. То може да унищожи или възвеличи 
конкретната личност, произведение и т.н.“144 Позволих 
си толкова дълъг цитат, защото той много точно разкри-
ва механизма на контрол над българското изкуство през 
епохата на реалния социализъм. Бих искала да добавя, че 
„лепенето на политически етикети“ е толкова ефективно, 
защото според комунистическия възглед произведения-
та на изкуството са преди всичко средства за политическа 
пропаганда и се оценяват от гледна точка на политиче-
ската им коректност.

Неда Станимирова нарича постановлението „свое-
образен манифест на догматизма, в който прозираше 
уреждане на лични сметки в сферата на киното“145. В 
него авторите на филма са обвинени, че „фактически раз-
венчават образа на народните партизани, хвърлят кле-
вета върху тяхната борба и всеотдайност към народното 
дело“. А новоназначеният заместник-началник на Управ-
ление „Кинематография“ бърза да отсече: „Всички, кои-
то са решавали съдбата на филма [...] са видели по-добре 
от авторите органическите идейни недъзи (к.м.) на тяхното 
произведение, и затова са му отредили такава съдба – да 
не бъде пуснат на екраните. Тази най-тежка санкция за 

143 Постановление на ЦК на БКП „За състоянието и по-нататъшното развитие на Българска-
та кинематография“, 1958. Цит. по: найденов, Мирон. Партийни и държавни документи 
за развитието на българската кинематография. Ч. І (Архив на Българска национална фил-
мотека).
144 янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 223.
145 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 144.
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едно кинопроизведение трябваше да послужи като сери-
озен повод за размисъл преди всичко за създателите на 
филма. Вместо да направят това, те „смело“ застават сре-
щу всички и заявяват „Не сме съгласни с критиката.“146

Властващите схващат утопията като инструмент на 
демагогия, като средство за управление, изповядващи-
те я привиждат в нея Обетована земя. За инженерите 
на тоталитарната култура киното е просто инструмент 
за мултиплициране на комунистическите идеологеми. 
Конфликтът е неизбежен и Неда Станимирова е права, 
че въпросното постановление „предопредели за дълго 
участта на киноизкуството ни [...] и представлява концен-
трат на демагогската партийна политика, следвана в тече-
ние на десетилетия”147. Филмът излиза на екран тридесет 
и една години по-късно, по време на перестройката през 
1988 г., за съжаление, без да окаже никакво реално влия-
ние върху кинематографичния процес.

Следващата творба на Бинка Желязкова „А бяхме 
млади“ (1961), отново по сценарий на Христо Ганев, е 
значително по-съобразена с официалния тон. Неда Ста-
нимирова смята, че в този филм авторите са „изразили 
болката си от неразбирането на поривите им при създа-
ването на „Животът си тече тихо“, мъката от несправед-
ливите обвинения“, позовавайки се на основната тема на 
филма, темата за неоснователното подозрение148. Макар 
и косвено, отново е поставен въпросът за отстъплението 
от някогашния идеализъм. Характерите на младите ко-
мунисти са идеализирани, но адекватно избраният жанр 
романтична трагедия и подчертано романтичният стил 
спасяват филма от изкуствеността и неправдоподобност-
та на редовите антифашистки драми, които социали-
стическите кинематографии произвеждат на конвейер. 
Майсторските драматургични решения, силната актьор-
ска игра и новаторската визия осигуряват на „А бяхме 

146 гинев, Марин. За позицията, искреността и грешките... – Народна култура, № 4, 
24.01.1959. Цит. по: янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 225. 
147 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 135.
148 Пак там, с. 180.



103

млади“ достойно място в историята на българското кино. 
Павел Писарев, по това време редактор в партийния 
официоз „Работническо дело“, разкрива по повод из-
лизането на екран на „А бяхме млади“ един от механиз-
мите, с които образованата и по-либерално мислещата 
комунистическа интелигенция се опитва да противо-
действа на твърдия партиен догматизъм: „Когато беше 
готов филмът на Бинка Желякова и Христо Ганев „А бях-
ме млади“, Васил Акьов (завеждащ културния отдел на 
в. „Работническо дело“ – б.м.) прати Панчо Панчев да го 
гледа още на вътрешните прожекции в Киноцентъра и 
вестникът публикува негова възторжена рецензия, която 
излезе в деня на премиерата на филма. Авторите бяха 
творци на спрения и забранен „Животът си тече тихо“ и 
се готвеше ново аутодафе, но то бе предотвратено – кой 
ще критикува филм, похвален щедро от „Работническо 
дело“ още преди да е пуснат на екрана.“149

През 60-те години блюстителите на идеологията 
започ ват да разбират, че строгата нормативност рядко 
ражда художествено убедителни и въздействащи филми. 
От началото на десетилетието се правят опити да се пре-
одолее конфликтната ситуация – постепенно започват да 
се допускат и по-свободни художествени търсения. За-
почва да се лансира схващането, че социалистическият 
реализъм е художествена система в постоянно развитие. 
Но независимо от еволюцията на теоретичните възгле-
ди, цензурата работи безкомпромисно и през следващи-
те десетилетия, поддържайки идеологическия модел и 
правейки невъзможно прякото деклариране на идентич-
ност извън нормите на социалистическия реализъм. От-
говорниците по идеологията привиждат идеологическа 
диверсия и зад всеки формален експеримент – например 
„Привързаният балон“ на Бинка Желязкова отново е сва-
лен от екран след премиерата му в края на 1967 г. и успеха 
на Международния филмов фестивал в Монреал заради 
нарушаване естетиката на соцреализма.

149 Писарев, Павел. Подир изгубеното време..., с. 128. 

Кризата на идеала: „Животът си тече тихо“
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Парадоксалното дисидентство
Постановлението на ЦК на БКП за състоянието и по-

нататъшното развитие на българската кинематография 
от 1958 г. и вдъхновената от него партийна цензура по-
ставят началото на един парадоксален процес, който тече 
в българското кино до самия край на тоталитарния пе-
риод – превръщането в дисиденти на творци, които или 
критикуват действителността от марксистка гледна точка 
(т.нар. критика от ляво), или просто търсят индивидуа-
лен стил, без да се противопоставят на политическата си-
стема. Така се оформя група от автори, обединени един-
ствено от факта, че техни произведения са отхвърлени 
от цензурата. Аз наричам тези автори парадоксални диси-
денти. Трябва добре да си дадем сметка, че свързаната с 
БКП българска интелигенция от това поколение мечтае 
само за преустройство (или на руски – перестройка) на со-
циалната система (коeто и ще получи след средата на 80-
те години) и в никакъв случай – за нейното отхвърляне и 
разрушаване. Най-ожесточената битка в киното се води 
между комунистическата интелигенция, която се стреми 
да остане вярна на идеалите си и партийните лидери, за 
които комунистическата идеология все повече се превръ-
ща в демагогска легитимация на властта. Така, след сре-
дата на 50-те години, партийните бюрократи превръщат 
в дисиденти всички български кинематографисти, кои-
то си позволяват естетически експерименти извън офи-
циалния соцреалистически стил. Оттук и парадоксът 
– дисидентски се оказват преди всичко филмите на най-
преданите на своя идеал комунисти, каквито са Христо 
Ганев и Бинка Желязкова („Животът си тече тихо“, 1957; 
„Привързаният балон“, 1967) и Валери Петров, сценарист 
на филма „На малкия остров“, 1958 г., също заклеймен с 
прословутото постановление.

„Този филм ни довежда до нивото на европейските 
кинематографии. Филмът „На малкия остров“ бележи 
много смел скок към художествена зрелост на нашата 
кинематография.“ Тези думи биха могли да са мои, но 
всъщност ги е казал Емил Петров преди повече от петде-
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сет години на обсъждането на филмовия дебют на Ран-
гел Вълчанов пред Художествения съвет на Студията за 
игрални филми150. Първата съвместна работа на сцена-
риста Валери Петров и режисьора Рангел Вълчанов наи-
стина заема уникално място в историята на нашето кино 
– на абсолютно естетическо новаторство. Независимо от 
трудната му съдба, филмът е подробно анализиран в на-
шето и чуждото кинознание и отдавна е признат за един 
от върховете на българското игрално кино. Поради това 
аз няма да го анализирам отново, а ще се спра на някои 
възлови за моята теза положения.

Новаторството на филма е предопределено от струк-
турата и стила на сценария му, написан от големия поет 
Валери Петров. За първи път в нашето кино се създава 
филм с толкова сложна драматургия, със сюжет, изграден 
от четири различни истории, разказани от четири различ-
ни гледни точки и вкарани в рамката на друго историческо 
време. Тези разкази се водят от името на всеки един от че-
тиримата главни герои (не един Герой, а четири различни 
индивидуалности!): Коста Рика (Стефан Пейчев), Учени-
ка (Иван Андонов), Жеко (Константин Коцев) и Доктора 
(Иван Кондов). Нещо повече – гласовете на разказващите 
идват от някаква друга реалност (и това е много ясно и кра-
сиво подчертано режисьорски), защото всъщност те са от-
давна мъртви: времето на разказване не само е асинхронно 
на събитията, за които се разказва, но е и абсолютно услов-
но. Сложното боравене с времето, заложено в сценария, 
е едно от най-големите изпитания, на които тогава може 
да бъде подложен български режисьор дебютант. Рангел 
Вълчанов не само блестящо го преодолява, но и от тук на-
татък превръща обединяването на асинхронни времена в 
художествените пространства на филмите си в своя запа-
зена марка, в основен елемент на уникалния си стил. Игри-
те му с филмовото време обаче тръгват от този филм, от 
предизвикателството, което отправя към него Валери Пе-
тров в съвместната им работа над „На малкия остров“.

150 Пак там, с. 152.

Парадоксалното дисидентство
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Майсторството и на двамата блести особено ярко в пре-
цизната разработка на вътрешните монолози, върху които 
се крепи цялата филмова структура. Неда Станимирова 
обръща внимание, че това е подход, „авангарден за киното 
на 50-те години“151. Авангарден е не само за българското 
кино, а въобще за киното – „Хирошима, моя любов“ (1959) 
на Ален Рене ще се появи едва година по-късно! Първоот-
кривателството на Рангел Вълчанов също няма да стигне 
до световните екрани – решението „На малкия остров“ 
да бъде изпратен на МФФ в Кан е отменено след публику-
ването на разгромяваща редакционна статия в сп. „Ново 
време“, орган на ЦК на БКП152. Същата ще бъде съдбата 
и на следващите му открития, заложени в сценария на 
„Лачените обувки на незнайния воин“, предложен за реа-
лизация през 1962 г. и забавен цели седемнадесет години. 
С развитието на процесите ще се окаже, че големите от-
крития, които Рангел Вълчанов прави в киното (не само 
в българското, а в киното изобщо!), са обречени на заду-
шаване от абсурдния местен контекст. За съжаление, и до 
днес тези открития ще бъдат оценявани по достойнство 
само от тесен кръг български колеги, посветени в слож-
ността на процесите в соцреалистическото ни кино.

Атаката срещу „На малкия остров“ започва още с 
предварителните обсъждания на сценария и режисьор-
ската книга от Художествения съвет на Студията за играл-
ни филми. Още на тези ранни етапи на реализация се из-
казват възражения към начина, по който са представени 
героите комунисти. Обвинението, че „те може би прили-
чат на каторжници, а не на комунисти“153, ще се превърне 
в лайтмотив на всички следващи дискусии, на публика-
циите в пресата и най-накрая, макар и пери фразирано, 
ще намери място в текста на самото постановление. Това 
обвинение е отговор на почти пълното разрушаване на 
соцреалистическия модел за Героя и на всички равни-

151 Пак там, с. 161. Този въпрос е разгледан подробно и в: станимирова, неда. Кино и ге-
роика. София: Наука и изкуство, 1973.
152 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 141-142.
153 Пак там, с. 135; Изказване на Дако Даковски, с. 150; Дописка на Панайот Яръмов във в. 
Черноморски фронт, 11.05.1958. 
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ща на филма – драматургия, режисура, визуален стил и 
актьорска игра. Всъщност филмът демонстрира силни 
връзки с естетиката на приключенското кино и с тради-
цията на авантюрния роман. „Натрапливо дразнят пре-
многото случайности“154, ще се възмутят анонимните 
автори на редакционна статия във в. „Народна култура“. 
Тандемът Петров/Вълчанов интерпретира исторически-
те факти около бягство на политически затворници от 
остров Света Анастасия през 1925 г. с онази смесица от 
игра на случайности, романтични жестове и хумористич-
ни акценти, които правят приключенския жанр толкова 
любим на публиката. Обвинението е основателно – да, 
филмът е решен по-скоро като приключенски, откол-
кото като историко-революционен (каквото и да означава 
последният термин)! Както са основателни според мен 
абсолютно всички обвинения, които ще му бъдат отпра-
вени. Няма да ги изреждам, защото Неда Станимирова 
ги е проследила подробно155.

Нейната изчерпателност при изследването на до-
кументите от обсъжданията на филма буди у мен голя-
мо уважение. Не съм съгласна обаче с гледната точка, от 
която Станимирова защитава филма днес. Тя твърди, че 
противниците на филма са го отхвърлили, защото не са в 
състояние да вникнат „в същността на поставените от „На 
малкия остров“ проблеми“156 и да оценят неговото нова-
торство. Аз мисля, че е точно обратното – много добре са 
вникнали и в проблематиката, и в новаторството – всички-
те им обвинения, отправени към създателите му, са абсо-
лютно основателни. Обвинение първо: филмът развенча-
ва героиката на борбата за социализъм157. Да, развенчава 
я! Обвинение второ: в стила на филма се чувства силното 
влияние на неореализма158. Да, филмът е силно повлиян 

154 Редакционна статия във в. Народна култура. Цит. по: станимирова, неда. Кинопроце-
сът..., с. 143.
155 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 143-157.
156 Пак там, с. 144.
157 Доклад на българската делегация на ІІ Конференция на социалистическите кинемато-
графии, Синая, 1858 г. Цит. по: станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 144.
158 За висока идейност на нашите игрални филми. – Ново време, 1958. Цит. по: станимиро-
ва, неда. Кинопроцесът..., с. 143. 

Парадоксалното дисидентство
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от неореализма! Обвинение трето: главните герои загиват 
нелепо, смъртта им е лишена от всякакъв героизъм159. Да, 
смъртта и на четиримата е представена като резултат от 
нелепи случайности! Противниците на филма схващат 
съвсем точно творческите намерения на Валери Петров 
и Рангел Вълчанов и категорично им се противопоставят. 
Противниците на филма не са просто, както би се изра-
зила Станимирова, група „тесногръди партийци“, а ком-
петентни кинематографисти и критици, които много вни-
мателно следят и добре забелязват какво точно се случва в 
българското кино с появата на този филм. Съвременният 
изследовател открива, че според цитираните протоколи 
от обсъждания и статии в печата филмът е атакуван не 
поради неразбиране, а поради страх, че той противоречи 
на соцреалистическия модел. Противниците на филма 
безпогрешно откриват, назовават и интерпретират като 
слабости онези негови качества, които привържениците 
му изтъкват като негови достойнства. Гледната им точка 
– дали са полезни за комунистическата пропаганда, или 
не. Един от тях, талантлив и добре образован режисьор, 
предупреждава: „Има опасност от този материал да изле-
зе неполезен (к.м.) за нас филм“160. Смятам това изказване 
за ключово – то сочи директно към истинските мотиви за 
отхвърлянето на филма.

Колкото до обвиненията в „неореализъм“ – подозри-
телността, с която се отнасят партийните идеолози към 
естетиката на неореализма, винаги е будела у мен искре-
но недоумение – та нали неореализмът е най-лявото те-
чение в европейското кино по онова време. Дълго време 
недоумявах защо потомственият граф Висконти ди Мо-
дроне през 1948 г. дава най-доброто от себе си, за да пред-
стави сицилианските рибари с пълната достоверност на 
мизерията им („Земята трепери“), а потомственият селя-
нин Тодор Живков десет години по-късно отрича плахите 
български опити в същия неореалистичен стил като „мо-

159 Изказвания на Дако Даковски и Яко Молхов на обсъждането на филма от Художестве-
ния съвет на СИФ, 31.12.1957 г. Цит. по: станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 154-156.
160 Изказване на Дако Даковски..., с. 150.
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дернистични „новаторски“ влияния отвън“161. Възможен 
отговор на недоумението си получих не от Висконти, а 
от въпросната реч на Тодор Живков – според последния 
„модернистичните“ търсения на българските кинемато-
графисти са отклонение „от метода на социалистическия 
реализъм“. Не може да се каже по-кратко и по-ясно! Не 
допускам, че Живков е бил настина запознат с естетиката 
на неореализма, нито пък, че сам е съчинил въпросния 
документ – по-вероятно е идеологическата опасност от 
проникването на неореализма на българския екран да 
му е била посочена от услужливи съветници и речопис-
ци. (Въпросът за действителното авторство на речите на 
партийния ръководител и на текстовете на официалните 
партийни документи в областта на киното от онова вре-
ме е много интересен и заслужава отделно изследване.) 
В конкретния случай с „На малкия остров“ може да се 
изкаже хипотеза, че текстовете на цитираните реч и по-
становление всъщност са написани от автора(ите) на най-
яростните публикации срещу филма в печата. А моят 
извод за „опасността“ от неореализма е следният: неоре-
ализмът представлява истинското ляво кино на епохата. 
Каква по-неприятна изненада за блюстителите на соци-
алистическия реализъм от появата на автентична лява 
естетика в Италия, т.е. извън контрола на съветските иде-
олози. Неореализмът предлага несъветска алтернатива за 
левите кинематографисти. В непреднамереността и бук-
вализма на неореалистичното кино се оглеждат фалшът 
и помпозността на соцреалистическата естетика. Българ-
ските управляващи, сервилно уповаващи се на съветските 
си покровители, съзират политическа опасност във всяка 
алтернатива на съветския начин на мислене. И това е една 
от най-горещите точки в кризата на идентичност, в която 
навлизат българските ляво мислещи творци, парадоксал-
ните дисиденти от края на 50-те години. 

Нелепата смърт на героите, съзнателно избран от сце-
нариста на „На малкия остров“ художествен похват, също 

161 Живков, тодор. Повече между народа, по-близо до живота..., с. 3.

Парадоксалното дисидентство



110

Първа криза на идентичност: утвърждаване на соцреализма в българското игрално кино

повдига интересни въпроси от гледна точка на тази кри-
за на идентичност. Неда Станимирова цитира свой личен 
разговор с Валери Петров, в който поетът е споделил, че 
той, в противоречие с историческата истина за успешното 
бягство, е избрал нелепа гибел за героите на филма, защо-
то повечето от бегълците, достигнали съветски брегове, в 
крайна сметка са намерили смъртта си в съветския ГУЛАГ. 
През 1957 г. за това не може да се говори открито – зато-
ва трагичният край косвено носи идеята за тоталната им 
обреченост. Очевидно е обаче, че такива тънкости на под-
текста могат да бъдат схванати само след лични обяснения 
от страна на авторите. Дори и във филма да е заложено 
такова послание, то по никакъв начин не стига до зрите-
ля, още по-малко – до днешната публика. От цитираното 
интервю обаче се разбира, че Валери Петров е наясно със 
съществуването на съветския ГУЛАГ и с трагедията на мно-
жество български комунисти политемигранти в СССР, ко-
ито вместо сбъднатата си комунистическа мечта намират 
там смъртта си. Тогава защо тази вярност към комунизма? 
Защо това упорито нежелание за раздяла със социалните 
илюзии? Може би отказът от тях толкова скоро след на-
лагането на съветския модел у нас би предизвикал тежка 
криза на идентичността, която не са готови да понесат дори 
най-интелигентните и чувствителни комунисти? Или по-
скоро – най-малко са готови да я преживеят именно те. Към 
психоаналитично тълкуване на процесите в българското 
кино ще тръгне едва следващото поколение162, а пръст в ра-
ната, оставена от трагичната съдба на чуждите комунисти 
емигранти в СССР, ще сложат не Валери Петров и Рангел 
Вълчанов с „На малкия остров“ през 1957 г., а Тео Ангело-
пулос с „Прахът на времето“ през 2008 г.

Най-важното според мен е, че през 1957 г. в българско-
то кино се появяват „Животът си тече тихо“ и „На малкия 
остров“, ярки доказателства, че не всички български филми, 
създадени дори в най-трудните години на комунизма, авто-
матично могат да се причисляват към официалния соцреа-

162 Вж. Петрова, Виолета. Сянката на Лай... 
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листически стил. Тези филми показват, че за да определим 
едно произведение като соцреалистическо, не би трябвало да 
се ръководим само от факта, че годината му на създаване 
съвпада с времето на комунизма. Филмът е официозен само 
в случай, че патосът му е определено апологетичен по от-
ношение на социалната система, драматургията му – струк-
турирана около монолитен образ на положителен Герой 
комунист, а визуалният му стил – подчинен на предписани-
ята за мнимо жизнеподобие. Определящи са преди всичко 
патосът и стилът, а не годината на създаване.

В българското кино има, макар и малко, игрални фил-
ми, които още в първите две следвоенни десетилетия се 
противопоставят на предписанията на социалистическия 
реализъм и представляват опити за свободна творческа из-
ява на авторите си. Това са действителните постижения на 
нашата тогавашна кинематография, които показват потен-
циала ѝ извън редовата соцреалистическа продукция. Тези 
филми са резултат от съпротивата на отделни творци сре-
щу митологизирането на действителността и догматизира-
нето на изкуството. Христо Ганев и Бинка Желязкова, Вале-
ри Петров и Рангел Вълчанов работят не според, а въпреки 
идеологизираните естетичес ки предписания. Качествата 
на филмите им са резултат на неповторимо артистично 
виждане и на решимост да се съпротивляват на догматиз-
ма, независимо откъде им е налаган той. Ограничавани от 
тоталитарната цензура, тези автори се опитват да поставят 
въпроса за идентичността по парадоксален начин – като 
започват да създават двойствени кодове и да конструират 
двойствени послания, предназначени за публика, приуче-
на да общува в същия двойствен стил. Така най-важното по-
следствие за българското кино от първата криза на идентич-
ност става откриването на естетически похвати, чрез които 
да се създават и поддържат образи на двойна идентичност, 
противоречиви послания, отричащи основни постулати на 
соцреализма, но привидно изградени според идеологиче-
ските предписания. Тези похвати ще бъдат непрекъснато 
усъвършенствани от кинематографистите и през следва-
щите периоди, до самия край на комунизма в България.

Парадоксалното дисидентство
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глава ІІ 
Втора криза на идентичност: 
тоталитаризмът и драмата на 
модерната личност на екрана

Утопия и социална реалност
Думата утопия сама по себе си съдържа идеята за не-

осъществимост – у-топия (от гр. ού – не, τόποσ – място) 
буквално означава място, което не се намира никъде, т.е. 
което не съществува. В английския превод на понятие-
то – Neverland (земята „Никога“) – неосъществимостта 
е подчертана и чрез въвеждането на компонента време 
(never – никога). Независимо от английския принос за 
въвеждането на понятието в световна употреба, англий-
ският език категорично поставя утопията извън времето 
и пространството163.

Комунизмът е една от малкото утопични идеологии, 
подложени на проверка в реалността. Въпросът, каква 
част от хората, които го налагат на обществото, познават, 
осъзнават и следват оригиналната му идеология, заслу-
жава отделно проучване. За протичането на процесите 
в българското кино през 70-те години на 20 век обаче е 
важна не само марксистката идеология сама по себе си, 
а преди всичко политическата практика на реалния со-
циализъм, и то в българския му вариант. През този пе-
риод главното предизвикателство за българските творци 
се оказва демагогията на управляващите, които обявя-
ват несполучилия социален експеримент за победилата 
утопия. Нещо повече – тоталитарната държава използва 
мощните си репресивни механизми, за да парира всяка 
проява на социално недоволство.

163 More, Sir Thomas. Utopia, 1516.
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Тези противоречия естествено предизвикват втората 
криза на идентичност, която настъпва в обществото и се 
отразява на българското кино в края на 60-те и начало-
то на 70-те години на миналия век. Както вече споменах 
в увода, това е времето на голямата следвоенна криза на 
идеологиите в целия западен свят. Това е и славното вре-
ме на следвоенното поколение на Европа, което отхвърля 
ценностите на миналото, епохата на студентските бунто-
ве, времето на антивоенното движение в САЩ и на хипи-
културата. За Източна Европа това е моментът на голя-
мата илюзия, че може да има социализъм с човешко лице, 
на общо идеологическо събуждане в целия Съветски 
блок, достигнало своята кулминация с Пражката пролет. 
Определям годините от средата на 60-те до средата на 70-
те като период на Пражката пролет в нашето кино, защото 
Пражката пролет е най-важното събитие, белязало по-
литическия и интелектуалния живот на Източна Европа. 
Тя има изключително влияние и върху българското кино 
от гледна точка на идеологическо разкрепостяване, про-
тивопоставяне на догматичното мислене, но и като ката-
лизатор на тежки репресии от страна на управляващите. 
Започнала в средата на 60-те години, кризата на идентич-
ност не отшумява – през 80-те години тя се задълбочава, 
за да достигне своята кулминация по време на съветската 
перестройка. Тази криза се оказва изключително плодо-
творна за българското кино – в нейния контекст се офор-
мят върховите постижения на нашата кинематография. 

Не по-малко важно се оказва и още едно събитие, за 
което по онова време изобщо не се споменава в Бълга-
рия – срещата на Римския клуб през 1968 г., когато за 
пръв път се обсъждат глобални проблеми и се въвеж-
да в употреба терминът глобализация. Така погледнато, 
всички събития придобиват ново значение – те могат да 
се осмислят и като подстъп към бъдещoто обединение 
на Източна и Западна Европа, а в по-голям мащаб – и 
като начало на усиления процес на глобализация, който 
се разгръща днес. За българското кино това означава, че 
от средата на 60-те години на 20 век то започва да пре-

Утопия и социална реалност
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одолява своята затвореност и да търпи силни влияния 
от световния кинематографичен процес. 

60-те години: новата вълнà в българското кино
Промененият международен контекст и натрупани-

ят професионален опит откриват път за ново мислене 
в българското кино, за отварянето му към стилистични 
търсения, които излизат извън рамките на соцреалисти-
ческия регламент. В края на 50-те години на екран изли-
зат два френски филма: „Хубавият Серж“ (1958) на Клод 
Шаброл и „Никой не ме обича“ (Les quatre cents coups, 
1959) на Франсоа Трюфо, решени в стил, който е съвърше-
но нов и който променя представите за правене на кино в 
целия свят. След появата през 1960 г. на „До последен дъх“ 
на Жан-Люк Годар и „Стреляйте в пианиста“ на Трюфо, 
които демонстрират и утвърждават устойчивите характе-
ристики на този нов стил, в световното кино ще започне 
да се говори за Нова вълнà (Nouvelle Vague). Първоначално, 
течението, въплътило свободния дух на следвоенното по-
коление в Европа, ще се свърже изключително с френ-
ското кино. Не би могло да бъде и другояче – „вълнàта“ е 
инициирана от кръга около списание „Кайе дьо синема“, 
ръководен от Андре Базен, и е предшествана от статията 
на Франсоа Трюфо „Една тенденция във френското кино“ 
(1954), която задава естетическата ѝ програма: пълна 
творческа свобода на режисьора; непринуден кинемато-
графичен стил в работата на оператора (следване на слу-
чайния ход на събитията и снимки в натура); освободено 
актьорско поведение, формирано според спонтанните 
реакции на изпълнителите; и най-важното – присъстви-
ето режисьор-автор, който сам създава драматургията164.

Експериментаторите от кръга на „Кайе дьо синема“ 
не са просто група луди глави, които се опитват да пра-
вят кино с малко пари – техните предизвикателни фил-
ми оказват огромно влияние върху цялото световно кино. 
Естетиката им се разпространява наистина сякаш в кон-

164 new wave. Atricle from Baseline’s Encyclopedia of Film. Cinemania 96. CD-ROM. Microsoft 
Corporation, 1996.
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центрични вълни и залива останалите европейски кине-
матографии, за да инициира съответните национални 
варианти, например Чехословашка нова вълнà, Немско ново 
кино и т.н. Нещо повече, концентричните кръгове стигат 
и до бреговете на Америка, където се появява бразилско-
то Cinema Nôvo и където повлиява независимото кино на 
САЩ. Българското кино също не остава незасегнато от 
този мощен порив към промяна, към истинска свобода 
на творчество и изказ. Още повече, че именно по това 
време в българското кино навлиза ново поколение кине-
матографисти, необременено с непосредствено участие в 
налагането на социализма и получило кинообразование 
извън страната. Това е поколението, което ще промени 
българското кино из основи.

Трябва да подчертая, че тази промяна у нас се извър-
шва в извънредно сложния политически контекст на 
верноподаничество към СССР в най-тежкото десетиле-
тие за единството на Съветския блок, на безкомпромис-
на партийна цензура и на лична намеса на партийния 
ръководител Тодор Живков в художествените процеси. 
Целта – българската култура да бъде изолирана от вся-
какви процеси и влияния извън регламентираното съвет-
ско изкуство. „През април 1963 г. Тодор Живков прави 
специална среща с интелигенцията, за да изложи своите 
претенции към нея и да ѝ даде указанията си. В областта 
на киното той не е доволен от критиката, която има не-
правилни разбирания и не дава достатъчен отпор на […] 
подражаването на чужди образци […]“165 Въпреки това 
най-свободомислещата част от българските кинемато-
графисти усилено се стреми да работи в актуалните ев-
ропейски посоки. Този стремеж е заявен и обоснован не 
от друг, а от режисьора на еталонния соцреалистически 
филм „Димитровградци“ (1956) Никола Корабов. Днес 
статията на Корабов „За новите мисли – нови форми“166 
(1962) може да се прочете като своеобразен манифест на 
българската Нова вълнà. Два месеца по-късно, през ноем-

165 янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 226.
166 корабов, никола. За новите мисли – нови форми. – Киноизкуство, 1964, № 9, с. 16.
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ври 1962 г., на екран ще излезе и филмът му „Тютюн“. 
Тази екранизация на много оспорвания роман няколко 
години преди това в никакъв случай не може да бъде от-
несена към Новата вълнà, но филмът на Корабов заявя-
ва, макар и в отделни епизоди, тенденция към преодо-
ляване на клишетата на социалистическия реализъм и 
към детайлно изследване на психологически мотиви и 
преживявания с похвати, които напомнят търсенията на 
Антониони от онова време. Неда Станимирова е права, 
че „от гледна точка на стилистиката си филмът „Тютюн“ 
представляваше твърде еклектична смесица от разнопо-
сочни дирения, които така и не бяха споени в органичен 
синтез“167. Според мен обаче тази еклектика идва именно 
от стремежа на режисьора да прекрачи нормите на соц-
реализма и да приложи, каквито е възможно, колкото е 
възможно и както е възможно, нови стилови похвати. От 
такава гледна точка еклектиката би могла да бъде оцене-
на и положително, като опит да се работи в европейски 
стил вместо в стриктно съветски. Естествено е такъв опит 
да се окаже разнопосочен и неравен. С днешна дата мо-
жем да погледнем към „Тютюн“ и като на свидетелство за 
драмата на твореца, стремящ се да постигне възможното 
в рамките на позволеното.

„Хроника на чувствата“
През април на същата 1962 г., малко преди излизане-

то на екран на „Тютюн“, вече се е състояла премиерата на 
„Хроника на чувствата“. Този филм, режисьорски дебют в 
киното на Любомир Шарланджиев, според мен е първият 
български игрален филм, с който се прави опит нашето 
кино да се впише в Новата вълнà. Независимо от работни-
ческо-строителната среда на действието, независимо от ге-
роите комсомолски активисти и строители арматуристи, 
независимо от работническата масовка от Азотноторовия 
завод в Стара Загора, филмът е решен в характерния за ев-
ропейското кино от онова време психологизъм. Шарлан-

167 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 191.
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джиев се вглежда дълбоко в преживяванията на героите, в 
личните им драми и филмът му е може би първият в след-
военното ни кино, който реабилитира българския екран 
като пространство на психологическото наблюдение и те-
ритория на психологическата достоверност. Днес аз виж-
дам в работническата среда на действие единствено „опа-
ковка“, с която сценаристът Тодор Монов и режисьорът 
Любомир Шарланджиев маскират амбицията си да пра-
вят модерно кино. Заглавието „Хроника на чувствата“ зву-
чи предизвикателно в контекста на повелите за мащабност 
в разработването на строителната тема и директно пре-
праща към „Хроника на една любов“ (1950) на Антониони. 
Вместо върху мащабното социалистическо строителство 
Монов и Шарланджиев се съсредоточават върху чувствата 
на героите. Филмът им е за емоции, за взаимоотношения, 
за лични драми. И докато двамата са заети с проекта „Хро-
ника на чувствата“, Антониони публикува текста „Сни-
мам, следователно живея“, в който казва, че за него киното 
е „да гледам навътре в човека и да разкривам движещи-
те го чувства, мислите му по пътя към щастието или не-
щастието, към смъртта […] Старая се просто да разкажа, 
или по-точно да покажа дадени случки и се надявам, че те 
ще се харесват дори и да са горчиви. Животът не винаги 
е весел и би трябвало да го възприемаме от всички стра-
ни. Но аз оставям самият филм да разкрие посланието си 
[…] Харесвам киното, в което образите създават усещане 
за истинност, без да се загубва пробивната им сила […] Не-
щата, видени в истинския им вид, нито преобърнати, нито 
изкривени.“168 Точно това се опитва да направи и Шарлан-
джиев в „Хроника на чувствата“. Заради това усещане за 
истинност сценаристът Тодор Монов прекарва седмици 
наред на строежа на Азотноторовия завод в Стара Загора, 
където се развива действието на филма, за да опознае бита 
и психиката на героите си в детайли169. И тези герои се раз-
личават радикално от предшестващите ги на екрана бойки 

168 антониони, Микеланджело. Снимам, следователно живея. Записки по киното. Со-
фия: Колибри, 2012, с. 16-17 .
169 Вж. станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 211.
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комунисти, бодро устремени към светлото бъдеще. Преди 
всичко, героите на „Хроника на чувствата“ са нещастни – 
всеки от тях носи своята стаена (а това значи вътрешна!) 
драма: Марето (Жоржета Чакърова) – раните от нещастна 
любов и тежката по онова време стигма на самотно май-
чинство, Петко (Любомир Киселички) – драмата на своята 
ревност, комсомолският секретар Мантов (Васил Попили-
ев) – родителската си трагедия. Филмът е хроника на раз-
витието на техните взаимоотношения, а осъществяващото 
се наоколо им социалистическо строителство – само фон 
на личните им драми. Затова съм убедена, че филмът на 
Шарланджиев не трябва механично да бъде причисляван 
към т.нар. „строителен цикъл“ само заради тематиката 
си. Той е в много по-голяма степен опит за онова гледане 
„навътре в човека“, към което призовава Антониони. Дра-
матургията предлага многопластови образи, а и Шарлан-
джиев донася в киното опита си на театрален режисьор 
при работата с актьорите, което е много благоприятно за 
младите тогава Попилиев и Киселички и им дава шанс да 
изи граят първите си значими роли. А за ролята на Марето 
Жоржета Чакърова получава Наградата за женска роля на 
Фестивала на българското кино, Варна, 1962 г. 

„Веригата“
В следващия си филм, „Веригата“ (1964), Шарланджи-

ев задълбочава гледането „навътре в човека“, като отново 
„опакова“ амбициите си за дълбинно психологическо из-
следване в предписана тематика, този път антифашистка. 
Проследявайки бягството на ранения, прикован към ве-
ригата си комунист антифашист с три смъртни присъди, 
режисьорът предлага екзистенциален размисъл върху са-
мотата, солидарността, саможертвата и най-важно – върху 
смисъла на съществуването. Филмът, по сценарий на Ан-
жел Вагенщайн, е всъщност бягство от тривиалността (и от 
естетическата!), мъчително пътуване в търсене на смисъл. 
Идеята за саможертвата в името на чуждото спасение от 
своя страна придава на филма почти религиозно измере-
ние. „Веригата“ е трудно, дори бих казала мъчително за 
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възприемане и разбиране произведение, което и днес, от 
дистанцията на времето, респектира с визуалното си ре-
шение и впечатляващата си метафоричност. Шарланджи-
ев отново работи с Васил Попилиев (Човекът с веригата), 
който прави най-значителната си според мен роля в кино-
то. Вероятно, впечатляващата драматургична и визуална 
интерпретация на официално лансираната тема за анти-
фашистката съпротива, която се идентифицира с борбата 
за налагане на комунистическата идеология, е причина на 
филма да бъде присъдена най-високата национална на-
града – „Златна роза“ на Фестивала на българското кино, 
Варна, 1964 г. Неда Станимирова вижда това отличие като 
присъдено „за сметка на други филми, обърнати към 
съвременността, поставящи проблеми, които не се нравеха 
на ръководните инстанции. Очевидно беше настъпил мо-
ментът, когато тези инстанции вече бяха готови да предпо-
четат дори „абстрактния хуманизъм“ при изобразяването 
на миналото, стига да не се засягат болните въпроси на 
днешния ден. Очевидно, оттегляйки се от острата актуална 
проблематика, каквато се съдържаше в подтекста на „На 
малкия остров“, „А бяхме млади“, „Пленено ято“ и огра-
ничавайки се с общочовешки послания, темата за съпро-
тивата беше почнала да избледнява и да не буди опасения, 
каквито пораждаше надигащата се вълнà от филми, дис-
кутиращи по-откровено съвременността.“170 Сигурна съм, 
че Станимирова има своите конкретни основания да ин-
терпретира успеха на „Веригата“ по този начин, но аз не 
бих искала да сведа художествения процес в нашето играл-
но кино изключително до политическите и социалните му 
измерения. От днешна гледна точка „Веригата“ е постиже-
ние именно заради поставянето на проблеми извън и над 
злободневието на момента. Освен това не смятам, че търсе-
нето на общочовешки послания (за сметка на „острата ак-
туална проблематика“) е вид естетическо ограничение. 
Напротив – амбицията да се разглеждат проблемите в ек-
зистенциален план тогава е съвсем нов подход за нашето 

170 Пак там, с. 196.
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кино както при интерпретацията на т.нар. „антифашистка 
тема“, така и като противопоставяне на соцреалистичес-
ките предписания, които не включват в своя арсенал екзи-
стенциалния размисъл. Във „Веригата“ Шарланджиев се 
съобразява с тези предписания само тематично и успява 
да насочи киното ни към рядко поеманата и до днес екзи-
стенциална посока.

„карамбол“
Следващият филм на Шарланджиев „Карамбол“ 

(1966) категорично доказва, че режисьорът съвсем не се 
стреми да се конформира със соцреалистическата есте-
тика. Напротив – „Карамбол“ продължава и задълбочава 
търсенията по посока на детайлирания психологизъм, за-
явена с режисьорския му дебют. С третия си филм Шар-
ланджиев прави няколко решителни крачки по посока на 
Новата вълнà и категорично демонстрира модерен начин 
на мислене, освободен от идеологически клишета. За-
емайки се с екранизацията на повестта „Замъкът на бяла-
та роза“ (Атанас Ценев), режисьорът най-после „напуска“ 
работническата среда и избира за герои на своя филм 
млади интелектуалци. Снимайки изцяло в характерния 
за Новата вълнà стил, който имитира непосредствено жиз-
нено наблюдение, режисьорът се противопоставя на на-
ложената на българското кино лакировка на действител-
ността и на пропагандния патос на соцреализма.

Темите за съзряването на следвоенното поколение, за 
утвърждаването на собствените му нови ценности са ос-
новни и любими теми на режисьорите от Новата вълнà 
– през същата 1966 г. излиза на екран драмата на съзрява-
нето „Мъжки род, женски род“ на Годар, предшествана 
от „Лудият Пиеро“ (1965), посветена на същия проблем. 
„Карамбол“ също е драма на съзряването. Героите му, 
начинаещият журналист Наско (Анани Явашев), съквар-
тирантът му Райчо (Евстати Стратев), диригентът Емил 
(Климент Денчев), оперната певица Ана (Невена Кокано-
ва), студентката Анелия (Елена Райнова), са начинаещи 
на интелектуалното поприще, които се борят със скучна-
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та провинциална действителност и се опитват да откри-
ят истинското си място в живота. Режисьорите от Нова-
та вълнà, които работят в Съветския блок (Сколимовски, 
Полански, Хитилова, Менцел, Форман), се различават от 
френските си колеги по това, че по правило проектират 
индивидуалните лутания на героите си върху широка 
обществена плоскост. Шарланджиев също се ръководи 
от този принцип и едно от постиженията на „Карамбол“ 
е достоверно пресъздаденият социален климат на про-
винциалния град от онова време, атмосферата му, про-
пита с по-едри и по-дребни лъжи, неискреност, мълча-
ливи компромиси и гръмогласно съгласие с неморалните 
постъпки на провинциалната комунистическа номен-
клатура. Според мен не е случайно съвпадение фактът, 
че българският „Карамбол“ се появява едновременно с 
някои от най-ярките образци на Новата вълнà в Източна 
Европа. През същата 1966 г. в Чехословакия излизат на 
екран „Строго охранявани влакове“ на Иржи Менцел, 
„Маргаритки“ и „Перлички на дъното“ на Вера Хитило-
ва; в Полша – „Бариера“ на Йежи Сколимовски, а в Югос-
лавия – „Рондо“ на Звонимир Беркович.

Драматургията на „Карамбол“ представлява сложна 
система от лични отношения. Оттук и заглавието – ка-
рамболът е вид билярдна игра, при която първоначал-
ният удар задвижва една от топките, която предизвик-
ва поток от последователни удари и между останалите. 
Филмът е изграден като интелектуална аналогия на тази 
игра, реализирана със средствата на киното и основана 
върху афористичен диалог между героите интелектуал-
ци. Навремето като най-голямата слабост на филма се 
сочи точно опитът на режисьора му да предложи, както 
се изразява Антониони, „кино на мисълта“171. 

Основният режисьорски принцип на Шарланджиев, 
действието на филма да създава впечатление за естестве-
ното течение на ежедневния живот, всъщност е осново-
полагащ за цялото кино на Новата вълнà. Британският 

171 стоименов, стоян. Когато литературата измести живота. – Народна култура, № 43, 1966, 
22.10.1966.
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кинокритик Марк Казънс например изтъква като най-
съществена характеристика на 60-те години наследеното 
от неореализма и превърнато в специфична естетика от 
Новата вълнà „дедраматизиране на реалността“172. Може 
би именно това „дедраматизиране“ привлича толкова 
силно онези млади режисьори от Източна Европа, които 
не се чувстват удобно със задължителния за соцреализма 
героизъм. „В киноизкуството на „Източния блок“ нахлу-
ването на автентичната действителност […] бе реакция 
срещу предпоставените схематични построения на „со-
циалистическия реализъм“.“173 Оттук и режисурата на 
Шарланджиев, която залага на непреднамереността – не-
преднамереност на ситуациите, непреднамерено, сякаш 
произволно течение на филмовия разказ, непреднамере-
ност на отношенията, непреднамереност на актьорската 
игра. Новият стил на актьорска игра – свободни реакции, 
органично присъствие пред камерата и съзнателно при-
глушаване на емоционалността на речта – в който откри-
ваме поредния белег на Новата вълнà – е и един от съще-
ствените приноси на този филм за българския екран. 

Визията, създадена от оператора Емил Вагенщайн, 
също е подчинена на принципите на непреднамерения 
разказ и, разбира се, на идеята за „камерата писалка“. Тази 
камера следи съвсем отблизо психологическите състояния 
на героите, красноречивите детайли в мимиката и пове-
дението им, малките им, едва забележими жестове. Тя 
пренебрегва обстоятелствата за сметка на мислите и чув-
ствата. Емил Вагенщайн се отказва от всякаква експресив-
ност и създава мека атмосфера, работейки с приглушена 
светлина и пастелна гама от светлосенки. Затова смятам, 
че имаме всички основания да отнесем българския филм 
„Карамбол“ към Новата вълнà, най-важното явление в ев-
ропейското кино от това десетилетие.

За съжаление, филмът остава твърде непопулярен у 

172 „Европейската Нова Вълнà (60-те години) (“1960–64: A New Wave”) и „Нови режисьори, 
нови форми (60-те години)” (“1965–69: Braking New Ground”). История на филма: Одисея. 
(The Story of Film: An Odyssey), телевизионна поредица, Великобритания, 2011, автор, режи-
сьор и водещ Марк Казънс. Показ: 24.11.2012. и 25.11.2012, Дом на киното, София.
173 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 199.
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нас, а не се правят опити да бъде лансиран и в чужбина. 
От седемте български игрални филма (включително и 
копродукцията „Заветът на инката“), произведени през 
1966 г., „Карамбол“ е на четвърто място по брой зрите-
ли174. Липсата на интерес сред тогавашната българска пу-
блика може би се дължи и на факта, че е адресиран към 
сравнително ограничената среда на младите интелиген-
ти. Но това също е типично за филмите от Новата вълнà 
– творбите на Ален Рене и Франсоа Трюфо са адресирани 
към младите интелектуалци, докато „Един мъж и една 
жена“ (1966) на Клод Льолуш е фаворитът на масовата 
публика. За ниската популярност на българския „Карам-
бол“ обаче може да има и други причини. Филмът не се 
харесва на управляващите и е много вероятно в условия-
та на централизирано разпространение съзнателно да е 
пуснат на екран в неблагоприятен контекст. Излизането 
му на екран през третата седмица на октомври 1966 г. и 
седмиците след нея съвпадат с българските премиери на 
разкошното зрелище „Гепардът“ (1963) на Висконти, на 
романтичния екшън на Криситан-Жак „Черното Лале“ 
(1964), с Ален Делон в главната роля, и на уестърна „Ви-
нету“ (1963). Цензурата може да е спокойна – такова про-
грамиране прави „невидим“ всеки камерен филм.

Критическите оценки също са противоречиви – ре-
цензентите не смеят да изтъкнат категорично качествата 
на филма (най-голямата похвала за него е, че е „експе-
римент“) или наистина не ги откриват по онова време. 
Основание за второто предположение ми дават комен-
тарите на Неда Станимирова за „Карамбол“ и следва-
щия филм на Шарланджиев „С дъх на бадеми“ (1967). 
Станимирова интерпретира тези филми като „затваря-
не в кръга на една интимна или, както тогава я наричаха, 
„морално-битова“ проблематика, в чиято трактовка той 
(Шарланджиев – б.м.) се стараеше да балансира между 
действително сериозните, нерядко трагични, безизходни 
конфликти в личния живот и „оптимистичното звуче-

174 Според янакиев, александър. Механизмите на сплашването..., с. 299. 
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не“ […] Очевидно това отдръпване от острите социални 
въпроси не е можело да донесе удовлетворение на един 
талантлив художник, какъвто беше Любомир Шарлан-
джиев. С постановката на „Прокурорът“ той бе пожелал 
да вложи приноса си в разработването на проблемати-
ката, от която киното ни за дълго бе отклонено с Поста-
новлението през 1958-ма.“175 Според мен, от дистанцията 
на изминалите години, която позволява по-обективен 
поглед, фокусирането на Шарланджиев върху интимна 
проблематика, което доминира в киното на Новата вълнà 
и в авторското кино в Европа, трябва да се изтъкне като 
положителен опит нашето кино да бъде вписано в голе-
мите естетически търсения на 60-те години. От съвремен-
на гледна точка не е уместно да преценяваме артефактите 
главно според отношението им към „острите социални 
въпроси“, защото така рискуваме отново да си служим 
с критерии, наследени от соцреалистическата естетика, 
макар и приложени с обратен знак.

Аз оценявам положително упоритостта, с които Шар-
ланджиев се задълбочава в интимните преживявания на 
съвременниците си, и майсторството, с което ги разкрива 
на екрана. Детайлираният му психологизъм ще се раз-
вива и в следващия му филм „С дъх на бадеми“ (1967). 
Следвайки променящото се светоусещане, ще бъде обо-
гатен с нови рефлексии в „Спомен за близначката“ (1976). 
Без този психологизъм, приложен като овладян екранен 
подход, е невъзможен и дисидентският социален патос 
на „Прокурорът“ (1968).

175 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 264.
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„Понеделник сутрин“
Година преди премиерата на „Карамбол“ е завършен 

„Понеделник сутрин“ (1965) на Ирина и Христо Пискови, 
филмът, който най-категорично изразява свободния дух 
на епохата, първият български филм, който напълно – и 
стилистично, и идейно – отхвърля соцреализма. Премие-
рата на „Понеделник сутрин“ обаче ще се състои двадесет 
години по-късно, през 1988 г. Защо и как се случва това?

Как точно протича процесът на „арестуването“ на 
филма за повече от двадесет години, може да се научи с 
документална точност от главата с изразителното загла-
вие „Срещу фалша – с неравни сили...“ в често цитира-
ната от мен книга на Неда Станимирова „Кинопроцесът 
– „замразен временно“176. Не виждам смисъл тук да по-
втарям съдържанието на подробно интерпретирани-
те от Станимирова документи и разбулени задкулисни 
игри. Ще се опитам обаче да дам свой отговор на въпро-
са „Защо?“. Сюжетът на филма се развива фриволно 
спонтанно около предизвикателния образ на Тони (Пепа 
Николова), героиня аутсайдер, която търси съзнателен 
сблъсък с партийната демагогия и социалния фалш. От-
странена от Комсомола заради свободното си сексуално 
поведение, героинята, въвлечена в любовна история с 
порядъчния работник Данчо (Асен Кисимов), попада за 
превъзпитание в неговата образцова корабостроителна 
Бригада за комунистически труд. Това, което открива там 
обаче, са демагогия, фалш, лицемерие, олицетворени 
преди всичко от партийния секретар Алекси (Кирил Го-
сподинов) и Директора (Петър Слабаков). Отвратена от 
пълното разминаване на лозунгите, под които преминава 
животът на тези хора, и тяхната посредственост, видима 
в действителните им ценности и поведение, героинята 
напуска и образцовата комунистическа бригада, и лю-
бимия си, който също се оказва безнадеждно впримчен 
в тази посредственост. На равнището на сюжета и диа-
лога филмът представлява невиждана до този момент в 

176 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 211-240.
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българското кино критика от ляво – сценаристът Никола 
Тихолов и режисьорите Пискови откровено и категорич-
но атакуват самото функциониране на социалната систе-
ма, в смисъл на отклонение от комунистическите идеали. 
С избора на такава героиня отпада необходимостта от 
недомлъвки и езоповски език. Младата, непосредствена 
и необикновено смела за тогавашната българска действи-
телност (бих казала дори нереалистичено смела) героиня 
отхвърля официалната демагогия в прав текст. За пръв 
път в българското кино се появява протагонист, който 
всячески се противопоставя на системата и по никакъв 
начин не желае да се конформира с нея. Естествено, това 
е удар право в сърцевината на соцреализма, конструиран 
около концепцията за положителния герой. „Неочаква-
но и шокиращо е било самото обстоятелство, че повечето 
от горчивите истини във филма са изречени не от тради-
ционен положителен герой […] а тъкмо от момиче като 
Тони, с лице и фигура като тогавашния идол Бриджит 
Бардо, държащо се с предизвикателна откровеност.“177

Не по-малко шокиращ е начинът, по който е пред-
ставена работническата класа – вместо като най-
прогресивната обществена сила, Пискови я виждат като 
простолюдие, носител на еснафски мироглед. Образцо-
вата корабостроителна бригада представлява на екрана 
група случайно събрани хора, обединени от грубо ма-
териални амбиции. Подобен поглед към работническа-
та класа има и в предишния филм на Пискови „Смърт 
няма“ (1963), който е свален от екран четири дни след 
премиерата си. В „Понеделник сутрин“ режисьорите се 
фокусират именно върху материалистичните ценности 
на работниците и за пръв път в нашето кино правят па-
ралел между социалистичес ката идеализация на мате-
риализма и западното консуматорство, както това личи 
от цензурираната реплика на Тони: „Те такъв комунизъм 
като вашия в Америка отдавна са го построили“178. Тре-
тият особено шокиращ аспект на филма е стилът, в който 

177 Пак там, с. 214.
178 Цит. по: станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 236.
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са представени ритуалите на социализма, или по-точно 
– дискредитирането на всеобхватната ритуализация на 
живота, наложената от комунистическата система, чийто 
най-ярък пример е прословутото пиянско изпълнение на 
„Интернационала“.

Разбира се, възниква въпросът, откъде идва в нашето 
кино тази смелост, това ясно заявено желание за истин-
ска свобода. Отговорът на Станимирова е, че те предста-
вляват „необичаен емоционален израз на настроенията, 
характерни за времето след ХХ конгрес на КПСС – на-
строения на разкрепостяване и дръзновение в мисленето 
[…] В идейната и емоционална зареденост на „Понедел-
ник сутрин“ се долавяше и единомислието с търсени-
ята на съветското кино през първата половина на 60-те 
години, усещаше се „надъхаността“ с нови идеи, с която 
Никола Тихолов се бе завърнал от сценарните курсове в 
Москва.“179 Станимирова е съвременник на събитията и 
непосредствен участник в тях, отлично познава контекста 
и със сигурност има своите основания за такова мнение. 
Ако обаче непредубеденият съвременен изследовател се 
фокусира върху стила на самото произведение и се опита 
да го свърже с конкретна киноестетика, то това, без съмне-
ние, е естетиката на Новата вълнà. Естествено е разведря-
ването, настъпило в СССР след ХХ Kонгрес на КПСС, да 
допринесе за разкрепостяване и на съветското кино, но 
все пак Новата вълнà е преди всичко европейско явле-
ние. Разбира се, през първата половина на 60-те години 
съветските кинематографисти са получили възможност 
да се присъединят към търсенията, зададени от френски-
те режисьори, но аз мисля, че днес е уместно да отнася-
ме българските артефакти към оригиналните влияния, 
вместо винаги да правим паралели със съветското кино. 
Образът на Тони няма аналог нито в българското, нито в 
съветското кино. Жаждата ѝ за свобода, непринудеността 
ѝ и демонстративният ѝ сексапил обаче я правят много 
близка с героините на Бриджит Бардо Жулиет („И Бог... 

179 Пак там, с. 216.
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създаде жената“, 1956) и Доминик („Истината“, 1960), с 
Катрин на Жана Моро от „Жул и Жим“ (1962), с амери-
канската хипарка Патриша (Жана Себер) от „До после-
ден дъх“ (1960). Нещо повече, камерата на Димо Коларов 
следи героинята по улиците на българския неназован 
провинциален град със същата динамика, с която каме-
рата на Раул Котар („До последен дъх“) следва Патриша 
по улиците на Париж. Изобразителният стил на „По-
неделник сутрин“ създава усещане за спонтанен поглед 
към действителността – запазената марка на френското 
кино от това време. Откровено заявено авторско свободо-
мислие, героиня сексапилна бунтарка, пълна житейска 
достоверност, характерен кинематографичен стил – „По-
неделник сутрин“ с пълно основание може да бъде при-
числен към Новата вълнà, която по това време определя 
развитието на европейското кино. 

Трагично жалко е и за творческите съдби на автори-
те му, и за престижа на нашето кино, че след две години 
обсъждания и поправки филмът е забранен за показ. За-
бранено е и да се споменава, и да се пише за него. Най-
страшното е, че няма документи, от които да става ясно 
как точно е било извършено това. Станимирова: „... след-
ват опити филмът да бъде отречен тъкмо заради „худо-
жествена неиздържаност“ – изглежда не е било удобно 
в средата на самия Х[удожествен] С[ъвет] на СИФ да се 
оспорват идейните му позиции (то е било сторено друга-
де, зная го от свидетели, но за него няма документи)“180. За 
окончателното му спиране: „Накрая става ясно, че филмът 
е обречен да остане затворен във филмохранилищата“181. 
Съвременният изследовател не разполага с документи, 
които да дадат възможност да се установи точно кой, кога 
и с какъв документ е спрял филма, „конспиративните“ 
механизми, чрез които действа комунистическата власт в 
България продължават да хвърлят сянка и върху днешни-
те усилия да се установи истината.

Независимо от цензурните перипетии, „Понедел-

180 Пак там, с. 218.
181 Пак там, с. 237.
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ник сут рин“ и „Карамбол“ подготвят контратенденцията 
на соцреализма в нашето кино, която ще се развие най-
убедително през следващото десетилетие на 70-те години.

От средата на 60-те години стремежът към обективно 
представяне на действителността на антиконформист-
ки мислещите творци се пречупват през влиянието на 
Новата вълнà. Произведенията, които стигат до екран и 
подготвят социално критичната тенденция на 70-те годи-
ни („Вълчицата“, 1964; „Рицар без броня“, 1966; „Откло-
нение“, 1967; „Бялата стая“, 1968), се отличават с баланс 
между психологическа достоверност, социална критика 
и достъпност на изразните средства.

За разлика от самия СССР и други страни в Съветския 
блок (Чехословакия, Полша, Унгария) в българския ин-
телектуален живот липсва дисидентство в политическия 
смисъл на понятието. Това влияе негативно върху реали-
стичната оценка на процесите в нашето кино, когато се 
съпоставят с останалите източноевропейски кинематогра-
фии. Възможностите за проява на дисидентство във всяка 
от социалистическите кинематографии, напълно финан-
сирани и контролирани от тоталитарните държави, са 
крайно ограничени, за да не кажем изключени. Дисидент-
ските филми от други източноевропейски страни (Чехия, 
Полша, Унгария) свидетелстват не толкова за уменията на 
тамошните автори да се преборят с тоталитарната цен-
зура, колкото за различните степени на идеологическа и 
творчес ка свобода, допустими в отделните страни на Съвет-
ския блок. Всъщност голямата разлика между българското 
кино, от една страна, и чехословашкото, полското и унгар-
ското, от друга, е тази, че през целия тоталитарен период 
на нашия екран напълно отсъства герой антикомунист. 
Противопоставянето на българските творци, повечето от 
които са свързани с БКП, на тоталитарната система се из-
разява в индиректни атаки срещу партийната демагогия и 
несъответствието между идеология и социална реалност. 
Българският социалистически екран никога не поставя под 
съмнение самата комунистическа идея. Българските режи-
сьори се задоволяват с това да оспорват действителността 

„Понеделник сутрин“
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от гледната точка на комуниста идеалист (Боев от „Сбогом 
приятели“, 1970; Борис Коларов от „С особено мнение“, 
1970; Ирина от „Обич“, 1972; Генерал Павлов от „Сладко 
и горчиво“, 1975; порасналият Ран от „Не си отивай“, 1975; 
Професор Радев от „Слънчев удар“, 1977; Апостол от „Ба-
сейнът“, 1977; Диньо от „Черешова градина“, 1979 и т.н.).

За сметка на това, в българското игрално кино се на-
блюдава интересен феномен – липсата на герой дисидент 
се компенсира от индивидуалния бунт на героини аутсай-
дерки. Младата жена, която отхвърля насилието над лич-
ността си, която следва вътрешните си пориви и е реше-
на да брани индивидуалността си, дори с цената на тежки 
обществени санкции, се появява на българския екран още 
през 60-те години с образите на Тони от „Понеделник су-
трин“, 1965, и Вълчицата (Илка Зафирова) от „Вълчицата“, 
1964. Прави впечатление, че основен елемент на бунта на 
тези героини е борбата им за сексуална свобода. Така от-
стояването на собственото им достойнство директно атаку-
ва системата заради грубите намеси в най-интимните сфе-
ри на човешкия живот.
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Иван Димов (Калин) и Петрана Ламбринова (Едит/Невяна) в 
„Калин Орелът“ (1950, реж. Борис Борозанов). 
Снимка Васил Холиолчев

Илюстрации 1950–1965

Васил Попилиев (Мантов) в „Хроника на чувствата“ 
(1962, реж. Любомир Шарланджиев)

Илюстрации 1950–1965
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Кадър от „Веригата“ (1964, реж. Любомир Шарланджиев)

Невена Коканова (Лиза) и Раде Маркович (Иво) в 
„Крадецът на праскови“ (1964, реж. Въло Радев)

Илка Зафирова (в ляво) като Вълчицата от 
едноименния филм (1965, реж. Рангел Вълчанов)



133

Кадър от „Понеделник сутрин“ 
(1966, реж. Ирина Акташева, Христо Писков)

Апостол Карамитев (вуйчо Георги) и Олег Ковачев (Ваньо) в 
„Рицар без броня“ (1965, реж. Борислав Шаралиев)

Пепа Николова (Тони) в „Понеделник сутрин“

Илюстрации 1950–1965



134

Втора криза на идентичност: тоталитаризмът и драмата на модерната личност на екрана

Метафората като предизвикателство: 
„слънцето и сянката“
Шестдесетте години, като време на идеологическо 

събуждане в Съветския блок и на голямата илюзия, че 
е възможен „социализъм с човешко лице“, е времето, в 
което у българските интелектуалци покълват надежди за 
истинска творческа свобода, илюзии, че хуманизирайки 
системата, ще могат да открият своята идентичност. Фил-
мите на Рангел Вълчанов („Слънцето и сянката“, 1962) и 
на Бинка Желязкова („Привързаният балон“, 1967), които 
поставят началото на естетизирания метафоричен изказ 
и притчовото повествувание в българското кино, са стро-
го порицани, защото партийната цензура ги схваща като 
вредни прояви на „буржоазен формализъм“.

Със „Слънцето и сянката“ Рангел Вълчанов прави ед-
новременно няколко важни приноса в естетиката на на-
шето кино – създава първата българска филмова притча; 
снима първото у нас метафорично киноповествувание, ос-
новано върху характерната за Валери Петров поетичност, 
и режисира първия в нашето кино безсъбитиен екранен 
разказ, основан върху спонтанен израз на чувства, свобод-
ни асоциации и подтекст. Безсюжетната драматургична 
конструкция и стилът на разказване сродява „Слънцето 
и сянката“ (премиера 22.10.1962 г.) с революционните на-
ративи на Ален Рене от това време – премиерата на „Ми-
налото лято в Мариенбад“ е през март 1962 г., само по-
ловин година преди това. В много по-голяма степен обаче 
филмът на Рангел Вълчанов кореспондира с предишния 
филм на Рене: „Хирошима, моя любов“ (1959). Прилика-
та се свежда не само и изключително до общата тема на 
двата филма – фаталните последствия от употребата на 
ядрено оръжие, а преди всичко до наративната техника, 
„която балансира изображенията със словесен разказ и 
игнорира конвенционалните схващания за фабулно и 
сюжетно развитие“182. И двата филма разказват истории 
за невъзможна любов по време на война или по-скоро за 

182 Armes, Roy. French Cinema. London: Secker & Warburg, 1985, p. 184.
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любовта, застрашена от ядрен конфликт. Рене използва 
тази ситуация освен като повод за антивоенен апел и като 
отправна точка към изследване на емоционалната памет 
и забравата. Вълчанов се съсредоточава изключително 
върху политическия и хуманитарен смисъл, като отпра-
вя посланието, че любовта трябва да победи войната, че 
трябва да се стигне до „триумф на живота над смъртта“, 
както настоява на финала на сценария Валери Петров183.

Историята на двамата млади, той – български младеж, 
тя – девойка от Запада с неуточнена националност, кои-
то се влюбват на плажа някъде по българското Черномо-
рие, всъщност е заредена със силен политически подтекст, 
въпреки че и сценаристът, и режисьорът полагат всички 
усилия това да не личи от пръв поглед. Валери Петров и 
Рангел Вълчанов се опитват просто да разкажат историята 
на една младежка любов, застрашена от възможен ядрен 
конфликт между двете тогавашни политически системи. 
Западното момиче, дъщеря на учен физик (асоциация с 
разрушителното дело на западните физици, създали атом-
ната бомба), е много песимистично настроено. Българско-
то момче, син на архитект (асоциация със социализма като 
общество на съзиданието), в крайна сметка успява да убеди 
любимата си, че бъдещето е на мира, и да върне усмивката 
на лицето ѝ. В епохата на Студената война любовта в Ев-
ропа често се оказва невъзможна не само заради ядрено-
то въоръжаване. Една година преди началото на снимките 
на „Слънцето и сянката“ е издигната Берлинската стена 
(13.08.1961 г.) – „желязната завеса“ се е спуснала оконча-
телно по начин, който изключва възможността за свобод-
но придвижване на жителите на Съветския блок на За-
пад. Комунистическата власт в България зорко следи и не 
толерира връзките на българските граждани със западни 
чужденци. Любовните истории между герои българи и ге-
рои от Запада са табу в българското кино до самия край на 
комунистичес кия режим. Такива сюжети се появяват из-
ключително в шпионски филми, и то в крайно негативни 

183 Петров, Валери. Слънцето и сянката. – В: Български сценарии. Сборник. София: Бъл-
гарски писател, 1966, с. 104.

Метафората като предизвикателство: „Слънцето и сянката“
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интерпретации на предателство към идеалите на комуниз-
ма и измяна на родината от страна на българските персо-
нажи, например „Човекът в сянка“ (1967), „Опасен полет“ 
(1968), като камуфлаж за смели български агенти – „Игрек 
17“ (1973). „Слънцето и сянката“ е единственият български 
филм от времето на комунизма, в който любовната исто-
рия между представителите на двете системи е предста-
вена романтично. Нещо повече – стихът от популярна по 
онова време песничка „Не може да има раздяла за нас“ се 
превръща в лайтмотив на филма184. Режисурата обаче из-
бира стил, който недвусмислено внушава, че тази любов е 
възможна само и единствено в пространството на поезията.

Премиерата на „Слънцето и сянката“ се състои на 
22.10.1962 г. в разгара на Карибската криза (15.10.1962 – 
28.10.1962 г.), предизвикана от разполагането на съветски 
ядрени ракети в Куба. Светът никога не е бил по-близо 
до възможния унищожителен ядрен конфликт. Естес-
твено е в такъв момент антивоенният патос на филма да 
отекне особено силно. Западът оценява по достойнство 
усилията на Рангел Вълчанов, който получава Награда 
за най-обещаващ млад талант в Сан Франциско (1962) и 
Първа награда за мир „Джон Кенеди“ в Лос Аламос, Ню 
Мексико (1964). По същото време директорът на Кинема-
тографията Александър Дунчев упреква създателите на 
филма в „абстрактен хуманизъм и пацифизъм“185. Про-
тиворечивото отношение на българската цензура личи и 
от факта, че сценарият на критикувания филм е отпеча-
тан в сборника с български сценарии под редакцията на 
Емил Петров186. Това двояко отношение към „Слънцето и 
сянката“ свидетелства и за един процес, който по онова 
време започва да набира скорост в нашето кино – произ-
водството на филми, които са предназначени главно за 
представяне в чужбина. Те защитават престижа на наша-
та кинематография по международните фестивали и пе-

184 Пак там, с. 59, 73, 95, 104.
185 Дунчев, александър. Главната задача пред творците на игралния ни филм. – Киноиз-
куство, 1964, № 2, с. 4.
186 Български сценарии...
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челят награди, но стремежът на цензурата е да ограничи 
достъпа на местната публика до тях или поне да ги раз-
ясни от твърди партийни позиции. 

Метафората като протест: 
„Привързаният балон“
Следващият фрапиращ случай в тази посока е съдба-

та на филма на Бинка Желязкова „Привързаният балон“, 
1967 (сценарий на Йордан Радичков), който е изпратен на 
Международния кинофестивал в рамките на Световното 
изложение „Експо 67“ в Монреал, Канада, и продаден 
за разпространение в чужбина. Веднага след участието 
на филма в Монреал българските власти анулират до-
говорите за продажба, отказват участието на филма на 
Международния кинофестивал във Венеция. В София го 
показват само за няколко дни и само в едно кино187. Така 
лентата има формална премиера, за да може изключи-
телно сложната и скъпа продукция да бъде финансово 
отчетена. В последната си книга Неда Станимирова по-
свещава на перипетиите на филма главата „Задкулисно-
то разгромяване на „Привързаният балон“, разкривайки 
механизмите на изключително сложната, конспиратив-
на по своя характер цензурна система188. Там е направен 
и подробен анализ на сложната метафорика на филма, 
родена от срещата на самобитните творчески светове на 
Радичков и Желязкова, към който е трудно да се добави 
нещо съществено. Станимирова завършва анализа си, 
напълно основателно окачествявайки стила на Желязко-
ва като магически реализъм и сравнявайки го с киното на 
Кустурица189. Аз от своя страна бих отнесла „Привърза-
ният балон“ и към опита на един от водещите режисьори 
на Новата вълнà, Франсоа Трюфо, да напусне територията 
на непосредствената реалност и да интегрира в стила на 
движението условността на притчовото повествуване с 
излезлия предишната година „451˚ по Фаренхайт“ (1966).

187 Вж. станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 246-247.
188 Пак там, с. 241-255.
189 Пак там, с. 243.

Метафората като протест: „Привързаният балон“
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Според тогавашния директор на ДО „Българска кине-
матография“ Павел Писарев по това време основният ви-
новник за репресиите над българските кинематографисти 
е секретарят на ЦК по идеологическите въпроси и член на 
Политбюро на БКП Митко Григоров. „По негова иници-
атива излезе постановление за антипартийния характер 
на редица филми. На киното бяха наложени схеми при 
трактовката на антифашистката тема, всичко трябваше 
да се героизира, партията да се издига като ръководител 
на борбата, да няма колебания, страх, човешки мъки и лу-
тания, всички да хванат пушките и по нареждане на пар-
тийните секретари и партизанските командири да разгро-
мят фашизма. Затова пострада и филмът „Привързаният 
балон“, и той на антифашистка, на военна тема – народът 
бил показан като идейно неориентиран, политически при-
митивен. Със спирането на филма „Понеделник сутрин“ 
на Пискови бе сложен намордник и на съвременната тема. 
Защото във филма на едно първомайско честване работни-
ците се напиват и пияни пеят революционни песни (всъщ-
ност става дума за „Интернационала“ – б.м.), а пък когато 
не са пияни, не участват съзнателно в социалистическото 
съревнование. От изкуството се изискваше да следва чрез 
картини партийните схеми и лозунги [...] „Прокурорът“ на 
Шарланджиев бе спрян, защото си позволил да задълбае 
в проблема за налагането на милицията и прокуратурата 
над партията, показвал тежките нарушения в условията на 
култа към личността. Два филма на съвременна тема бяха 
спрени, не отговаряли на социалистическия канон. Киното 
буквално бе разгромено, на тези творци не се даваше рабо-
та, някои бяха уволнени. Даде се урок на всички писатели, 
художници, режисьори, драматурзи – изкуството трябва 
да следва партийните норми, лозунги, заклинания.“190

Българската комунистическа цензура е безкомпромис-
на – всеки естетически експеримент се отчита като иде-
ологическа опасност и се парира твърдо. Какво остава за 
филми, които засягат от хуманистични позиции пробле-

190 Писарев, Павел. Подир изгубеното време..., с. 335-336.
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ма за насилието при комунизма или търсят историчес ка 
достоверност: „Завръщане“ (1967) на Лада Бояджиева и 
Януш Вазов, в който се загатва за съветския ГУЛАГ и не-
радостната съдба на българските комунисти емигранти в 
СССР, и „Прокурорът“ (1968) също са „арестувани“ за две 
десетилетия. „Небето на Велека“ (1968) на Едуард Захариев 
така и не вижда премиера. Към политическите причини 
за спирането на филмите Писарев добавя и личностните 
отношения между творците: „Освен че секирите идваха 
от високо, от ограничени хора като Митко Григоров или 
Милко Балев, че и от самия Тодор Живков, половината от 
скандалите ги предизвикваше самата интелигенция, твор-
ците сътворяваха и интриги. Аз ги разбирам, те генетично 
не харесват друго, различно творчество. При тях борбата 
помежду им е безмилостно жестока за място под слънцето, 
за да останат в историята. Често за слънце те вземат поред-
ния министър, министър-председател, президент [...] „Това 
сте Вие, другарю Живков“, казали едни именити творци, 
за да натопят други, когато той гледал „Балонът“ на Бинка 
Желязкова. А там Гришата Вачков и другите вдигат на ръце 
едно магаре [...] Забранени бяха „Животът си тече тихо“ и 
„Балонът“ на Бинка Желязкова и Христо Ганев, „Проку-
рорът“ на Шарланджиев, „Понеделник сутрин“ на Христо 
Писков и Ирина Акташева, „Подводничари“ (Писарев има 
предвид „Завръщане“ на Лада Бояджиева и Януш Вазов – 
б.м.). Тези забрани дойдоха от горе, от ЦК, от Митко Григо-
ров и Тодор Живков. Това беше голяма травма за творците. 
Мога съвсем конкретно да разкажа кой режисьор, артист 
или писател кого и за какво е клеветил, ама не бива да го 
върша, те вече са умрели, няма ги, че да ме опровергаят 
или да се защитят.“191 

А аз от своя страна вече изтъкнах, че Постановлението 
на ЦК на БКП за състоянието и по-нататъшното разви-
тие на българската кинематография от 1958 г. отприщва 
парадоксален процес, който тече в българското кино до 
самия край на тоталитарния период, и особено през 60-те 

191 Пак там, с. 333-334.

Метафората като протест: „Привързаният балон“
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и 70-те години – превръщането в „дисиденти“, неочаква-
но и за самите тях, на творци, които или критикуват по-
литическата система от ляво, или търсят индивидуален 
стил, без да оспорват маркистката идеология. Така и през 
60-те години дисидентски се оказват филмите на комуни-
стите Бинка Желязкова, Ирина и Христо Пискови, Лада 
Боя джиева и Януш Вазов, Любомир Шарланджиев, Еду-
ард Захариев и Никола Корабов („Вула“, 1965). Истински 
диси дентски мислещи творци по това време в българско-
то кино просто няма – редиците на кинематографистите 
отдавна са „прочистени“ от възможните инакомислещи, 
а и филтърът при допускане на новото поколение до 
кино образование е така затегнат, че прави невъзможно 
проникването в киноиндустрията на хора, които не при-
надлежат към комунистическия интелектуален елит.

Ето още едно свидетелство на Писарев: „Всички соци-
алистически страни ни завиждат, казах аз на Живков, ня-
маме дисиденти [...] А, нямаме дисиденти, имаме десети-
на, и Тодор Живков започна да изброява – Христо Ганев, 
Бинка Желязкова, Блага Димитрова, Вагенщайн, Радой 
Ралин, Борис Димовски, Христо Радевски, когото той не 
обичаше, и спря да свива пръстите. Всичките върли ко-
мунисти, участници в Съпротивата, политзатворници и 
партизани, какви дисиденти! Не знам дали Тодор Живков 
знаеше какво означава думата дисидент, от deside – решил 
да си смени боята, религията. В Средните векове така са 
наричали протестантите, били католици, но се обявили 
за протестанти. Така и комунистите, обявили се против 
учението и неговото приложение, стават дисиденти. Но 
Тодор Живков под дисиденти разбираше тези, които са 
против него, такива бяха всички цитирани до тук. Христо 
Ганев и Джеки Вагенщайн, Радой Ралин – единият парти-
занин, а другите двама осъдени на смърт и политически 
затворници. Те не бяха толкова против социализма, кол-
кото против Тодор Живков, който според тях нарушава-
ше тежко принципите на социализма.“192 

192 Пак там, с. 366-367.
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Въпреки комунистическите репресии над своите, опи-
тите на българските режисьори да интерпретират през 60-
те години кризата на идентичността, предизвикана от по-
редното втвърдяване на тоталитарната диктатура, укрепват 
антиконформистката тенденция в българското игрално 
кино. В нея освен коментираните произведения достой-
но се вписват и умерено критични филми, които стигат 
до екран и печелят голяма популярност сред публиката: 
„Вълчицата“ (1964) на Рангел Вълчанов, „Рицар без бро-
ня“ (1966) на Борислав Шаралиев и „Отклонение“ (1967) на 
Гриша Островски и Тодор Стоянов. Те са сериозни опити 
по посока на истинския реализъм. Освен чрез максимално 
възможното реалистично представяне на действителност-
та социалнокритичните български кинематографисти се 
опитват да осмислят кризата на идентичността с филми, 
конструирани около образи на двойна идентичност. Този 
тип произведения привидно са съобразени с идеологи-
ческите предписания, но всъщност носят противоречиви 
послания. В такъв стил са решени сатирите „Невероятна 
история“ (1964) на Владимир Янчев и „Кит“ (1969) на Петър 
Б. Василев, които внушават, че реалният социализъм е со-
циална система, която няма нищо общо с реалността. 
Премиерата на „Кит“ предизвиква политически скандал 
и филмът е върнат за преработка, за да се отстранят най-
провокативните епизоди и реплики. Премиерата на фил-
ма е отложена с цяла година193. В самия край на десетилети-
ето отново е даден ясен знак, че режимът няма да толерира 
хумористичните опити за критика към системата.

Независимо от строгата цензура към средата на 60-те 
години, антиконформистките търсения, макар и пред-
ставени от ограничен брой произведения, се очертават 
като мощен двигател, който насочва българското кино 
отвъд границите на тоталитарния провинциализъм и 
дава възможност българското игрално кино да се впише 
както в антиконформистките тенденции, развиващи се в 
останалите социалистически кинематографии, така и в 
Новата вълнà в европейското кино.

193 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 272. 

Метафората като протест: „Привързаният балон“
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Драмата на историческото възстановяване:
„крадецът на праскови“
Значителен брой източноевропейски филми от това 

време представляват особен вид кино на историческото 
възстановяване, кинематографични пътешествия към „из-
губените корени“, опити да се достигне колективното 
безсъзнателно и да се държат отворени раните на травма-
та от налагането на чуждото, на съветското194. Тези творби 
са насочени към области, които репресивната машина се 
стреми да изключи от културното пространство – споме-
ните и чувствата на отделния човек, усещането за корени-
те, за собственото историческо развитие и спецификата 
на националната културна традиция. Авторите на тези 
филми се стремят да прехвърлят мостове между мина-
лото, усещано като безвъзвратно загубено, и ограбеното 
откъм идентичност настояще. Тази тенденция започва 
през 1962 г. с „Кантата“ на Миклош Янчо. До него се на-
режда класическият образец от 1965 г. „Сенките на забра-
вените прадеди“ на Сергей Параджанов, реализиран от 
Украинската киностудия. През 60-те нашето кино също 
започва да проправя пътища към историческото възста-
новяване. Българската специфика се състои в това, че ис-
тинското историческо възстановяване започва не с връщане 
към отдавна отминали епохи, нито пък с търсене на ома-
ен екзотичен визуален стил и колорит. Първият значим 
български филм от тази тенденция е черно-бяла мело-
драма, ситуирана в края на Първата световна война. Този 
камерен филм обаче докосва непознати за българското 
соцреалистическо кино емоционални пластове – забране-
на любов, индивидуално търсене на свободата, усещане за 
сакралността на живота, неподправено патриотично чув-
ство. В този филм за пръв път, двадесет години след вли-
зането на съветската армия в България, се афишира ис-
креният патриотизъм на българските царски офицери; за 
пръв път отново звучи песента „Покойници“; за пръв път 
се пресъздава атмосферата и сложността на българския 

194 Концепцията на Фройд за несъзнателната загуба и „непреодоления траур“.
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живот от онова минало, което комунистите заклеймяват 
като „буржоазно“; за пръв път в музикалното оформле-
ние е включена и църковна музика; за пръв път акцентът 
се поставя върху индивидуалната човешка съдба, а не 
върху историческата перспектива. 

При предварителните обсъждания филмът се сблъсква 
със сериозна съпротива. Обвиненията са в национализъм 
и шовинизъм. Един от членовете на Художествения съвет 
пита: „Какво е това, що за офицери ни показвате?“. Тога-
вашният директор на „Разпространение на филми“ Вла-
дислав Виденов отсича: „Какво ще го усукваме, получил 
се е един слаб, безидеен, не наш филм...“ Указанието на 
Художествения съвет е да се премахнат „офицерските епи-
зоди“. Режисьорът отказва да изреже каквото и да било и 
разчита на близкото си приятелство с Венелин Коцев, по 
това време секретар по идеологията на ЦК на БКП.

Коцев пуска филма, журито на Националния филмов 
фестивал му присъжда „Специална награда“, изпращат 
го на Венецианската Мостра195. Публиката го посреща 
възторжено, разпознавайки на екрана собствените си за-
таени копнежи по лична свобода и романтична любов. 
Фокусът върху интимния свят на човека и разказаната без 
следа от политизация трагична любовна история пред-
ставляват малка революция в една култура, където лично-
то е изтласкано за сметка на идеологическото. Боравейки с 
екзистенциални стойности – любов, свобода, война, смърт 
– творбата отвежда зрителя отвъд тоталитарната действи-
телност, отправяйки разтърсващо хуманистично послание. 
Фокусът върху човека, схващан като абсолютна стойност и 
цел, е автентичният белег на историческо възстановяване, 
въжделеният мост, хвърлен към загубеното минало – това е 
„Крадецът на праскови“ (1964) на Въло Радев.

195 Фактите за перипетиите на филма са според радев, Въло. Изгубени пространства. Со-
фия: Литературен форум, 2002. 

Драмата на историческото възстановяване: „Крадецът на праскови“
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1968 година
В текста на „Оксфордска история на 20 век“ 1968 го-

дина се споменава само веднъж – в изречението за бун-
товете, довели до „крайното разпадане на европейската 
империя на СССР“. Приложената в изданието „Хрони-
ка“ е по-подробна – споменати са убийствата на Мартин 
Лутър Кинг и Робърт Кенеди, антивоенните демонстра-
ции в Чикаго, студентските протести в Западна Европа и 
Мексико, избирането на Ричард Никсън за президент на 
САЩ, откриването на пулсарите и излизането на екран 
на „2001: космическа одисея“ на Стенли Кубрик196. Така 
и трябва да бъде – обективният исторически анализ не се 
гради върху чувствата на участниците в събитията, нито 
пък цели да предаде колорита на епохата – той е основан 
изцяло на фактите, без да навлиза в неясните територии 
на фантазията и емоциите. Те са запазени за изкуството. 
А 1968 година сякаш повече от други години е свързана с 
изкуството – песните на Бийтълс вдъхновяват и огласят 
антивоенните протести на Запад, дори Пражката пролет 
тръгва от театрален спектакъл в „Дивадло на забрадли“. 
Тя е подготвена не само от либерално мислещите чехо-
словашки лидери, но и от радикално творящите чехосло-
вашки кинематографисти.

Вече говорих за това, че именно годините преди крат-
кото слънце на Пражката пролет откриват за българското 
кино пътя към ново мислене – разкрепостено от догмите 
на соцреализма, загърбващо идеологическите ограни-
чения и провинциалната самодостатъчност, отворено за 
влиянията на авторското кино и Новата вълнà. Общата ат-
мосфера на разкрепостяване в Източна Европа ускорява 
процеси, започнали в нашето кино още в края на 50-те 
години на 20 век. Вече подчертах, че имено в края на 50-
те години у нас започва да се формира моделът на анти-
конформисткия филм, който ще еволюира в българското 
игрално кино под различна форма през целия тоталита-

196 Оксфордска история на 20 век. Съст.: Майкъл Хауърд и Уилям Роджър Луис. София: Кни-
гоиздателска къща Труд, 2000, с. 232, с. 470. (Оригинално заглавие: The Oxford History of the 
Twentieth Century. Oxford University Press, 1998.)
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рен период. Пражката пролет е един от най-силните ка-
тализатори на тази еволюция.

Филмовите премиери от 1968 г. създават отлична 
представа за процесите в игралното ни кино през целия 
тоталитарен период. Освен това показателно е, че режи-
сьорите, които дебютират или правят първия си значи-
телен филм през 1968 г., през следващото десетилетие ще 
променят филмовата изразност на българското кино из 
основи. Това са Методи Андонов, Едуард Захариев, Люд-
мил Кирков, Георги Стоянов, Владислав Икономов. Към 
тях принадлежат и Ирина Акташева и Христо Писков със 
спрения две години преди това „Понеделник сутрин“. Ис-
кам да отделя всички тези творци от общия поток и да ги 
определя като поколението 1968, за да подчертая, че хора-
та, които дебютираха през 1968 г. (и в годините непосред-
ствено около нея), са именно тези, които оформиха в на-
шето кино антиконформистката линия и последователно 
я поддържаха до самия край на тоталитарния период.

януари: идеологически екшън 
На 18 ноември 1967 г., с Решение Б № 9 на Секретариа-

та на ЦК на БКП е създадено Управление VІ на Комитета 
за държавна сигурност „за борба срещу идеологическата 
диверсия, контрареволюционните, националистически и 
други противодържавни прояви в страната“197.

Цензурната драма с изтеглянето от разпространение 
на „Привързаният балон“ и спирането на „Завръщане“ 
се разиграва по същото време. Двата филма прекарват 
„на полицата“ повече от двадесет години и стигат до пу-
бликата едва след падането на Берлинската стена. Офице-
рите от новото Шесто управление на ДС се присъединя-
ват към цензурната армия от редактори на колективите, 
членове на художествени съвети на студиите и съветници 
в Отдел „Идеология“ при ЦК на БКП. В годините око-
ло 1968 г., именно поради процесите в Чехословакия, у 
нас цензурата осезателно се затяга – необходими са шест 

197 http://www.archives.bg/politburo/bg/sekretnidokumenti/ 1960-1969/2057---9--18--1967-- [пре-
гледан 02.01.2013]

1968 година
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подписа на шест различни инстанции, за да стигне един 
филм до премиера. Ако някой от одобрените филми все 
пак се окаже „неудобен“, доверените на режима критици 
легитимират свалянето му от екран в контролираните от 
режима медии, а ръководството на казионния творчески 
съюз го порицава на годишно събрание.

Специфичен аспект на българската комунистическа 
цензура е буквално конспиративното мълчание за крите-
риите ѝ и неяснотата около прилагането им. Така, въпре-
ки изобилието от партийни документи, посветени на из-
куството, творците никога не знаят докъде се простират 
границите на допустимото и практически всеки филм 
може да бъде цензуриран според конкретната партийна 
конюнктура.

12.01.1968: „Последният войвода“
Това е контекстът, в който се появява „Последни-

ят вой вода“ на Никола Вълчев. Официалното жанрово 
определение на филма е антифашистка приключенска 
драма. Всъщност филмът е първият български ийстърн, 
пилотен филм на акцията по спечелване на младото по-
коление за комунистическата идеология чрез жанрово-
то кино. Като част от общ процес в цялата соцкултура, 
българското кино се обръща към западните масови жан-
рове и създава техни източноевропейски варианти. Пи-
онери на ийстърнизацията са авторите на т.нар. истори-
ко-революционни филми, които обличат революционната 
тематика в комуникационните модели на екшъна.

„Последният войвода“ е хибрид между хайдушки и 
партизански екшън, който онагледява класовото осъзна-
ване на разбойника Митю Ганев по време на трагичните 
събития от 1923 г. Кулминация на това осъзнаване е само-
жертвата на хайдутина за спасяването на група комунис-
ти. Не коментирам нито историческата достоверност на 
събитията, нито художествените качества на филма. Ис-
кам само да изтъкна, че независимо от екшън опаковката, 
произведението лансира една от основните идеологеми 
на комунизма – животът и смъртта добиват смисъл само 
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ако служат на неговата победа. С този патос в края на 
60-те и началото на 70-те у нас се създава цяла поредица 
йистърни – „Осмият“ на Зако Хеския (1969), „Черните ан-
гели“ на Въло Радев (1970), „Откраднатият влак“ на Вла-
димир Янчев (1971). Най-големият ѝ успех е възходът на 
телевизионните сериали „На всеки километър“ – І филм 
(1969), ІІ филм (1971), „На живот и смърт“ (1974), „Дъще-
рите на началника“ (1973), „Изгори, за да светиш“ (1976). 
Живият и днес интерес на публиката към „На всеки ки-
лометър“ доказва, че ийстърнът е изпълнил успешно по-
литическата си мисия.

1.02.1968: „Шведските крале“ – 
развенчаване на трудовия соцгерой
Вече анализирах основния похват на соцреализма, 

т.нар. типизация – представянето на герои социални ти-
пове в типични обстоятелства. Всъщност терминът типи-
зация прикрива партийното изискване да се представят 
като „реалност“ комунистическите идеологеми. Белези-
те на реализма – достоверен образ на действителността, 
основан върху обективно наблюдение на живота, са под-
менени от конструкции – образи на борбата със „силите 
на реакцията“ в „светлото комунистическо бъдеще“. В 
центъра на комунистическата идеология стои схваща-
нето за работническата класа като основен носител на 
прогреса в човешката история. Тази идеологема води 
до фаворизиране на т.нар. „строителна тематика“ и на 
съответния герой строител (на комунизма) в изкуството 
на соцреализма. В българското кино този герой се бори с 
природните стихии и строи новия живот в най-буквален 
смисъл от началото на 50-те години на 20 век чак до края 
на 70-те. Овладявайки природния и социалния хаос, ос-
новната грижа на строителния работник е да изгражда 
новото общество, а когато действителността противоре-
чи на партийното задание – да пригажда реалността към 
идеологията („Утро над родината“ на Антон Марино-
вич, 1951; „Димитровградци“ на Никола Корабов и Дучо 
Мундров, 1956; „Пътят минава през Беловир“ на Петър Б. 

 „Шведските крале“ – развенчаване на трудовия соцгерой
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Василев, 1960; „Стръмната пътека“ на Янко Янков, 1961). 
Партийните идеолози отдават изключително значение на 
строителната тематика през целия тоталитарен период, 
за да лансират чрез нея мита за победата на комунизма.

Комедията на Людмил Кирков „Шведските крале“, 
излязла на екран в първия ден на месец февруари 1968 г. 
преобръща патетичната схема на строителния филм. Чрез 
комизма на достоверните житейски ситуации, в които дей-
стват героите строители, режисьорът ги представя като 
най-обикновени хора с излишно високо самочувствие и 
нереалистични стремежи. Горан (Евстати Стратев), Благо 
(Асен Георгиев), Спас (Кирил Господинов) и Мишо (Ми-
хаил Ботевски) трудно се справят с житейските си пробле-
ми и често предизвикват смях и дори присмех у околните. 
Подчертавайки консумативната им нагласа, Кирков отново 
след „Понеделник сутрин“ на Акташева/Писков заговаря за 
действителните ценности на работническата класа. Героите 
му комично противостоят на идеализираната представа за 
„класата хегемон на новото общество“ (Ленин). Хуморът на 
филма е мек, погледът към жалките приключения на стро-
ителите е пълен с разбиране и оправдание на неадекват-
ното им поведение. В известен смисъл тези „малки хора“ 
също са жертви на социалистическата демагогия. Стилът 
на Кирков напомня за тъжно-смешните чехословашки ко-
медии, които се появяват по същото време.

„Шведските крале“ е третият пълнометражен филм 
за голям екран на режисьора и първият, който го заявя-
ва като творец от антиконформистката тенденция. През 
следващите десетилетия Людмил Кирков ще се утвърди 
като една от основните фигури в това течение – ще го 
продължи с „Момчето си отива“ (1972), заедно с героя му 
Ран ще премине през разочарованията на възмъжаването 
в „Не си отивай!“ (1976), ще стигне до трагичните измере-
ния на социалната разруха в сваления от екран „Кратко 
слънце“ (1979), за да се върне към комедията на „малките 
хора“ с най-любимата българска комедия на всички вре-
мена „Оркестър без име“ (1982).
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Март: соцретро 
01.03.1968: „Първият куриер“
Тази премиера е включена в официалното честване 

на деветдесетата годишнина от подписването на Сансте-
фанското примирие. Копродукцията с Мосфильм, ре-
жисирана от Владимир Янчев, привидно би трябвало да 
работи за историческото възстановяване. Янчев формал-
но следва модела, установен от Въло Радев с „Крадецът 
на праскови“ – достоверност на материалната среда, 
ретроатмосфера и романтика. Главната роля на руския 
конспиратор Иван Загубански е поверена на младия кра-
савец Стефан Данаилов, чиито непокорни герои вече са 
очаровали от екрана женската публика. (До звездните 
мигове на Данаилов като Никола Деянов-Сергей в сериа-
ла „На всеки километър“ остава още година.) В „Първият 
куриер“ всичко е като истинско, само че, вместо да изтък-
ва оригиналността на българския живот от началото на 
ХХ век, филмът внушава, че българите открай време са 
предани не само на идеите, но и на личността на Ленин. 
Независимо от ретроопаковката, продукцията е буквална 
илюстрация на сервилността на българските управлява-
щи към СССР, на зависимостта на българската соцкулту-
ра от съветските предписания. В такъв смисъл „Първият 
куриер“ вместо историческо възстановяване предлага по-
редната манипулация, свързана с Улянов. Целта на фил-
ма е чисто политическа, като съветската страна (студията 
„Мосфильм“) е най-активен участник в създаването му.

23.03.1968: „Шибил“
След „Крадецът на праскови“ историческият сюжет 

се оформя в нашето кино като „свободна територия“ за 
разискването на универсални проблеми. Въло Радев, За-
хари Жандов („Шибил“), а по-късно Тодор Динов и Хри-
сто Христов („Иконостасът“, 1969) избират сюжети от 
миналото, за да се отърсят от диктата на идеологията и 
злободневието. В „Шибил“ Жандов не визира конкретно 
историческо събитие, а пресъздава епоха, и то пречупена 
през романтиката на Йовковите „Старопланински леген-

 „Шибил“
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ди“. Йовков от своя страна е един от първите български 
писатели, които заменят патетично революционния па-
тос на Възраждането с вглеждане в човешката душа. Този 
поглед му дава възможност да преосмисли стереотипа 
на друговереца и да представи героя мюсюлманин в ро-
мантичен план – Сали Яшар от „Песента на колелетата“ 
(1926) и Шибил от „Старопланински легенди“ (1929). 
Този подход към образа на Мустафа-Шибил е запазен 
и в романтичния филмов разказ на Захари Жандов. На 
екрана, както и в литературния източник, миналото е 
само колоритен фон, върху който са експонирани веч-
ни теми – любов, свобода, преданост, предателство, об-
реченост, насилие, смърт. Специфичната стилизация на 
бита и търсената поетичност на кинематографичния из-
каз са опит за изместване на патоса на нашето кино от 
идеологическото към естетическото. Следващата, още 
по-категорична крачка в тази посока ще направят Тодор 
Динов и Христо Христов с „Иконостасът“ (1969). 

април: парижки нюанси
През 50-те и 60-те години на 20 век в европейското кино 

се утвърждава мощната тенденция на авторското кино. 
Представителите на това течение гледат на творчес твото 
на кинематографиста, по аналогия с творчеството на пи-
сателя или живописеца, като акт на себеразкриване, не-
подвластен на законите на киноиндустрията. Те схващат 
филма като резултат на инидивидуално себеизразяване, а не 
на продуцентски калкулации. Поради комунистичес кото 
схващане за киното като част от пропагандната машина 
тази идея се оказва несъвместима с тоталитарното изкус-
тво. Елитарната творба, ориентирана към вътрешния 
живот на режисьора автор, няма място на соцекрана. 
И все пак световните влияния проникват в затворената 
система на българското кино. Един от най-естествените 
пътища за това се оказва обучението на наши кинема-
тографисти на Запад. Комунистическата власт изпраща 
в западните филмови училища изключително хора от 
семейства, принадлежащи към най-висшата партийна 
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прослойка. По иронията, с която глупостта отрича сама 
себе си, именно тези най-благонадеждни по наследство 
випускници на западните филмови академии се оказват 
най-революционно мислещите в българското кино. Про-
тивно на съветското феодално схващане, че ценности-
те на личността се определят преди всичко от семейния 
произход, образованите на Запад български кинотворци 
донасят у дома ново мислене, нов стил, нова свобода на 
себеизразяване, формирани в контактите им с културата 
на демократичния свят. Лада Бояджиева (журналистика 
в Париж), Георги Стоянов (кинорежисура в Париж), а 
по-късно и Николай Волев (кинорежисура в Лондон), са 
едни от най-непокорните български кинотворци от тота-
литарния период. Към тях се присъединяват и получи-
лият образованието си в Полша Владислав Икономов и 
унгарският възпитаник Едуард Захариев, за да изградят 
поколението 1968.

26.04.1968: „случаят Пенлеве“
Филмът е пълнометражен игрален дебют на завърши-

лия в Париж Георги Стоянов. Преди него режисьорът 
снима късометражната „Дрямка“ (1965). Краткият филм 
е оценен по достойнство от дипломната комисия на Па-
рижкия филмов институт и осигурява на създателя си 
френска диплома. Абсурдистката стилистика, която по 
това време се толерира в Париж, обаче шокира отговор-
ниците за соцестетиката в София и филмът не стига до 
екран. Героите на „Дрямка“ – група младежи, тръгна-
ли уж на бригада, се озовават в абсурдни ситуации сред 
сюрреалистичен пейзаж и се родеят много повече с пер-
сонажите на френската абсурдистка драма, отколкото с 
българските герои от бригадирското кино.

„Случаят Пенлеве“ също е съставен от кратки фил-
ми – „Музиканти“, „Пенлеве“ и „Гости“. И трите са ре-
шени в стил откровена гротеска – Стоянов привидно се 
вписва в официално регламентираната антивоенна тема, 
но стилът му откровено се противопоставя на соцреали-
стическите естетически предписания. Със следващия си 

„Случаят Пенлеве“
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филм, „Птици и хрътки“ (1969), режисьорът ще посегне 
и към светая светих на соцреализма – историко-револю-
ционната тема и отново ще я разработи в специфичния 
си ексцентричен стил. А след десетилетие филмът му 
„Пантелей“ (1978) ще преобърне стойностите на цялото 
българско историко-революционно кино.

Генерацията на Георги Стоянов навлиза в киното в 
годините на Пражката пролет. Младите режисьори не 
са обременени от участие в комунистическата съпротива 
и не смесват диктатурата на пролетариата с носталгията 
по младостта си. В края на 60-те години те демонстрират 
ново мислене, все още необременено от цензурни ком-
промиси и конформизъм и смело подлагат на съмнение 
илюзиите на предшествениците си. От друга страна, поко-
лението 1968 няма илюзии по отношение на репресивната 
система и осъзнава безсмислието на откритата конфрон-
тация – най-даровитите му представители предпочитат 
да заблуждават цензурата, вместо да я провокират.

Май – август: краят на пролетта
През месеците от май до август на 1968 г. няма нито 

една филмова премиера на български филм. Лятото по 
принцип се смята за слаб сезон в разпространението и 
авторите предпочитат филмите им да излязат на екран 
през есента. Към това трябва да прибавим и подготовка-
та за помпозната демонстрация на левичарска солидар-
ност – ІХ Световен фестивал на младежта и студентите, 
който трябва да се открие в София в края на юли. Точно в 
най-драматичното лято от края на Втората световна вой-
на България се оказва домакин на поредното меропри-
ятие, резултат от съветската политика на солидарност с 
левите движения. В т.нар. „световни фестивали“ участват 
представители на казионните младежки организации от 
Съветския блок и на подкрепяните от СССР младежки 
организации на Запад. Всички усилия на българската 
пропаганда са насочени към превръщането на фестива-
ла в основното културно мероприятие на годината – на 
никого не му е до филмови премиери. Нещата се ус-
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ложняват от факта, че българските специални служби се 
страхуват от непредвидимото поведение на делегациите 
на Чехословакия и на „либералните“ Унгария, Полша и 
Югославия по време на фестивала198. 

Най-важното събитие на лятото обаче в крайна смет-
ка се оказват не фестивалните спектакли, а окупирането 
на Чехословакия от армиите участнички във Варшавския 
договор (без Румъния) в края на август.

Май:
6 май: първи сблъсък на студенти и полиция в Латин-

ския квартал в Париж.
11 май: Любомир Шарланджиев споделя идеята си за 

сериала „На всеки километър“ с Георги Аспарухов, Гри-
гор Вачков, Георги Черкелов. Място на действието – со-
фийския ресторант „Славия“199.

Кинопреглед № 18 – посещението на Тодор Живков в 
Чехословакия и подписването на Договор за сътрудничес-
тво между България и ЧССР200.

Кинопреглед № 21 включва кадри от студентските 
вълнения в Лондон, Париж и ФРГ. Глас зад кадър съобщава, 
че студентите се борят против „възраждането на фашизма“.

20 – 22 май: в София се провежда Първи конгрес на 
Съюза на българските писатели. Чешкият гост Пужман 
говори за това, че в Чехословакия няма контрареволю-
ция, а опит за социалистическа демокрация201.

24 май: „Капризно лято“ на Иржи Менцел – премие-
ра в Прага.

Юни:
27 юни: манифестът „Две хиляди думи“ на Лудвиг Ва-

пулик излиза в чешките вестници „Литературни листи“, 
„Земеделске новини“, „Прага“ и „Млада фронта“202.

198 В уебсайта „Пражка пролет, софийско лято“, htpp://1968bg.com/ [посещение 16.10.2008], 
могат да се прочетат партийни документи за мерките на тоталитарната власт, за да се пре-
дотвратят всякакви прояви на либерализъм по време на фестивала. 
199 Вж. Чернокожев, Вихрен. Българската 1968 година: книги на кладата. http://liternet.bg/
publish2/vchernokozhev/1968.htm [посетен 16.10.2008]
200 Всички кинопрегледи, които се споменават от тук нататък, са част от медийния архив, пу-
бликуван на сайта „Пражка пролет, софийско лято“, http://1968bg.com/ [посетен 16.10.2008]
201 Вж. господинов, георги. 1968 for (n)ever. – Култура, № 19, 9.05.2003. http://www.online.
bg/kultura/my_html/2274/1968.htm [посетен 16.10.2008]
202 http://1968bg.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Item
id=21/16.10.2008 [посетен 16.10.2008]

Май – август: краят на пролетта
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Юли: 
3 юли: „Две хиляди думи“ в превод е отпечатан в 

„Строго поверителна справка на БТА“.
4 юли: в. „Работническо дело“ публикува статията 

„Две хиляди думи“ или призив към контрареволюция?“
28 юли: откриване на IХ Световен фестивал на мла-

дежта и студентите в София.
август:
Българските участници в IX Световен младежки фе-

стивал издигат лозунга „СССР – опора на световния мир!“
Кинопрегледи №№ 29 – 33 отразяват фестивала.
20 август: армиите участнички във Варшавския дого-

вор окупират ЧССР.
Няколко дни по-късно стените на студентския стол 

на ул. „Цар Шишман“ в София осъмват с надписи „Вън 
Съветските окупатори от Чехословакия“203.

Кинопреглед № 34 показва уводните статии на „Ра-
ботническо дело“ и „Правда“ от 21.08.1968, като задкад-
ров глас съобщава за „братската помощ, оказана на че-
хословашкия народ“. Няма нито един кадър от Прага. 
Кадри от „събрания на трудещи се“, които подкрепят 
окупацията на Чехословакия.

„езоп“
Точно на 20 август Рангел Вълчанов снима на скалите 

на Птичия залив край Каварна българо-чехословашката 
копродукция „Езоп“, историята на роба баснописец Езоп 
(Георги Калоянчев), написана от най-парадоксалния сред 
българските дисиденти Анжел Вагенщайн. Екипът рабо-
ти по епизода на нахлуването на лидийския цар Крез на 
остров Самос, където по сценарий се развива действието, 
когато по радиото се чува съобщението за нахлуването на 
армиите на Варшавския договор в Чехословакия. Бази-
райки се върху интервюта с членовете на екипа, Григор 
Чернев описва събитието така: „Изведнъж обичайната 
суета секва, камерата спира да се върти, артистите се от-

203 Илиев, красимир. Студентският стол на „Гурко“ осъмна в надписи (спомен). 
http://1968bg.com [прегледан 16.10.2008]
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теглят, техническите работници се чудят какво да правят, 
режисьорът престава да ръкомаха. Като стопкадър на 
ням филм. Когато хората отново се раздвижват [...] става 
ясно, че барандовската половина на снимачната група ще 
стачкува. В Чехословакия техните съотечественици са из-
лезли на улицата – и те ще изразят протеста си по същия 
начин [...] Анжел се е усамотил в дървено бунгало на пла-
жа, за да скрие сълзите на безсилния си гняв [...] Как се е 
оправял Рангел в тази обстановка, с цената на какво на-
прежение е продължил и довършил филма си, какво е 
мислил, кого е проклинал и на кого се е молил – истори-
ята мълчи, а и той не иска да си спомня. Безспорно е едно 
– от тук натътък всяка стъпка среща препятствие, всяко 
действие – подозрение, всеки резултат – опоненти.“204 

Лятото на 1968 г. завършва със сриване на илюзията, че 
е възможен „социализъм с човешко лице“. За българско-
то кино това означава, че отново настъпва стагнация и че 
трябва да се търсят индиректни пътища за протест. През 
следващата 1969 г. Рангел Вълчанов довършва своя „Езоп“ 
в Прага. „Готовият вече филм започва своето ходене по 
мъките – в София и в Прага. В Прага просто го спират, 
слагат го на лавицата със забранени заглавия [...] и така в 
замразен вид той ще дочака чешката си премиера след па-
дането на Берлинската стена. В София умуват по-дълго и 
работят с ножицата. Филмът е пуснат на екран през 1970 
година в окастрен вид – над 400 метра лента са изрязани. 
Операцията е извършена в потайна доба – съгласието на 
авторите не е искано, обществеността не е уведомена, кри-
тиката недоумява [...] Затова, макар и закъснял, новият 
прочит на творбата наистина трябва да е в „комплект“ – на 
филма и на неговата история заедно.“205

Приемам тази гледна точка, но въпреки това трябва да 
кажа, че днес произведението изглежда стилово прекале-
но еклектично и декларативно до степен на дидактичност. 
Това ни най-малко не намалява стойността му на автентич-

204 Чернев, григор. Един българин в Прага. Книга за Рангел Вълчанов. София: Издателско 
ателие Аб , 2003, с. 56.
205 Пак там, с. 57-58.

„Езоп“
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но свидетелство, може би най-автентичното сред всички 
български филми от това време, за настроенията на българ-
ската интелигенция през съдбовната за Европа 1968 г.

6.09.1968: „гибелта на александър Велики“ – 
параметри на противостояние
Подобно на „Шведските крале“ на Людмил Кирков, 

„Гибелта на Александър Велики“ на Владислав Икономов 
оспорва клишетата на строителния филм. Икономов се 
противопоставя на мита за вдъхновеното социалистичес-
ко строителство с реалистичен групов портрет на работ-
ническата класа. Майстор на финия жест, на деликатния 
намек, Икономов търси достоверността в преживява-
нията и реакциите на героите си. Вместо да онагледява 
партийни предписания, той вае характери. Без да се кон-
фронтира открито с партийната идеология, но и без да 
се конформира с конюнктурата, режисьорът търси пулса 
на живия човек. Така „Гибелта на Александър Велики“ 
от вариация на тема „социалистическо строителство“ се 
превръща във филм за съдбата на ярката индивидуалност 
в атмосферата на държавно толерирана посредственост. 
Творбата заема достойно място в антиконформисткото 
течение, като извежда на екрана болезненото противо-
речие между идеология и социална реалност. Публиката 
откликва на човешката история, в която разпознава соб-
ствените се разочарования, и филмът има голям зрител-
ски успех.

18.10.1968: „Бялата стая“ – допустимата съпротива
Филмът „Бялата стая“ на Методи Андонов излиза 

на екран, предварително увенчан с Голямата награда 
„Златна роза“ на Фестивала на българския филм, кой-
то традиционно се провежда в началото на октомври. 
Богомил Райнов написва сценария на филма по повест-
та си „Пътища за никъде“. Присъствието на Райнов, по 
това време съветник по въпросите на културата към ЦК 
на БКП и идеолог на соцреалистическата естетика, като 
сценарист на филма поражда въпроси и недоумения. От 
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какво е мотивирана реализацията на негов сценарий точ-
но в този момент? Каква е действителната цел на филма 
– да осмисли трагически липсата на духовна свобода или 
да изиграе ролята на социален отдушник за недоволство-
то на интелигенцията? Може ли произведението да се 
приеме като опит за създаване на еталон на позволения 
тип критика и разрешената степен на допускане на сти-
лови експерименти? Налага се да поставим тези въпроси, 
въпреки уважението към забележителната режисура на 
Методи Андонов и актьорското майсторство на Апостол 
Карамитев, изпълнител на главната роля. Филмът очевид-
но е адресиран към интелигенцията и е първият сериозен 
опит в нашето кино интелектуалецът да се реабилитира 
като положителен герой. До този момент интелигентът 
присъства на соцреалистическия екран предимно в обра-
за на предател, агент на чуждо разузнаване, вредител и 
социален паразит. Дори на симпатичните герои на „Ка-
рамбол“ липсва необходимата житейска зрялост, която 
да ги превърне от лутащи се персонажи в положителни 
герои. Пражката пролет убеждава комунистическите 
лидери, че интелигенцията представлява реална общес-
твена сила, която трябва да бъде спечелена. Тук няма да 
анализирам механизмите на сплашване и подкупване, 
прилагани към интелектуалците в следващите десетиле-
тия, само изтъквам повратната роля на Пражката про-
лет в отношението на работническо-селската власт към 
българската интелигенция. Управляващите осъзнават, че, 
макар и стаено, неприемането на тоталитарната система 
от страна на интелектуалците представлява потенциална 
заплаха за господството на БКП. Затова търсят пътища 
за канализирането на това недоволство, за сублимиране-
то му в приемливи и удобни за управляващите форми. 
„Бялата стая“ перфектно изпълнява тази задача. След ар-
мията строители, миньори и селяни кооператори, която 
дефилира в българското кино в продължение на две десе-
тилетия, най-после екранът заговаря с образованите хора 
на собствения им език. Въпросът за творческата свобода, 
изведен като централен проблем, и образът на Алексан-

 „Бялата стая“ – допустимата съпротива
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дров като ерудирания, мислещ и търсещ комунист, за 
пръв път след двадесет години дават възможност за по-
ложителна идентификация на интелектуалците с фил-
мовото действие. Методи Андонов, дебютант в игрално-
то кино, но доказан експериментатор в театъра, подобно 
на Шарланджиев преди него, вещо работи в стил, силно 
повлиян от Новата вълнà. Филмът му, възторжено при-
ветстван в момента на излизането си от образованата пу-
блика, която го възприема като откровение за моралните 
си дилеми, и до днес остава един от най-ярките образци 
на кинематографично майсторство в българското кино. 
Реалният кинематографичен процес тече чрез филмите, 
които стигат до публиката. По правило, на екран изли-
зат произведения, които осмислят социалистическата 
действителност чрез собствените ѝ нравствени импера-
тиви и акцентират върху междуличностните отношения. 
Предпочитаният жанр е психологическата драма. Най-
високото постижение на този тип кино е „Бялата стая“, 
но въпросът, дали конфликтната тема на филма не е раз-
работена по поръка на ЦК на БКП с цел канализиране 
на нарастващото обществено недоволство, остава открит.

От политическа гледна точка умерената критика от 
ляво на „Бялата стая“ конфронтира публиката с про-
блемите на личния избор; без да прекрачва допустими-
те идеологически граници, измества радикалния патос 
на спрените филми с психологическия анализ. „Бялата 
стая“ е умерена критика от ляво, от гледна точка на инте-
лигента комунист, който проблематизира реалния соци-
ализъм като отстъпление от „истинските“ прогресивни 
идеи. Филмът не поставя под съмнение самата комуни-
стическа идеология, остава далеч от радикалния патос на 
спрените творби и може да се схване като тяхна контро-
лирана алтернатива. От естетическа гледна точка обаче 
филмът е едно от големите постижения на Методи Ан-
донов, който съумява да акцентира върху универсалната 
ценност на свободния човешки избор. 

Вече споменах, че главната роля в „Бялата стая“ се 
изпъл нява от Апостол Карамитев. Героите на Карамитев са 
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сами по себе си проява на съпротива срещу догматизира-
ната представа за соцреалистическия положителен герой. 
Независимо от несъвършенствата на сценариите, с които се 
сблъсква, Апостол Карамитев винаги успява да противопо-
стави магнетичната си индивидуалност на соцреалистичес-
ката схема и да създаде жив, очарователен и задължително 
непокорен герой. Карамитев е най-любимият актьор на 
българската публика още от ролята на Велизаров в „Утро 
над родината“ (1951) и остава такъв до последния си, не-
завършен образ на Йоан Асен в „Сватбите на Йоан Асен“ 
(1975)206. Българските зрители разпознават в Карамитеви-
те образи неудовлетворения си копнеж по индивидуална 
свобода и естествено човешко поведение. Карамитев е най-
яркият, но не е единствен представител на специфична-
та за българското тоталитарно кино актьорска съпротива 
срещу соцреалистическите догми. Тази съпротива личи и 
в изпълненията на най-добрите актьори от всички поколе-
ния – Георги Калоянчев, Невена Коканова, Петър Слаба-
ков, Пепа Николова, Илка Зафирова, Руси Чанев, Цвета-
на Манева, Мария Статулова, Иван Иванов. Актьорската 
съпротива срещу догмите на социалистическия реализъм 
е феномен в цялото източноевропейско кино, който заслу-
жава да бъде изследван специално.

Поради всичко изтъкнато дотук филмът „Бялата стая“ с 
право е смятан за класическо произведение на българското 
кино, запазило естетическата си стойност извън конюнкту-
рата на времето, което го поражда. И тук отново се сблъсква-
ме с парадоксалния начин, по който тоталитарната власт в 
България употребява филмите. Успехът на „Бялата стая“ 
вътре в страната е добре дошъл за властта, в качеството му 
на отдушник за настроенията на недоволстващата интели-
генция. Високите му художествени качества, които биха му 
донесли международна популярност, обаче се оказват по-
скоро опасни за самопредставянето на системата. Филмът 
не влиза в българските селекции за най-големите между-
народни фестивали. Изпратен е на фестивал извън Евро-

206 Апостол Карамитев умира в края на 1973 г. без да довърши снимките на „Сватбите на 
Йоан Асен“. Ролята му е доснета с Коста Цонев и филмът излиза на екран през 1975 г. 

„Бялата стая“ – допустимата съпротива
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па, в Делхи, където и печели първа награда. Четиридесет 
години по-късно, вече след падането на Берлинската стена, 
„Бялата стая“ е включен в програма от избрани филми на 
Методи Андонов на Берлинале. Дъщерята на режисьора, 
Милена Андонова, която представя филмите на баща си, 
се сблъсква с недоумението на немските колеги, че такъв 
филм е останал неизвестен в Европа, с въпроса: „Защо сте 
го крили?“207. Отговорът е ясен за всеки, който е наясно с 
параноята, която цари по онова време сред българските 
партийни лидери и културни инженери. 

Четири години след премиерата на „Бялата стая“, 
през 1972 г., Андонов ще отправи най-силния призив в 
защита на индивидуалността, свободния избор и човеш-
ката личност в българското кино – „Козият рог“. За тази 
цел режисьорът ще се откаже от съвременната тема и 
ще стъпи върху историческия сюжет, вече отвоюван като 
„свободната територия“ от Въло Радев („Крадецът на 
праскови“), Захари Жандов („Шибил“), Тодор Динов и 
Христо Христов („Иконостасът“).

ноември: врагове и другари
8.11.1968: „опасен полет“
Сценаристът на филма Костадин Кюлюмов е наречен 

от Любомир Левчев „полковникът от Държавна сигурност 
с неудържимата склонност към литература“208. Година 
преди тази премиера Кюлюмов е написал и предложил 
друг „сценарий“ – концепция за създаването на Шести от-
дел към Шесто управление на КДС209. През 1968 г., докато 
за пореден път210 се изявява като кинодраматург, полков-
никът вече е първи заместник-началник на отдела. Кюлю-
мов е пристрастèн към идеята най-талантливите български 
творци да бъдат ангажирани в пропагандната машина на 
Партията. „Задачата на Кюлюмов в първо време се състо-

207 Невена Андонова и Милена Андонова – гости на „Денят започва... “ на 3 март. БНТ, 
03.03.2013, 15:04. http://bnt.bg/bg/news/view/96214 [прегледан 05.03.2013] 
208 левчев, любомир. Ти си следващият. София: Книгоиздателска къща Труд, 1998, с. 264.
209 Концепцията е внесена в Колегиума на МВР на 14.09.1967. Вж. солаков, ангел. Предсе-
дателят на КДС разказва..., с. 95.
210 Кюлюмов е съсценарист на филма „Златният зъб“ (1962) и на телевизионния сериал „С 
пагоните на дявола“ (1967).



161

еше в това да подпомага писателите, художниците, ре-
жисьорите и другите лица от творческата интелигенция 
в работата им за създаване на произведения за българския 
разузнавач и милиционер [...] Неговата задача се състоеше 
да издирва случаи за героични постъпки на служителите 
на МВР и да предлага на писателите сюжети за написване-
то на художествени произведения.“211

„Опасен полет“ на Димитър Петров, създаден с не-
посредственото участие на самия полковник Кюлюмов, 
е образец за това какво точно се очаква от творците – 
утвър ждаване на положителен образ на комунистически-
те репресивни институции и поддържане на шпионска 
параноя. Пропагандният патос е същият като през 50-те 
години – различна е само медията – вместо надписите 
по стените от 50-те „Внимание, шпионите дебнат!“, през 
1968 г. за същата цел се използва екранът.

В „Опасен полет“ се преплитат няколко линии – шпи-
онска, любовна, психологическа. Според задължителния 
хепиенд тогавашната българска авиокомпания ТАБСО (по-
късно БГА „Балкан“) стоварва предателя вместо във Виена 
в Братислава, където го арестуват служители на българ-
ското контраразузнаване. Днешният зрител се пита каква 
е връзката на БГА „Балкан“ с контраразузнаването и кой 
е дал право на българските тайни служби да извър шват 
арес ти на територията на чужда държава, но за тогавашна-
та публика репресивните институции са вездесъщи. Този 
финал е логичен за шпионски екшън – успехът на съответ-
ното контраразузнаване е закон за жанра. Създаването на 
„Опасен полет“ е част от партийно дирижирания процес 
на ийстърнизация на масовите жанрове. Два ярки примера 
от следващите години – поредицата за голям екран, с по-
стоянен герой разузнавача Емил Боев, и двете поредици на 
телевизионния сериал „На всеки километър“ (1969 и 1971). 
Сценарист на поредицата за голям екран е Богомил Райнов, 
който в „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1971) и 
„Голямата скука“ (1973) отново ще работи с Методи Андо-

211 солаков, ангел. Председателят на КДС разказва..., с. 96, с. 112.

Врагове и другари „Опасен полет“
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нов212. Над втория сериал ще се труди сценарен екип, в кой-
то Костадин Кюлюмов ще твори заедно с Георги Марков, 
Павел Вежинов, Свобода Бъчварова и Евгени Константинов. 
Участието на заместник-началника на Шести отдел на Шес-
то управление на ДС в създаването на филми недвусмисле-
но разкрива зловещ процес на сраст ване на репресивните 
институции с творческата практика на българското кино. 
През 1968 г. Кюлюмов едва ли предполага, че четиридесет 
години по-късно именно неговите художествени амбиции 
ще осигурят категоричните доказателства за тази практика. 
Същият процес, в който участват други имена213, тече и при 
критическото и историческото осмисляне на артефактите. 

27.11.1968: „небето на Велека“
Всъщност на тази дата не се е състояло нищо. „Доку-

ментираната“ премиера на пълнометражния дебют на 
Едуард Захариев, най-безкомпромисният представител 
на антиконформисткия филм, никога не се е състояла. Да-
тата се посочва формално в отчетните документи на про-
дукцията, за да се спестят финансовите неприятности на 
студията214. Основната тема на „Небето на Велека“ е те-
мата за съвестта – Захариев потвърждава амбицията си 
да търси нравствените проекции на социалното, заявена 
с новелата „Ако не иде влак“ (1967). Пълнометражният 
му дебют е опит да се погледне под идеологизираната 
повърхност на живота, за да се открият по-дълбоките 
измерения на битието. Главният герой Мартин (Георги 
Георгиев-Гец) се връща към местата на младостта си, за 
да преосмисли миналото. Сам комунист и участник в 
принудителната колективизация на земята, вътре в себе 
си той се отрича от насилието и се връща към непреход-
ните стойности на приятелството и природата.

Фигурата на сценариста Дико Фучеджиев отново ни 

212 „Г-н Никой“ е филм на Иван Терзиев, а „Синята безпределност“, „Реквием за една мръс-
ница“, „Умирай само в краен случай“ и „Тайфуни с нежни имена“ – на Милен Гетов.
213 Вж. Р Е Ш Е Н И Е № 54/26.11.2008 г. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служ-
би на БНА. http://www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/Decision-
View/p/view?DecisionID=226 [прегледан 03.02.2013]
214 Сърдечно благодаря на Галина Генчева, че ми обърна внимание върху този факт.
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изправя пред дилемата морално безпокойство или си-
мулация на критика. В началото на 1968 г. Фучеджиев, 
партиен секретар на Съюза на българските писатели, 
остро е критикувал „идейно неустойчивите“ автори на 
по-либералните произведения, издадени през 1967 г.215 
Очевидно Фучеджиев е спечелил доверието на управля-
ващите и те му поверяват партийното ръководство на 
СБП точно в това размирно време. Захариев от своя стра-
на, подобно на Шарланджиев („Прокурорът“) и Андонов 
(„Бялата стая“), интерпретира сценария на екрана, като 
недвусмислено отхвърля насилието и глупостта, маски-
рани като политически избор.

От тук нататък до последния си филм „Закъсняло 
пълнолуние“ (1996) Едуард Захариев безкомпромисно 
ще дълбае в моралната ерозия, предизвикана от поли-
тическата демагогия, ще разобличава социалния фалш и 
ще се бори за героите си, притиснати между задължител-
ната илюзия и нелепата реалност на системата. С „Пре-
брояване на дивите зайци“ (1973), „Вилна зона“ (1975), 
„Почти любовна история“ (1979) и „Елегия“ (1982) Еду-
ард Захариев ще изиграе главната роля в утвърждаването 
и развитието на антиконформисткия филм и ще се утвър-
ди като водеща фигура на поколението 1968.

Декември: обратно към посредствеността
6.12.1968: „Процесът“
В „Процесът“ на Яким Якимов моралните дилеми се 

разиграват на ниво любовен триъгълник. Пикантният 
драматургичен център е сексуалното съперничество меж-
ду бащата Въло Игнатов (Иван Кондов) и сина му Евгени 
(Димо Лолов) за младата приятелка на сина Бистра (Бра-
нимира Антонова) – сценаристът Павел Вежинов е май-
стор на подобни положения. Днес такава ситуация сигур-
но би получила фройдистка интерпретация. Българската 
1968 г. обаче изключва такова тълкуване и филмът е ре-
шен дидактично. Под напора на ревността Евгени причи-

215 Вж. Христов, Христо. Убийте „Скитник“. Българската и британската държавна полити-
ка по случая Георги Марков. София: СИЕЛА, 2005, с. 115.

 „Небето на Велека“
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нява катастрофа, а Бистра облекчава присъдата му, като 
си признава пред съда залитането по бащата. Булевардна-
та интрига е разработена с претенция да представя дей-
ствителните вълнения на младото поколение. Героинята 
е образ на лутащия се, но в крайна сметка стигащ да пра-
вилното решение „нов човек“, рожба на комунизма. Не е 
случаен и изборът на „Кралицата на младежкия фести-
вал“ Бранимира Антонова за главната женска роля.

Смяната на поколенията изисква ново мислене на 
екрана, а от друга страна – младостта, като период на уяз-
вимост, е естествено състояние на голяма част от протаго-
нистите в антиконформистките филми. Затова и официоз-
ната драма лансира идеализиран млад герой, който има 
своите дребни житейски проблеми, но не се противопо-
ставя на системата дори мислено. Върху конфликтите не 
се проектират обществени напрежения, развръзките не 
противоречат на господстващата социална практика. Си-
гурен критерий за принадлежността на даден филм към 
официозния модел е идиличното представяне на обществе-
ния фон. Българското общество се представя като благо-
получна действителност, чиято хармония само от време 
на време се нарушава от инцидентни прояви на човешко 
несъвършенство. Стълкновенията се свеждат до незна-
чителни недоразумения, лични разочарования, произ-
водствени спорове и преодолими загуби. По правило из-
ходът е хепиенд, или в най-лошия случай финалът остава 
отворен. Трагичната развръзка е немислима.

Вече споменах, че образът на младата жена, за която 
индивидуалността е по-важна от социалната интеграция 
и която отхвърля диктата над личността си, дори с цената 
на тежки обществени санкции, излиза на екрана в средата 
на 60-те години – Вълчицата („Вълчицата“) и Тони („По-
неделник сутрин“). През 70-те към тях се присъединяват 
Румяна от „Авантаж“ на Георги Дюлгеров (1977), Жената 
от „Покрив“ на Иван Андонов (1978), Белла от „Басейнът“ 
на Бинка Желязкова (1977), Доротея от „Бариерата“ на 
Христо Христов (1979) и най-сетне Албена от „Всичко е 
любов“ на Борислав Шаралиев (1979). Тези героини са 
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едновременно жертви и бунтарки, които повече или по-
малко носят стигмата на аутсайдери.

„Прокурорът“
„Прокурорът“ е вторият български пример едновре-

менно за идейно и стилистично отрицание на официозния 
модел. Сценарият му е създаден по едноименната пиеса 
на Георги Джагаров. Пиесата се поставя безпрепятствено 
чак до 1989 г., но филмът не стига до премиера, въпреки 
че докато трае забраната върху филма, Джагаров заема 
постовете председател на Комитета за култура и замест-
ник-председател на Държавния съвет на НРБ. Едната от 
причините за спирането на филма е конкретният полити-
чески контекст, в който трябва да се състои премиерата на 
лентата – Чехословакия е току-що окупирана по съветска 
инициатива от армиите на Варшавския договор и репре-
сивната машина на режима се старае да задуши и най-
слабия намек за съпротива. Основният проблем на филма 
е проблемът за комунистическия произвол, произтекъл от 
идеята за „революционното насилие“. Прокурорът Мила-
дин Войнов (Георги Георгиев-Гец) е подписал десетки запо-
веди за арест по партийно поръчение без да се интересува 
от действителната вина на обвиняемите. Той е органична 
част от репресивната система и нейно оръдие. Действие-
то на филма започва в момента, в който подписът на Вой-
нов върху поредната заповед за арест ще прати в затвора 
най-близкия му приятел и боен другар Павел (Васил По-
пилиев). Кризата, която връхлита Войнов, отваря очите 
му за беззаконието, в което участва. На това ниво пиесата 
и филмът не се разминават. Големите разлики между тях, 
които правят филма толкова опасен, се дължат на режи-
сьорското решение. Оформлението на средата, костюмите 
на героите и общата визия на филма, създадена от Шар-
ланджиев, оператора Борислав Пунчев и художника Петко 
Бончев, недвусмислено асоциира действието с атмосфера-
та на 60-те години и се отказва от внушенията, че беззако-
нията са останали в миналото. Представяйки произвола 
индиректно с дата 1968 г., режисьорът предупреждава, че 

„Прокурорът“
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насилието е част от самата същност на системата. Такова 
послание не се толерира в българското социалистическо 
кино нито преди, нито след 1968 г. Ако прибавим и про-
менения финал – самоубийството на прокурора, като ясен 
знак за безизходицата от края на 60-те, високите ракурси 
на камерата, превръщащи хората в пъплещи мравки, и ус-
ложнения кинематографичен език, ще се съгласим с цензу-
рите, че „Прокурорът“ е силно антикомунистически.

Видимо игралната 1968 г. завършва така, както е започ-
нала – кръгът, отворен с „Последният войвода“, се затваря с 
„Процесът“. Партийната тактика на отклоняване на внима-
нието от реалните обществени проблеми действа с пълна 
сила. Невидимо от това обаче, игралната 1968 г. завършва 
с отворен към бъдещето финал – в очакване за времето, ко-
гато спрените филми ще намерят своя път към публиката.



167

„Привързаният балон“ (1967, реж. Бинка Желязкова)

Илюстрации 1967–1968

 „Това сте Вие, другарю Живков“

Илюстрации 1967–1968
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От ляво надясно: Милена Андонова (Голямата дъщеря), 
Апостол Карамитев (Александров) и Доротея Тончева 
(Александра) в „Бялата стая“ (1968, реж. Методи Андонов)

От ляво Георги Георгиев-Гец (Мартин) и от дясно Михаил 
Михайлов (бай Петко Белия) в „Небето на Велека“ 
(1968, реж. Едуард Захариев)

 Кадър от „Шведските крале“ (1968, реж. Людмил Кирков). 
В центъра Кирил Господинов (Спас)
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Режисьорът Едуард Захариев

 Доротея Тончева (Рада) в „Ши-
бил“ (1968, реж. Захарий Жандов)

Георги Герогиев-Гец като прокурора 
Миладин Войнов в „Прокурорът“ 
(1968, реж. Любомир Шарланджиев)

Илюстрации 1967–1968
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70-те години: проверка на реалността 
от новото поколение режисьори
В целия Съветски блок 70-те години започват със сри-

ване на илюзията, че е възможен социализъм с човешко 
лице. Към натрупаното разочарование от несъответствие-
то между утопични лозунги и реалност се прибавя и трав-
мата от смазването на Пражката пролет. Окупацията на 
Чехословакия от армиите на Варшавския договор катего-
рично доказва, че социализмът от съветски тип не подле-
жи на либерализация. 70-те години от своя страна са де-
сетилетието на най-интензивни контакти на българското 
кино със световния филмов екран. Затворената сис тема на 
българския социализъм открехва пролуки за по-активни 
културни контакти със западния свят. По принцип кому-
нистическата власт се стреми да установи еднопосочно 
движение – т.е. да лансира на Запад избрани творби на из-
брани автори, които биха я легитимирали като либерал-
на. Студената война изисква победи на идеологическия 
фронт – изкуството, в това число и киното, се използва от 
управляващите за извоюване на международен престиж 
на системата. Заедно с това обаче културните инженери 
на системата се стараят да ограничат влиянията от Запад, 
в това число и от по-либералните социалистически стра-
ни – Полша, Чехия, Унгария. В същото време управлява-
щите схващат, че българските кинематографисти не биха 
могли да произвеждат желаните фестивални филми, ако 
не познават тенденциите в световното кино. Затова се ор-
ганизират специални прожекции за членовете на СБФД, 
от които българските автори черпят информация за акту-
алните търсения в световното кино.

Пражката пролет има нееднозначно влияние върху 
българското кино. От една страна, у нас настъпва поред-
ният период на идеологическа стагнация и затягане на 
цензурата. Вече споменах, че филмите „Понеделник су-
трин“, „Завръщане“, „Прокурорът“ и „Небето на Веле-
ка“ са спрени от показ поради нарушаване на идеологи-
чески табута. И през 70-те години културните инженери 
на комунизма не отстъпват от възгледа за българското 
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кино като пропаганден инструмент, но по това време 
задължителната интерпретация на действителността от 
гледна точка на комунистическата идеология тихомъл-
ком се трансформира в изискване да не се подлага на 
съмнение социалната справедливост на системата, дори 
от най-правоверни марксистки позиции. Така през 70-те 
цензурата налага изискването обективният поглед към 
реалността да се подмени с мита за успялата социална 
революция, за тържествуващата обществена справедли-
вост, за победата на реалния социализъм.

Метаморфозите на един жанр
Режисьорите, които по това време произвеждат офи-

циозни драми – Владимир Янчев („Откраднатият влак“, 
1970); Людмил Кирков („Не се обръщай назад“, 1971), 
Иванка Гръбчева („Глутницата“, 1972) и Иван Ничев 
(„Сърце човешко“, 1972) – под влияние на общото раз-
движване в българското игрално кино, вече се отказват от 
елементарната декларативност на ранния историко-рево-
люционен филм и се стремят да изграждат повествувани-
ята върху ефектни драматически ситуации и психологи-
ческа достоверност. А приемането на интелигента Иван 
Кондарев в редиците на филмовите герои революционе-
ри („Иван Кондарев“ на Никола Корабов, 1973) предста-
влява специфичен нюанс на десетилетието по посока на 
разширяване на официозната естетика. През 70-те години 
се появяват и първите игрални филми, в които герой е 
местният комунистически вожд Тодор Живков – „Бой по-
следен“ (1977) на Зако Хеския (Иван Бурджиев в ролята 
на Пълномощника на ЦК Живков) и копродукцията със 
СССР „Войници на свободата“ (1977) на руския режисьор 
Юрий Озеров, където ролята на младия Живков се изпъл-
нява от Петър Стефанов. Въпреки участието на Димитър 
Методиев и ген. Атанас Семерджиев като съсценаристи 
на филма от българска страна, следването на историчес-
ката истина и отказът на руския екип да съчини роля на 
Живков в преврата на 9.09.1944 г. предизвиква силното 
недоволство на българските лидери на културата и се на-

70-те години: проверка на реалността от новото поколение режисьори
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лага епизодите с участието на Живков да бъдат преснети 
за българската версия на филма216. През следващото де-
сетилетие излизат и „Ударът“ (1981) на Борислав Шара-
лиев, „Те надделяха“ (1986) на Киран Коларов и „Ешело-
ните“ (1986) на Борислав Пунчев. Основната функция на 
тези филми е да поддържат и обогатяват „мита Живков“. 
Създателите им я изпълняват, като меко казано силно 
преувеличават ролята на Тодор Живков в изобразяваните 
исторически събития. 

Независимо от тези верноподанически прояви, 
българският историко-революционен филм, започнал да 
еволюира естетически още от края на 60-те, сега разши-
рява жанровата си територия, включвайки в нея трагеди-
ята („Последната дума“, 1973 ), екшъна („Черните анге-
ли“, 1970), дори абсурдната комедия („Пантелей“, 1978) и 
гротеската ( „Птици и хрътки“, 1969). През 70-те моделът 
на историко-революционния филм е подложен на преоцен-
ка от кинематографисти като Георги Дюлгеров и Георги 
Стоянов. От една страна, причината за тази преоценка е 
обратната връзка със социалната реалност. От друга стра-
на, двамата автори принадлежат към новото поколение, 
което през 70-те едва започва творческия си път.

С пълнометражния си дебют „И дойде денят“ (1973) 
чрез виденията на умиращия ремсист Мустафата Георги 
Дюлгеров за пръв път в българското кино поставя въпроса 
за средствата, с които комунистическата съпротива е слу-
жила на утопията. Режисьорът повтаря схемата на пре-
осмисляне в предсмъртния час, използвана от Любомир 
Шарланджиев в „Прокурорът“, но я актуализира с недвус-
мислени библейски аналогии – за душата на умиращия 
ремсист се борят опияненият от революционно насилие 
Черни (Пантелей Пантелеев) и загиналият интелигент Ма-
тей (Асен Ангелов). В диалог с Дявола и Евангелиста Му-
стафата трябва да реши дали красотата на утопията оправ-
дава насилието, с което си служат адептите ѝ. Така за пръв 

216 Вж. Кратка история на социалистическия реализъм. Документален филм. Сценарист и 
режисьор Иван георгиев-гец. CINEMAQ, 2012. DVD. и Писарев, Павел. Подир изгубеното 
време..., с. 355-357. 
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път в нашето кино е подложено на съмнение правото на 
победителите да упражняват насилие, за да наложат идеите 
си на обществото. На фона на шокиращи сцени на разстрели 
без съд и присъда за пръв път на нашия екран умиращият 
Герой си задава въпроса, дали победата на 9.09.1944 г. е по-
беда на справедливостта или начало на диктатура. Като 
морален еталон отново (след Велко от „Животът си тече 
тихо“) е посочен персонаж (Матей), придобил статус на 
святост чрез саможертвата си. Отнасянето на неопетнената 
нравственост към образа на загиналия Матей е знак за на-
чина, по който през 70-те години нашето кино преработ-
ва общественото разочарование от несбъднатия социален 
идеал. Той се отнася към отвъдното, към неопетнения оре-
ол на мъртвия, спасен по Божия воля от необходимостта да 
упражнява насилие. „И дойде денят“ има сложна естетика, 
основана върху преплитане на реалности и времеви плас-
тове. Дюлгеров материализира вътрешния свят на героите 
си и откровено строи филмовото действие въз основа на 
субективната гледна точка на персонажите и индивидуал-
ните им схващания за морал и истина.

Независимо от постоянните намеси на цензурата, 
през 70-те години социалистическият реализъм в българ-
ското кино започва да размива стилистичните си грани-
ци и да абсорбира явления, които нямат нищо общо с 
модела му. Новото поколение кинематографисти, чиито 
стилистични търсения променят филмовата изразност 
на българското кино, упорито търси и успешно намира 
приемливи камуфлажни формули на експериментите 
си. Най-фрапиращият пример – избира се историко-рево-
люционният жанр, който стои най-високо в йерархията на 
българското социалистическо кино, като задължителни-
те антифашистки сюжети се интерпретират в необичаен 
стил. Този подход се появява през 70-те години с „И дой-
де денят“, но се използва до самия край на тоталитарния 
период от редица автори, които, симулирайки идеологи-
ческа преданост, се опитват да легитимират търсенията 
си извън соцреалистическите догми.

През 70-те години противоречието между революци-

Метаморфозите на един жанр
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онния идеал и практиката на реалния социализъм окон-
чателно се оформя като главна тема и в творчеството на 
Бинка Желязкова. Този проблем е в основата и на двата ѝ 
филма, създадени през десетилетието. Сюжетно „Послед-
ната дума“ (1973) може да се определи като историко-ре-
волюционен филм, но експресивно метафоричният стил на 
творбата противоречи на соцреалистическите постулати 
за реализъм. Желязкова, сама участничка в съпротива-
та, избира неконвенционални за схемата на българския 
историко-революционен филм герои – шест жени, осъдени 
на смърт за нелегална дейност. Независимо от задължи-
телните за жанра преданост към идеала и себеотрицание, 
героините ѝ се запомнят преди всичко със своята уязви-
мост – произведението е своеобразен пробив в налаганата 
на киното ни в продължение на две десетилетия концеп-
ция за железния партиен боец. Изграден като съпоставка 
между спомени и реалност, „Последната дума“ акцентира 
върху смисъла (или обезсмислянето) на саможертвата и в 
обертоновете му звучат разочарование и тревога за под-
мяната на идеала с демагогия. Въобще Бинка Желязкова 
последователно създава произведенията си не според, а 
въпреки предписанията. Всичките ѝ филми са проникна-
ти от решимост да се съпротивлява на догмите, да търси 
творческата си идентичност чрез собствения си, личен, не-
повторим поглед към света.

емил Боев или Джеймз Бонд по български
От друга страна обаче, културните инженери започ-

ват да търсят по-ефективни форми за манипулиране на 
обществото. За киното ни това означава, че комуникатив-
ността вече е не само допустима, но и желана и търсе-
на. Още повече, че настъпва важна промяна в медийното 
битие на официозния филм – телевизията става неговият 
основен производител и разпространител. Едноактната 
филмова драма отстъпва на телевизионния сериал. Това, 
естествено, тласка българското кино към търсене на по-
голяма комуникативност. Заимстването на похвати от 
западното масово кино и йистърнизацията им става оби-
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чайна практика в нашето кино. Така в началото на 70-те 
се появява и нов тип криминално повествувание, крими-
налната серия с постоянен герой българският разузнавач 
Емил Боев. Всъщност т.нар. „битка на тихия фронт“ започва 
в българското кино още със „Следите остават“ (1956, реж. 
Петър Б. Василев). Следват „Нощта срещу 13-и“ (1961, реж. 
Антон Маринович) и „Златният зъб“ (1962, реж. Антон 
Маринович). През 1969 г. излиза на екран „Г-н Никой“, 
първият филм от сагата за българския разузнавач Емил 
Боев. (Фамилията му създава недвусмислени асоциации 
едновременно с боя последен и с Джеймз Бонд). Този образ 
се появява до голяма степен като отговор на вълнения-
та около Пражката пролет. Врагът на Запад непрестанно 
работи за разрушаването на комунистическата система 
в световен мащаб, но „боецът на тихия фронт“ противо-
действа на тези коварни кроежи във филмова поредица, 
разгърнала се през цялото протежение на седемдесетте 
години: „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1971); 
„Голямата скука“ (1973); „Синята безпределност“ (1976); 
„Реквием за една мръсница“ (1976); „Умирай само в кра-
ен случай“ (1978) и „Тайфуни с нежни имена“ (1979)217. 
Серията представлява огледално повторение на сагата за 
Джеймз Бонд. Сменени са само имената и национална-
та принадлежност на героите и са обърнати знаците на 
опозицията комунистически/западен свят. Функциите 
на Героя шпионин са едни и същи, независимо от коя 
страна действа – да осуети „пъклен план“, който по ня-
какъв начин заплашва целия свят. Светът, разбира се, е 
сведен до социалната система, произвела филмите. За-
падният шпионски екшън и жанрът, евфемистично на-
речен на Изток „разузнавачески филм“, всъщност са два 
огледални образа с взаимнозаменяеми герои. На българ-
ския екран това се илюстрира и от факта, че Коста Цонев 
изпъл нява в еднакъв стил, с еднакви похвати и с еднакъв 
успех и ролята на Емил Боев („Г-н Никой“, „Реквием за 

217 „Г-н Никой“ е на режисьора Иван Терзиев, „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ и „Голя-
мата скука“ са на режисьора Методи Андонов, а „Синята безпределност“, „Реквием за една мръс-
ница“, „Умирай само в краен случай“ и „Тайфуни с нежни имена“ са на режисьора Милен Гетов.

Емил Боев или Джеймз Бонд по български
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една мръсница“, „Умирай само в краен случай“, „Тайфу-
ни с нежни имена“), и ролите на неговите противници 
Евънс („Няма нищо по-хубаво от лошото време“) и Сей-
мур („Голямата скука“). 

Сценарист на поредицата е човекът с двойствена роля 
в нашия интелектуален живот Богомил Райнов. В качес-
твото си на сценарист, Райнов интерпретира формулите 
на серията за Джеймз Бонд в момент, в който като теоре-
тик естет брани чистотата на социалистическата култура: 
„Наш дълг е да пресичаме всички опити за контрабан-
да на буржоазната масова култура в социалистическите 
страни, така и да се борим срещу нея в глобален мащаб, 
разкривайки нейната разрушителна и деградираща чо-
века същност. Защото, независимо дали се промъква у 
нас, или работи на „свой“ терен, „масовата култура“ в по-
следна сметка винаги е насочена срещу нашия свят.“218

социалните отдушници
През 70-те години в българското кино вече се оформя 

ясна тенденция на противопоставяне на официозния фил-
мов модел, която разширява територията на антикон-
формисткото кино. Въпреки това обективното предста-
вяне на действителността остава в строго определените 
граници на разрешените за интерпретация теми. Зато-
ва е уместно да се запитаме за границите на творческата 
свобода в българското кино по време на реалния социа-
лизъм. Независимо от променената атмосфера в киното 
ни през 70-те години – стилистични експерименти, отказ 
от буквализъм, толериране на условността, заклеймявана 
десетилетия наред като „упадъчен формализъм“ – идео-
лозите на соцреализма никога не отстъпват от основното 
си изискване за политическа лоялност на творците към 
системата. Този критерий остава в сила до самия край на 
80-те години, до падането на Берлинската стена. Наисти-
на съветската перестройка го поставя под съмнение, от-
ричайки жизнеността на самата система, но тези идеи в 

218 райнов, Богомил. Ерос и Танатос. София: Наука и изкуство, 1971, с. 109.
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съветската култура не се допускат в България до самото 
политическо разпадане на Съветския блок.

През 70-те години един от водещите български идеоло-
зи и по това време секретар по идеологията на ЦК на БКП, 
Стоян Михайлов, лансира концепцията, която публикува 
по-късно219, че общественото недоволство трябва периоди-
чески да се сваля чрез контролирани от властта „социални 
отдушници“, към които освен киното спадат и футболните 
мачове и тотото. На българското игрално кино се възлага 
задачата да произвежда такива филми „отдушници“ – то-
талитарната власт се опитва да контролира социалното не-
доволство и чрез произведения, които засягат актуалните 
обществени проблеми без да поставят под съмнение нито 
принципите на системата, нито морала на висшия ешелон 
управляващи. Конфликтите в тези филми обикновено се 
разгръщат на ниво учителски съвет, университетска коми-
сия по разпределението на млади специалисти, ръковод-
ство на ТКЗС, писателски компании, районно милицио-
нерско управление, в най-добрия случай – провинциален 
градски партиен комитет, а отрицателният герой най-често 
отново е корумпиран интелигент. Всяка година се произ-
вежда поне по един регламентирано критичен филм, който 
се лансира в пресата, по национални фестивали и на твор-
чески обсъждания. Както и при антиконформисткия филм, 
е трудно тази група произведения да се свържат с точно 
определен стил, както и да се говори за точно определена 
естетика на този вид официозна социална драма. Разликата 
ѝ със същинските антиконформистки произведения също 
не може да се определи по жанрови или стилови призна-
ци. Най-същественият критерий, по който се отличават 
двата модела, е степента на обобщение на проблемите, на-
личието/отсъствието на фалшив патос при разрешаването 
на конфликтите и наличието/отсъствието на герой (или ге-
роиня), които категорично противостоят на системата и не 
биха могли да се впишат в нея при никакви обстоятелства. 
Официозната социална драма се изгражда върху частен кон-

219 Михайлов, стоян. Социални отдушници. – Съвременник, 1985, № 2.

Социалните отдушници
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фликт, в който по правило е въвлечен честен и безкомпро-
мисен комунист, противопоставящ се на конкретна дребна 
несправедливост. Най-съществен елемент на официозната 
естетика е благосклонното, до идилично, представяне на 
обществения фон на конфликта. В този род псевдосоци-
ални драми българското общество се представя като гене-
рално благополучна действителност, чието хармонично 
съществуване се нарушава от време на време от инцидент-
ни прояви на несъвършената човешка природа. Конфлик-
тите се свеждат до дребни недоразумения, лични разоча-
рования, производствени спорове и преодолими заблуди. 
Трагичната развръзка е немислима. Всъщност този модел 
произлиза от филмите за социалистическото строителство 
(например „Утро над родината“ и „Димитровградци“), но 
е съобразен с реалиите на 70-те. Въпреки това филмите, ко-
ито го изграждат и през 50-те, и през 70-те, внушават идея-
та за радостта от колективния труд и всеобщия ентусиазъм 
при изпълнението на петилетките. 

И през 70-те години митът за прекрасното настояще и 
още по-светлото бъдеще продължава да се мултиплици-
ра, макар и не толкова наивно, колкото през 50-те. Фалшив 
оптимизъм продължава да струи от „Сбогом, приятели!“ 
(1970, реж. Борислав Шаралиев); „Гневно пътуване“ (1971, 
реж. Никола Корабов); „Обич“ (1972, реж. Людмил Стай-
ков); „Най-добрият човек, когото познавам“ (1973, реж. 
Любомир Шарланджиев); „Дневна светлина“ (1974, реж. 
Маргарит Николов); „Магистрала“ (1975, реж. Стефан Ди-
митров); „Хирурзи“ (1976, реж. Иванка Гръбчева); „Година 
от понеделници“ (1977, реж. Борислав Пунчев); „Всеки ден, 
всяка нощ“ (1978, реж. Владислав Икономов); „Бумеранг“ 
(1979, реж. Иван Ничев). Тези филми са направени със 
значителна сръчност и на пръв поглед имат малко общо с 
примитивната плакатност на първообразите от 50-те годи-
ни. В повечето от новите филми, както впрочем и в старите, 
има запомнящи се актьорски изпълнения, но професио-
налните умения на създателите им не могат да скрият ком-
промисната идеология, заложена в произведенията. Нещо 
повече, колкото по-умело е конструиран един официозен 
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филм, толкова по-успешно изпълнява манипулативната си 
функция. Нито точните психологически акценти в режису-
рата, нито майсторските изпълнения на Петър Слабаков, 
Никола Тодев, Мария Статулова, Георги Черкелов могат 
да превърнат драмата на честния партиен секретар Диньо 
(Петър Слабаков) от „Черешова градина“ (1979, реж. Иван 
Андонов) в бунт срещу системата, а самото произведение – 
в пример за социално непокорство. 

Прави впечатление, че през 70-те години режисьорите, 
които произвеждат този тип филми, представляват изклю-
чително разнородна група, без общи позиции и близки 
естетически търсения. Сред тях има хора, трайно свързани 
с официозната естетика на соцреалистическото кино (Люд-
мил Стайков, Маргарит Николов, Иванка Гръбчева), но има 
и имена със значителен принос към антиконформистката 
тенденция (Борислав Шаралиев, Любомир Шарланджи-
ев, Борислав Пунчев, Владислав Икономов). Сред тях са и 
режисьорите на „Понеделник сутрин“, Ирина Акташева и 
Христо Писков, които се присъединяват към официозната 
тенденция към края на десетилетието със „Слънчев удар“ 
(1977), екранизация на пиесата „Тази малка земя“ на Георги 
Джагаров, поетът, който по това време е заместник-предсе-
дател на Държавния съвет на НРБ (отговаря на вицепрези-
дент по сегашната терминология). Очевидно всеки от режи-
сьорите има различни мотиви да се заеме с производството 
на филм „социален отдушник“ – за едни това е въпрос на 
политически ангажимент, за други – опит да се спечели от-
ново загубеното благоволение на управляващите, за трети – 
просто работа в изчакване на следващия филм, за четвърти 
– самозаблуда, че този начин да се разискват проблемите е 
по-добър от мълчанието, за пети – възможност изобщо да 
направят какъв да е филм. Фрапиращите разлики в равни-
щето, творческите биографии, стила и мисленето на тези 
автори опровергава лансираната от тогавашната критика 
теза, че естетиката на социалистическия реализъм обединя-
ва българските кинотворци и гарантира идейното и стило-
вото единство на българското кино. 

Заедно с това напредва усвояването на структурите на 

Социалните отдушници
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западната масова продукция, умножават се соцреалисти-
ческите варианти на западните масови жанрове. Активно, 
за българските мащаби, се работи в областта на филмо-
вия мюзикъл. Паралелно на възраждането на жанра в 
американското кино („Хелоу, Доли!“, 1969; „Кабаре“, 1972; 
„Трес ка в събота вечер“, 1977; „Ню Йорк, Ню Йорк“, 1977; 
„Ах, този джаз“, 1979; „Коса“, 1979) се появяват и българ-
ските му варианти – „Петимата от Моби Дик“ (1969, реж. 
Тодор Стоянов); „Автостоп“ (1971, реж. Никола Петков); 
„Бягството в Ропотамо“ (1973, реж. Рангел Вълчанов) и 
„Баща ми, бояджията“ (1974, реж. Стефан Димитров). 
Появява се и българският ретрофилм: „Нона“ (1973, реж. 
Гриша Островски); „Звезди в косите, сълзи в очите“ (1977, 
реж. Иван Ничев); „Бедният Лука“ (1979, реж. Яким Яки-
мов). Това са носталгични масови аналогии на киното на 
самоидентификацията, заимстващи стила и патоса си от 
нашумели по същото време западни образци. 

Миграционен цикъл
Най-съществената промяна, която настъпва в соци-

алистическия възглед за социалното инженерство през 
70-те години, е свързана с отношението към природата. В 
съответствие с комунистическата идея за тотално господ-
ство над естествения свят (в СССР се стига да обръщане 
на естес твеното течение на реки, пресушаване на огромни 
водоеми и ботаническите експерименти на Мичурин), в 
българското кино от 50-те години природата е преди всич-
ко обект на моделиране, в най-добрия случай – просто фон 
на действието. Този подход се преосмисля през 70-те с поя-
вата на т.нар. миграционен цикъл. Терминът е предложен от 
Владимир Игнатовски220 и обединява група филми, създа-
дени през трите години между 1973 г. и 1976 г., чиято основ-
на тема са последствията от миграцията от селата към гра-
довете, предизвикана от насилствената колективизация на 
земята през 50-те години, а главен герой – българският сел-
ски човек, раздвоен между традиционните патриархални 

220 Игнатовски, Владимир. Филмовото десетилетие: Щрихи от портрета на 70-те години в 
българския игрален филм. София: Наука и изкуство, 1982.
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ценности и новото си битие на градски жител, обитател на 
социалистическия панелен свят. Това е Иван Ефрейторов 
(Григор Вачков), единственият упорстващ да остане близо 
до потопено под водата на язовира село, който примире-
но изтрива мъжка сълза, преди да се предаде („Последно 
лято“, 1973, реж. Христо Христов). Това е Йордан (Георги 
Георгиев-Гец), селянинът с колелото, който се движи меж-
ду града, в който живее, и селото, в което се е родил, чужд 
и пришълец и на двете места („Селянинът с колелото“, 
1974, реж. Людмил Кирков). Това е Гатьо (Никола Дадов), 
който в старостта си не може да пусне корен в градския ас-
фалт („Дърво без корен“, 1974, реж. Христо Христов). Към 
тях се прибавят Горския (Петър Слабаков) от „Вечни вре-
мена“ (1974, реж. Асен Шопов), Евтим (Павел Поппандов) 
и Пешо (Стефан Мавродиев) от „Щурец в ухото“ (1975, 
реж. Георги Стоянов) и, разбира се, незабравимата група 
селски жени (Невена Коканова, Катя Паскалева, Катя Чу-
кова, Милка Туйкова и Емилия Радева) от „Матриархат“ 
(1976, реж. Людмил Кирков), които блестящо компенси-
рат пълното отсъствие на женската гледна точка към про-
блемите на миграцията в останалите ленти.

Въпреки мъжкия творчески екип, това е вторият 
български женски филм за това десетилетие (след „По-
следната дума“, 1973). Петте героини на „Матриархат“ 
– Жела (Емилия Радева), Станка (Катя Паскалева), Бона 
(Катя Чукова), Ганета (Невена Коканова) и баба Йорданка 
(Милка Туйкова) – очертават женското лице на селския 
живот по време на победилия социализъм. Независимо 
от нелеката си съдба в едно почти напуснато от мъжете 
село, героините пазят своята жизненост и борбеност и 
предоляват всяка житейска ситуация, без да губят висо-
кия си дух. Крепят ги природната им сила и връзките с 
традицията. След поредицата бунтуващи се героини аут-
сайдерки с „Матриархат“ българският екран отново на-
товарва женски образи с морална задача, неизпълнима 
за филмовите герои мъже от това време. Създателите на 
филма представят българската селска жена като пазител-
ка на корените, на традиционните български ценности в 

Миграционен цикъл
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един смешно-тъжен филм, лишен от досадна патетика.
Филмите от миграционния цикъл разглеждат последи-

ците от насилствено променената идентичност на българ-
ския селянин – съществен (може би най-същественият) 
аспект на кризата на българската идентичност след Втората 
световна война и основният им патос е в опозиция на па-
тоса на филмите за колективизацията. През 70-те години 
българското кино започва да очертава измеренията на цен-
ностната драма, предизвикана от насилствената промяна 
на идентичността, извършена през 50-те. Основният про-
блем, поставен от миграционния цикъл, е въпросът за разру-
шаването на българската традиция и загубата на основните 
ценности, крепили народа ни във вековете на исторически 
превратности. Този проблем е централен за „Последно 
лято“ на Христо Христов, както и „Последно лято“ от своя 
страна е централен филм за този проблем. Героят на фил-
ма Иван Ефрейторов (Григор Вачков) живее на брега на 
язовира, погълнал родното му село. Българският Ной на 70-
те години, за разлика от библейския си прототип, не може 
да постави началото на нов свят. Напуснат от всички, Иван 
Ефрейторов, фанатично привързан към своите корени, 
преживява лична трагедия вследствие на разрушаването 
на традиционния български космос. Потопът, състоял се не 
по Божия воля, а по човешка приумица, му отнема не само 
миналото. Героят се чувства обречен преди всичко защо-
то не може да продължи традицията чрез сина си. Светът, 
разрушил неговото традиционно битие, съблазнява детето 
му. Опирайки се на традиционната представа за дървото 
на живота, в миграционните си филми Христо Хрис тов пре-
плита въпроса за корените с въпроса за издън ките (децата, 
продължението.) Филмът, подобно на множество цензури-
рани произведения, не достига до българския зрител в ори-
гиналния си вид. „Най-напред пострада „Последно лято“ 
на Христо Христов. Изрязахме сюрреалистичните картини 
от подводния свят на езерото, край което се развива исто-
рията на героя на Григор Вачков, както и някои кадри от 
обора, в които слепият герой на новелата на Радичков дои 
кравата. Научил за това, Александър Лилов ме повика на 
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разговор. „Кое е произведението на изкуството, попита 
той, това, което е създал авторът, или това, което пускате 
вие на екрана? Какво пращате на фестивалите?“ Хванах се 
за последния въпрос и казах, че на фестивалите пращаме 
филмите в оригиналния им вид, а прокатната версия, как-
то е по цял свят, е търговски вариант и той може да бъде 
и малко по-различен.“221 Очевидно е обаче, че тук не става 
дума за „търговски вариант“, защото в българското кино от 
онова време търговската печалба е най-малкият проблем 
на цензурата, а за стилистични търсения на режисьор, ко-
ито се разминават с официалната соцреалистическа есте-
тика и които не трябва да стигнат до българската публика, 
понеже естетическите експерименти се смятат за идеоло-
гически опасни.

Във втория филм на Христов от миграционния цикъл, 
„Дърво без корен“ (1974), е разкрита драмата на традици-
онния човек, принуден от модерния живот да следва деца-
та си, вместо гордо да гледа как те следват стъпките му. И 
докато героят на филма Гатьо (Никола Дадов) все пак се 
връща на село, за да доживее живота си по законите, в ко-
ито вярва, Горския (Петър Слабаков) от „Вечни времена“ 
на Асен Шопов прави противоположния избор. Горския 
се подчинява на неизбежността на промените и изоставя 
всичко, което е давало смисъл на селския му живот, за да 
поеме пътя към неизвестното градско бъдеще.

„Щурец в ухото“ (1976) на Георги Стоянов предлага 
изследване на противоположна гледна точка към мигра-
цията – преживяванията на младите, които напускат тра-
диционния селски свят, за да започнат самостоятелния си 
живот. Евтим (Павел Поппандов) и Пешо (Стефан Мав-
родиев) са две момчета, които след мимолетни разочаро-
вания и неочаквани колебания преодоляват угризенията 
от разкъсаните връзки и селската си неувереност и се по-
тапят в градската неизвестност. Направен с характерната 
за Георги Стоянов ексцентричност, „Щурец в ухото“ по-
лемизира с останалите филми от цикъла не само с про-

221 Писарев, Павел. Подир изгубеното време..., с. 331.
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менения ракурс към миграцията, а и с фрагментарната 
си повествувателна структура. Изграден от обособени 
епизоди, филмът онагледява постепенността на раздя-
лата с корените посредством метафората на пътуването. 
Александър Янакиев с основание определя „Щурец в ухо-
то“ като „филм на пътя“ по български“222.

Миграционният цикъл, подобно на социалнокритич-
ната драма и на киното на самоидентификацията, следва 
търсенията в българската литература от това време – пове-
чето от филмите от цикъла са екранизации. Георги Мишев 
(„Селянинът с колелото“, „Матриархат“) и Николай Хай-
тов („Дърво без корен“) са водещи литературни фигури 
и за тази филмова тенденция. Към тях се присъединяват 
Йордан Радичков („Последно лято“) и Васил Попов („Веч-
ни времена“). Филмите от миграционния цикъл се появяват 
паралелно с преосмислянето на историко-революционния 
жанр, с равитието на киното на моралното безпокойство и с 
утвърждаването на киното на самоидентификацията. Тези 
тенденции се развиват под постоянно взаимно влияние, 
което особено се засилва поради факта, че във формира-
нето им участват едни и същи творци – например Нико-
лай Хайтов е едновременно водещ сценарист на киното 
на самоидентификацията и на миграционния цикъл. Ярък 
пример за такова преплитане е и сътрудничеството на 
Георги Мишев с Едуард Захариев и Людмил Кирков. 

„Селянинът с колелото“ (1974) на Людмил Кирков се 
появява между „Преброяване на дивите зайци“ (1973) и 
„Вилна зона“ (1975) на Едуард Захариев. Сценарист и на 
трите филма е Георги Мишев. Проблематиката и сюже-
тите им носят общия почерк на литературната им осно-
ва. Режисьорските интерпретации обаче ги вписват в две 
различни тенденции – острият сатиричен почерк на Еду-
ард Захариев дава основание филмите му да бъдат отнесе-
ни към сатиричната линия на антиконформисткия филм. 
Текстът на Георги Мишев, прочетен от Людмил Кирков 
с мек психологизъм и носталгия, отнася „Селянинът с 

222 янакиев, александър. Българско кино. Енциклопедия. София: Титра, 2000, с. 598.
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колелото“ към психологическите драми на миграцион-
ния цикъл. Героят на Георги Георгиев-Гец, Йордан, който 
непрекъснато се движи на своето колело между града, в 
който е избрал да живее, и селото, в което се е родил, ста-
ва емблематичен образ за целия цикъл.

Марксистката критика (друга по това време няма!) 
тълкува филмите от цикъла в позитивна социална пер-
спектива. „Създателите на филма чувстват историческата 
и социална перспектива, но те обичат тази отиваща си 
психологическа реалност, това съзнание, което трябва да 
се измени, превръщайки се в нещо ново, но без да загуби 
от това своите ценности“ – пише Ивайло Знеполски по 
повод на „Последно лято“223. Въпросът, дали е възможно 
нечие съзнание да се промени, без да загуби своите цен-
ности, е (меко казано) спорен. По-важно в случая е дали 
киното ни от 70-те предлага рефлексия към насилието, 
основното средство на БКП за „изменение на съзнанието“ 
на селяните през 50-те години.

Във филмите, стигнали до екран, насилието, упраж-
нявано от комунистическата власт при осъществяване на 
колективизацията, не се разисква. Единствено в комедията 
„Опак човек“ (1973, реж. Янко Янков) методите от 50-те го-
дини са пародирани в образа на председателя на ТКЗС-то 
в измисленото село Горно глогово – Попето (Стефан Ге-
цов). Той инсценира арест и отвеждане в неизвестна посо-
ка на единствения частен стопанин в селото, Драган (Ан-
тон Карастоянов), който цели двадесет години успешно се 
е съпротивлявал на колективизацията – поведение, твърде 
неправдоподобно за социалистическата реалност дори и 
за герой на комедия. Конфликтът между двамата се раз-
решава в крайна сметка съвсем благополучно с намесата 
на герои от най-младото поколение, които залагат на диа-
лога, и „опакият човек“ Драган най-после влиза в ТКСЗ-то; 
драмата на 50-те отдавна е загърбена – през 70-те в българ-
ското село процъфтява социалистическата идилия224.

223 Знеполски, Ивайло. Последно лято. – Български филми, 1973, № 5, с. 7.
224 Благодаря на Александър Янакиев, който ми обърна внимание върху този филм, както и 
върху факта, че „Селцето“ има вариант за голям екран.
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Филмите, които са опити проблемът за насилието от 
времето на колективизацията да се разисква с цялата му 
сериозност и драматизъм, не стигат до екран – „Небето 
на Велека“ на Едуард Захариев, „Селцето“ (1978) на Иван 
Терзиев нямат публичен показ, а „Смъртта на заека“ (1982, 
реж. Анри Кулев) е свален от екран веднага след премие-
рата. „Селцето“, реализиран като телевизионен сериал в 
пет серии, има и версия за голям екран. Телевизионният 
вариант е излъчен едва през 1990 г., киноверсията изобщо 
не стига до кината. Според мен „Небето на Велека“ от своя 
страна може да се определи като същинското начало на 
миграционния цикъл, защото е първият филм, който откро-
вено поставя въпроса за ценностния смисъл на насилстве-
ната социална промяна в българското село. В този филм 
основанията на българската идентичност откровено се 
търсят извън идеологията и биват намерени в дълбоката 
връзка на човека с природата, в мира, който красотата на 
родната земя поражда в душата му.

Миграционният цикъл завършва в началото на следва-
щото десетилетие със „Смъртта на заека“ на Анри Кулев. 
За свалянето на филма от екран се изтъкват художествени 
съображения, но действителната причина е шокиращата 
картина на опустошеното от колективизацията българско 
село от средата на 50-те, която рисува филмът. „Смъртта на 
заека“ преобръща структурите на миграционния цикъл, като 
придава на потапянето на селото под водите на язовира по-
ложителен смисъл на пречистване, а героите на филма таят 
в душите си надежда (като сгушен заек), че преместването 
в града ще сложи край на хаоса в душите им. Анри Кулев 
и Иван Терзиев („Селцето“) ситуират началото на пробле-
мите на миграцията през 50-те, в действителните години, 
когато започва процесът. Всички останали филми от мигра-
ционния цикъл разглеждат миграцията, сякаш става дума за 
природно явление, започнало в някакво неопределено вре-
ме, или за прищявка на самите селяни с неизяснени моти-
ви. Терзиев и Кулев обвързват сюжетите си с насилствената 
колективизация на земята и назовават действителната при-
чина за рухването на традиционния български свят.
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кино на самоидентификацията – традиция, 
модерност, идеология
През 70-те години един от основните проблеми, които 

решава българското кино, е въпросът за стила. Във фил-
мите с историческа тема стилът на представяне всъщност 
определя самото тълкуване на миналото. През 50-те и 60-те 
години режисурата задължително героизира събитията, 
съзнателно подбирани, за да бъде изтъкната положител-
ната роля на Русия (асоциирана със СССР) в българската 
история или за да бъдат илюстрирани марксистките схва-
щания. За сметка на това през 70-те на българския екран 
е водеща рефлексията към националното самосъзнание и 
към отношенията патриархална традиция – утопична мо-
дерност. Интерпретациите на националната самоиденти-
фикация в българското изкус тво традиционно се свързват 
със сюжети от османския период. В редки случаи към 
темата за чуждата власт се присъединяват и елементи на 
общочовешка или философска проблематика, но обикно-
вено акцентът се поставя върху политическите или върху 
народопсихологическите аспекти. Един от първите автори 
в нашата литература, който променя тази трактовка в на-
чалото на 20-ти век, е Петко Ю. Тодоров. В своите идилии 
(1908) и драми (1904–1910) той се отказва от установения 
през Възраждането революционен патос и преосмисля 
предосвобожденската действителност от гледна точка на 
общочовешките проблеми. През 20-те години на 20 век 
тази тенденция е продължена от Йордан Йовков, който 
разглежда тематиката от гледна точка на нравственото са-
мопознание на българина. Нещо повече – вече споменах, 
че със Сали Яшар от „Песента на колелетата“ (1926) и Ши-
бил от „Старопланински легенди“ (1929) героят мюсюлма-
нин се утвърждава в нетрадиционната му за нашата лите-
ратура роля на романтичен образ.

В средата на 60-те години преосмислянето на ислям-
ското наследство в нашето изкуство отново тръгва от ли-
тературата – от сборниците с разкази на Николай Хайтов 
„Шумки от габър“ (1965) и „Диви разкази“ (1967). Николай 
Хайтов е сценарист на трите филма от тази линия: „Ша-

Кино на самоидентификацията – традиция, модерност, идеология
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рен свят“, 1971 („Изпит“, реж. Георги Дюлгеров, и „Гола 
съвест“, реж. Милен Николов); „Козият рог“ (1972, реж. 
Методи Андонов) и „Мъжки времена“ (1977, реж. Едуард 
Захариев). Киното на историческото възстановяване е тол-
кова силно обвързано с текстовете на Хайтов, че може да се 
говори за тенденция „Хайтов“. Стилът на четирите екра-
низации обаче е много различен – всяка от тях е решена 
според индивидуалното виждане на конкретния режи-
сьор. Георги Дюлгеров, Милен Николов и Едуард Заха-
риев предпочитат романтичната интерпретация. Методи 
Андонов от своя страна решава „Козият рог“ драматично 
до натурализъм.

трагедията на идентичността: „козият рог“
„Козият рог“ се появява през 1972 г., между „Бялата 

птица с черния белег“ (1971, реж. Юрий Илиенко, студия 
„Довженко“ на Украинска ССР), „Сватба“ (1973, Полша, 
реж. Анджей Вайда) и „Електра, моя любов“ (1974, Унга-
рия, реж. Миклош Янчо). Вписвайки се тематично в кон-
текста на обща тенденция в източноевропейското кино 
на кинематографични пътешествия към „изгубените ко-
рени“, филмът не носи характерната за киното на исто-
рическотото възстановяване носталгия по безвъзвратно из-
губеното, нито стилът му е съобразен със специфичната 
за този тип кино поетична метафорика. Напротив – под-
чертано натуралистичният стил, оправдан като търсене на 
историческа достоверност, който избира Методи Андонов 
за „Козият рог“, е рефлексия към насилието, просмукано в 
българското битие от всички времена. Подчертаният при-
митивизъм на образите обаче носи двойствен смисъл – от 
една страна, той е опит за исторически правдиво пресъз-
даване на манталитета на епохата, а от друга – поглед към 
дивото, към природното у човека като на изконното, на 
естественото, на читавото. Конфликтът мюсюлмани (го-
сподари) – християни (рая) е представен в специфичните 
за българската традиция архетипи на насилници и жерт-
ви. Сюжетът на филма обаче се развива в друга плоскост 
– героите упражняват насилие, без да се мотивират от 
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съзнание за национална идентичност, а сблъсъците им са 
част от жестока лична битка за доминиране и оцеляване.

Във великолепния анализ на Ивайло Знеполски със 
симптоматичното заглавие „Необходимото насилие, об-
реченото насилие...“, публикуван заедно с излизането на 
филма на екран, насилието, чрез което Караиван (Антон 
Горчев) се опитва да превърне дъщеря си Мария (Катя 
Паскалева) в оръдие на отмъщението, е интерпретирано 
с явен адрес към актуалната за 70-те години атмосфера 
на българското общество: „Отначало е справедливата ка-
уза – ние съчувстваме на неговия стремеж да отмъсти. Су-
ровостта е необходима! Но омразата му, взела повод от 
конкретно лично нещастие, се обръща към живота изоб-
що. Тя става светоусещане, което той натрапва на други, 
на идващите след него [...] Прието като закон на живота, 
насилието има две остриета: унищожаването на врага и 
саморазрушението, отмъщението и обричането.“225 Тук, 
макар иносказателно, но ясно, се чува гласът на новото 
поколение високообразовани марксисти, които не само 
отхвърлят насилието, с което примитивните им пред-
шественици осъществяват социалното инженерство, но 
и поставят под въпрос една от основните марксистки 
идеологеми: „революционното насилие“ е необходимо и 
оправдано, за да възтържествува справедливостта. 

Сгъстените от режисурата бои на насилието създават 
нужния контраст за преобразяването на Мария чрез от-
криването на любовта. „Най-голямо значение в съпроти-
вата на Мария срещу реалността на насилието придобива 
срещата ѝ с овчаря (Милен Пенев). Той е символ на един 
условно идиличен свят – на „загубения рай“ [...] Неговото 
присъствие излъчва обаянието на всичко онова, което е за-
губил Караиван и което е отнел на дъщеря си. Той пръв ѝ 
разкрива света на човешката топлина и щастие. Неговото 
присъствие, самият факт на неговото съществуване ѝ пома-
га да преодолее това мъчително пребиваване по опънатата 
нишка между насилието и любовта, между смъртта, която 
излиза от ръката ѝ, и сърцето ѝ на влюбена. Когато обли-

225 Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино..., с. 172.
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ча откраднатата носия, за да отиде на среща, тя захвър ля 
рога – тези две реалности за нея са несъвместими.“226 Този 
контраст е основно средство на режисурата – чрез него 
Методи Андонов извежда идеята, че дълбоко в човека има 
ненакърнима същност (християнството би я определило 
като отпечатания у всеки човек Божи образ), която и най-
последователно прилаганото насилие не може да унищо-
жи. Не знам дали Андонов е бил религиозен и ако е бил 
– в какъв смисъл, но филмовият разказ на „Козият рог“ се 
води с пълна убеденост, че в човешката психика съществу-
ва дълбок пласт, неприкосновена територия, неподвласт-
на на насилието. Въпреки обречеността, внушавана от 
трагичния изход на любовната история, режисьорът води 
зрителя към оптимизма на самоосъществяването – герои-
нята се връща към най-дълбоката човешка същност – към 
способността да обича, да дава любов – и постига свобо-
дата си, умирайки в своята истинска, женска идентичност. 
С тази, дотогава малко позната на нашия екран (може би 
само от „Шибил“) трактовка на смъртта, българското кино 
навлиза дълбоко в екзистенциалната територия.

До „Козият рог“ екзистенциалната проблематика почти 
липсва в българското кино или се интерпретира в рамките, 
предписани от комунистическата идеология. Казвам „поч-
ти“ заради много особеното присъствие/отсъствие в кино-
то ни на притчата „Привързаният балон“ (1967). Вероятно 
именно екзистенциалната плоскост, в която работи Бинка 
Желязкова, е една от основните причини филмът ѝ да бъде 
„арестуван“, защото патосът му не съответства на утвърде-
ната през 50-те и 60-те години силна политизация на нрав-
ствената проблематика. Опитите да се поставят чисто мо-
рални проблеми се отричат със заклинанието „абстрактен 
хуманизъм“, а дискусията по духовни проблеми е немисли-
ма. Соцреалистическият екран внушава идеята, че животът 
има смисъл само ако е посветен на победата на комунизма. 
Смъртта, в съответствие с този възглед, се интерпретира 
чисто идеологически. Такъв, макар и с обратен знак, е под-
ходът към смъртта и в антиконформистките социални дра-

226 Пак там, с. 174.
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ми от 70-те години. Затова „Козият рог“ е толкова важен за 
българското кино – филмът на Методи Андонов защитава 
на екрана възгледа за екзистенциалната свобода на човека 
и съществуването на неприкосновена човешка същност, не-
подвластна на обстоятелствата. Националното и общочо-
вешкото се преплитат по уникален начин в художествената 
система на „Козият рог“ и го превръщат в ненадминат есте-
тически образец на национална самоидентификация.

Автентичният артистизъм донася през 70-те години 
международно признание на всички български филми от 
киното на самоидентификацията – „Шарен свят“ получава 
Награда на журито на МКФ Локарно‘72; „Мъжки времена“ 
– Голямата награда на МКФ Техеран‘77, Голямата Награда 
на МКФ Ню Дели‘78, Наградата за един от трите най-добри 
филма и Почетен диплом на ФИПРЕССИ от МКФ Антвер-
пен‘78; „Козият рог“ – Специалната награда на журито на 
МКФ Карлови вари‘72, „Сребърен Хюго“ от МКФ Чикаго‘73, 
МКФ Брюксел‘73 Наградата за женска роля (на Катя Паска-
лева), МКФ Сантарен‘74 – Голямата сребърна купа. Затова 
буди недоумение тенденциозното омаловажаване на качес-
твата на „Козият рог“ от страна на най-ухажвания от тога-
вашната българска власт американски филмов критик Ро-
налд Холоуей. Според него качествата на филма се свеждат 
до следното: „Приказка за отмъщение, която се развива по 
време на дългата турска окупация, филмът привлича ши-
рока публика, преди всичко защото е добре разказана прос-
та история. Тя се отнася за отдавна минали времена, спо-
менът за които се поддържа жив от приказките, които всеки 
[български] зрител от дете слуша около домашното огнище. 
„Козият рог“ не намери толкова ентусиазиран прием в чуж-
бина, но окуражи една национална кинематография да ори-
ентира своите продукции към ценностите на собствената си 
аудитория.“227 С днешна дата недоумение буди и фактът, че 
филмът не получава най-високата национална филмова на-
града – „Златната роза“ е присъдена на Фестивала на българ-
ския филм през 1972 г. на филма за Георги Димитров „На-
ковалня или чук“ (реж. Христо Христов).
227 Holloway, Ronald. Bulgaria: The Cinema of Poetics. – In: Post New Wave Cinema in the Soviet 
Union and Eastern Europe. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1989, p. 220.
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Виолета Донева (Учителката по математика) и Владимир Смирнов (Боев) в 
„Сбогом, приятели!“ ( 1969, реж. Борислав Шаралиев)

Виолета Гиндева (Искра) и Стефан Данаилов (Пантер) в 
„Черните ангели“ (1970, реж. Въло Радев)

„Таралежите се раждат без бодли“ ( 1971, реж. Димитър Петров)

Илюстрации 1969–1977
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Елена Райнова (Едит) и 
Коста Цонев (Еванс) в 
„Няма нищо по-хубаво от 
лошото време“
(1971, реж. Методи Андонов)

Катя Паскалева (Мария) в „Козият рог“ (1972, реж. Методи Андонов)

„Преброяване на дивите зайци“ (1973, реж. Едуард Захариев). 
В средата Ицхак Финци (статистикът Асенов)

Илюстрации 1969–1977
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Стефан Данаилов (Костадин Джупунов) в „Иван Кондарев“ 
(1973, реж. Никола Корабов). Снимка Зафер Галибов

Руси Чанев (Петела) в „Авантаж“ (1977, реж. Георги Дюлгеров)
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Българско кино на моралното безпокойство
Терминът кино на моралното безпокойство е заимстван 

от полското кино и е свързан с филмите от 70-те годи-
ни на Зануси и кръга от млади режисьори около Вайда, 
обединени в продуцентската група „Х“: Агнешка Холанд, 
Пиотър Анджеев, Феликс Фалк, Кшиштоф Кешловски, 
Януш Кейовски, Войчех Марчевски, Барбара Сас, Януш 
Заорски и Едуард Зебровски. „Филмите на всички тези 
режисьори изобличаваха фалша на соцреалистическа-
та култура, основана на лъжи, политически амбиции, 
самоизтъкване и новоговор.“228 Навремето филмите от 
това движение бяха оценявани в Европа като образци 
на впечатляващо свободомислие и гражданско непокор-
ство. Днес е добре да си дадем сметка, че в голяма степен 
тези филми дължат появата си на либерални нюанси в 
партийната политика на самите полски комунисти. Пол-
ският културолог Тадеуш Мишка специално подчерта-
ва, че „единствените, които можеха открито да пишат за 
„киното на моралното безпокойство“, бяха партийните 
критици и интелектуалци“229. Същото важи и за социал-
нокритичните унгарски и чехословашки филми – свобо-
домислието, демонстрирано от съответната социалисти-
ческа кинематография, зависи от регламентираната от 
съответната комунистическа партия степен на свобода. 
Затова е уместно да оценяваме процесите в нашето кино 
от гледна точка на конкретния политически контекст, 
на реалната степен, в която българските управляващи 
допус кат социална критика в киното. 

Освен това е време, от вече оформилата се историче-
ска дистанция, да преразгледаме схващането за просло-
вутото социално покорство на българските кинемато-
графисти и да спрем да оценяваме собственото си кино 
според полските или унгарските еталони на гражданска 
доблест, защото те всъщност зависят от конкретната по-

228 Miczka, Tadeusz. Cinema under Political Pressure: A Brief Outline of Authorial Roles in Polish 
Post-War Feature Film 1945-1995. – In: KINEMA. a journal for film and audiovisual media. http://www.
kinema.uwaterloo.ca/article.php?id=336&feature [прегледан на 07.01.2013]
229 Ibid.
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литическа ситуация във всяка отделна страна от Съвет-
ския блок. Ако отнесем мита за конформизма на наша-
та кинематография, за отказа на българските автори от 
социалнокритичен патос към българската политическа 
реалност на 70-те и 80-те години на 20 век, ще се убедим 
в неговата несъстоятелност. Българското кино неотменно 
се е противопоставяло на демагогията на системата. И то 
не със спорадични появи на случайни произведения, а с 
ясно изразена тенденция, очертала се особено категорич-
но през 70-те години.

Контролираната от властта българска филмова крити-
ка от онова време не извежда достатъчно категорично со-
циалнокритичната линия в българското кино като водеща 
за десетилетието. Тогавашните естети и критици пред-
почитат да поставят акцент върху т.нар. поетично кино, 
независимо от значително по-малобройните му образци 
и по-слаб обществен отклик. Теоретизациите на тема по-
етично кино не само дават по-добра възможност за лична 
изява на пишещите, но и са значително по-безопасни по-
литически. Идеята, че именно поетичното кино е водещо 
на българския екран през 70-те години, бързо се подема 
и мултиплицира и от чуждата критика. Властта се грижи 
за либералния си имидж извън границите на соцлагера и 
ухажва западни автори (в това число и материално), ко-
ито ѝ отвръщат с разпространяване по света на възгледи 
върху българското кино, конструирани в идеологическия 
отдел на ЦК на БКП230. Тези усилия продължават да дават 
резултати и след падането на комунизма – например в ав-
торитетното издание по история на източноевропейско-
то кино, което се разпространява в академичните среди 
в САЩ – “Post New Wave Cinema in the Soviet Union and 
Eastern Europe”231 – за нашето кино от 70-те години се лан-
сира познатата българска теза за доминиране на поетич-
ното кино над социалнокритичното заедно с фрапиращи 
нелепости от сорта, че по тоталитарно време в България 

230 Вж. Holloway, Ronald. The Bulgarian Cinema...
231 Goulding, Daniel J. (еd.) Post New Wave Cinema...
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има министър на киното232. Значим, заслужаващ адмира-
ции опит да се сложи край на тези митове представлява 
новата книга на американската авторка от български про-
изход Евгения Гарболевски “The Conformists: Creativity 
and Decadence in the Bulgarian Cinema 1945–89”233.

Нашата кинематография, подобно на всички соци-
алистически кинематографии, има своята територия 
на морално безпокойство, завоювана през 70-те години от 
Едуард Захариев, Людмил Кирков, Иван Терзиев, Георги 
Дюлгеров, Борислав Шаралиев. Непримирими към ду-
ховните опустошения, които тоталитаризмът нанася на 
българското общество, тези автори атакуват порочните 
социални практики, наложени и поддържани от полити-
ческата система. Както и през предишното десетилетие, 
60-те години, антиконформистката тенденция се оформя 
главно чрез втория си модел – филм, който се противо-
поставя на идеологията чрез обективно представяне на дей-
ствителността, но не е стилистичен експеримент. 70-те 
години ще останат в историята на българското кино като 
десетилетието на най-успешните опити за проблематизи-
ране на реалността от екрана. Утвърждаването през това 
десетилетие на социално критичната драма като водещ 
жанр на националната кинематография е най-значимото 
събитие в развитието на българското кино от тоталитар-
ния период в социален и в естетически план. Проблема-
тиката на жанра се концентрира около разобличаването 
на обществения фалш, който ерозира ценностите и води 
личността към отчаяние и морална деградация. Вече 
споменах филма на Владислав Икономов „Гибелта на 
Александър Велики“ (1968). Авторът рисува реалистич-
на картина на работническата класа и се противопоставя 
на мита за вдъхновеното социалистическо строителство, 
като откровено представя разочарованието и безизхо-
дицата на обикновените хора от неуспешните социални 
експерименти. Режисьорът, полски възпитаник, атакува 

232 Вж. Holloway, Ronald. Bulgaria: The Cinema of Poetics..., pp. 215-247.
233 Garbolevsky, Evgenija. The Conformists... Гарболевски е дъщеря на Георги Стоянов, един 
от най-неконвенционалните български режисьори от онова време.
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официозната естетика чрез една от „сакралните“ ѝ теми 
– социалистическото строителство. „Гибелта на Алек-
сандър Велики“ заедно с комедията на Людмил Кирков 
„Шведските крале“ (1968) преобръщат патетичната схема 
на строителния филм и отварят пътя на нашето кино към 
реалистичното представяне на действителността. 

Започва оформянето на най-значимата за десетилети-
ето тенденция за реалистично представяне на действител-
ността – филмите на Едуард Захариев, Людмил Кирков, 
Иван Терзиев, Борислав Шаралиев и ранните филми на 
Георги Дюлгеров доказват, че нашите творци смело се 
опитват да отвоюват българската територия на киното на 
моралното безпокойство. Тези режисьори предпочитат да 
опонират на соцреализма чрез стилистични търсения и 
сюжетни открития – явната идеологическа конфронта-
ция е опасна и най-вече – неефективна. Затова те работят, 
балансирайки между индивидуалните си представи за 
социална справедливост и неясните параметри на разре-
шената от властта социална критика.

Непримирими към духовните опустошения, които 
тоталитаризмът нанася на българското общество, тези 
автори атакуват същността на политическата система. 
Предпочитаните им жанрове са психологическата дра-
ма (в края на десетилетието – с елементи на мелодрама) 
и сатиричната комедия (решена в подчертано драмати-
чен стил). Антиконформисткият филм се противопоста-
вя на соцреалистическата естетика чрез отхвърлянето на 
повърхностните, съчинени конфликти и извеждането на 
екрана на болезненото противоречие между идеология и 
социална реалност. Концентрирайки се върху правдивото 
представяне на действителността, Захариев, Кирков, Тер-
зиев, Шаралиев и Дюлгеров се отказват от стилистични 
провокации и залагат на относително лесни за разчитане 
естетически структури. Съзнателният им стремеж към ко-
муникативна форма и достъпност на посланието осигуря-
ват на произведенията им максимален обществен отклик.

Именно през 70-те години Рангел Вълчанов, Людмил 
Кирков и Борислав Шаралиев успяват да нарушат табуто, 
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наложено от цензурата върху представянето на социал-
ното неравенство и бедността при социализма. Формал-
но, „Следователят и гората“ (1975) на Рангел Вълчанов 
(режисьор и сценарист) е криминален филм, но Вълча-
нов, както винаги провокативен, се отказва да разплита 
криминална загадка – убиецът е ясен от самото начало. 
Заглавието „Следователят и гората“ кореспондира със 
заглавието на първия опит на Вълчанов в криминалния 
жанр – „Инспекторът и нощта“ (1963). Филмът му от 60-те 
се противопоставя на соцреалистическите стереотипи за 
образа на милиционера и успява да представи нюансира-
на социална картина на живота в столицата. Подобно на 
италианските неореалисти, той надзърта в „задния двор“ 
на социалистическото общество двадесет години след на-
чалото на социалния експеримент. Софийската коопера-
ция, в която се развива действието на филма, е населена с 
всякакви хора, но не и с щастливи социалистически граж-
дани. Дори представителят на властта, инспекторът, не е 
нито образцов, нито щастлив. През 70-те режисьорът от-
ново интерпретира криминалния сюжет нетрадиционно, 
като разгърната социална драма около съдбата на бедно-
то провинциално момиче Елена (Соня Божкова), което 
извършва престъпление от отчаяние.

Борислав Шаралиев от своя страна развива темата за 
социалното неравенство чрез обречената любов на Ал-
бена (Янина Кашева) и Радо (Иван Иванов) във „Всичко 
е любов“ (1979). Появява се и „Кратко слънце“ (1979) на 
Людмил Кирков, в който проблемът за класовата дифе-
ренциация на т.нар. безкласово общество се поставя с ця-
лата му острота. Това е и единственият пример от 70-те 
години за третия вид антиконформистки филм – филм, 
който и стилистично, и идеологически отрича соцреализма.

Людмил Кирков е основна фигура в изграждането на 
този филмов модел. Започнал в началото на десетилетие-
то с „Момчето си отива“ (1972), преминал заедно с непри-
способимия си герой Ран (Филип Трифонов) през разо-
чарованията на възмъжаването в „Не си отивай!“ (1976), в 
края на 70-те с „Кратко слънце“ Людмил Кирков прида-
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ва трагични измерения на социалната разруха. И ако до 
средата на 70-те младият му герой Ран плаща за непри-
миримостта си с изолация, в края на десетилетието без-
компромисността на Сашко (Вихър Стойчев) от „Кратко 
слънце“ ще му струва живота. Директното поставяне на 
проблема за бедността при социализма и трагичния край 
на героя – метафора на социалната безперспективност – 
силно провокират партийната цензура. След първоначал-
ни положителни отзиви в пресата, филмът е заклеймен 
в редакционна, т.е. неподписана статия във вестник „Ли-
тературен фронт“234. Деян Статулов, подробно изследвал 
цензурните перипетии на филма, е открил в архива на то-
гавашния отдел „Изкуство и култура“ към ЦК на БКП два 
варианта на текста, както и бележка за хоноруване, според 
Статулов подписана от тогавашния завеждащ отдела Лю-
бомир Павлов. Статулов цитира и „Справка за отзивите 
по редакционната статия на в. „Литературен фронт“, из-
готвена още на следващия ден след публикацията235. С 
тази справка отдел „Изкуство и култура“ при ЦК на БКП 
решава съдбата на филма: „Във връзка с прожектиране-
то на филма по екраните др. Никола Ненов е взел мерки 
от следващия понеделник той да бъде оставен само в две 
крайни кина в София, а по екраните да бъде пуснат нов 
български филм. След това „Кратко слънце“ ще бъде из-
ваден от киномрежата на столицата.“236

Тук ще си позволя да разкажа и личен спомен за ре-
акциите около свалянето на „Кратко слънце“ от екран. 
По това време бях студентка по театрознание във ВИТИЗ 
(сега НАТФИЗ). Обучението по марксистко-ленинска 
естетика на бъдещите културни инженери, за каквито 
бяхме смятани студентите по театрознание и кинознание, 
естествено, беше възложено на опитен и верен на режи-
ма културен инженер, споменатия др. Никола Ненов, по 
това време генерален директор на ТСО „Българска кине-

234 За още по пълноценно пресъздаване богатството на живота. – Литературен фронт, 
01.03.1979, с. 3.
235 статулов, Деян. Copy/Paste; Кратко слънце. – В: Изкуствоведски четения, 2011. София: 
Институт за изследване на изкуствата, 2012, с. 421-424.
236 Пак там.
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матография“. Лекциите се провеждаха в сряда следобед. 
В онази сряда на 1979 г., в която филмът „Кратко слънце“ 
беше свален от екран, в аудиторията влезе закъснял моят 
състудент Владислав Тодоров (тридесет години по-късно 
прочул се като американски писател и сценарист на фил-
мите „Дзифт“ и „Цветът на хамелеона“) и без да забе-
лежи, че преподавателят е вече в час, се провикна: „Кой 
идиот спря „Кратко слънце“?“. Ние онемяхме. Владис-
лав направи гримаса от сорта „Не ми пука“, а др. Никола 
Ненов се изчерви до мозъка на костите си и каза нещо 
толкова тихо, че не можахме да го чуем. Разказвам тази 
случка по две причини – първо тя е много показателна за 
атмосферата, в която се формира моето поколение в ки-
ното, и второ – заради факта, че въпреки всичко Ненов не 
беше загубил способността си да се изчервява. Очевидно 
някои от цензорите все пак са чувствали угризения.

Но да се върнем на филмите на Людмил Кирков. 
Протагонистите в тях по правило са млади, много млади 
хора, на границата между юношеството и зрелостта. Как-
то вече споменах, разработването на т.нар. „младежка 
тема“ е въпрос на партийна политика, а от друга страна, 
смяната на поколенията изисква екранът да откликне на 
ново мислене и нови проблеми. Основният въпрос, който 
си задават и идеолози, и творци, е „Какво представлява 
поколението, израснало изцяло при социализма?“ Офи-
циозната гледна точка търси в младото поколение черти-
те на утопичния модел за „новия човек“ – възпитаник на 
социализма. Антиконформисткият филм пречупва мла-
дежките образи през романтичната представа за чистота-
та и непоквареността на младостта и детството и възлага 
на младите герои надеждата да се преборят с демагогия-
та и фалша на системата и да я облагородят.

В резултат на този романтичен подход в българското 
кино се появява цяла поредица от филми с детска темати-
ка, всъщност адресирани към проблемите на възрастни-
те. Детската тема се оказва удобно алиби за критика към 
деформирания от социална демагогия свят на големите. 
Тази поредица се разгръща след успеха на филма на Бо-
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рислав Шаралиев „Рицар без броня“ (1966). Шаралиев 
продължава с младежката тема и през 70-те – „Сбогом, 
приятели!“ (1970), „Необходимият грешник“ (1971) – за да 
създаде в самия край на десетилетието култовия за цялото 
поколение на тогавашните двадесетгодишни филм „Всич-
ко е любов“ (1979). Филмите с детска тематика поддържат 
през цялото десетилетие темата за уязвимостта на детето 
(на човека) и насилието, с което светът на възрастните (со-
циалната система) го приобщава, ограбвайки индивиду-
алността му. Развитието на детската тематика е свързано с 
имената на Димитър Петров: „Таралежите се раждат без 
бодли“ (1970) и „С деца на море“ (1972); Иванка Гръбчева: 
„Деца играят вън“ (1973); „Изпити по никое време“ (1974) 
и „Войната на таралежите“ (1979); Мариана Евстатие-
ва-Биолчева: „Тигърчето“ (1973) и „Мигове в кибритена 
кутийка“ (1978). Към тях се присъединява през 1974 г. и 
ексцентрикът Георги Стоянов, за да направи „Къщи без 
огради“, поставяйки въпроса за полюсите на истината и 
на фалша, на съчувствието и на безразличието, на жела-
ното и на възможното. Най-съществен за цялата детска 
поредица е общият поглед на режисьорите към детето 
като към обект на грубост, дори на насилие, на постоянни 
опити за унификация, на принудителното му вкарване в 
една система, в която и възрастните живеят трудно. От-
делните филми защитават този възглед с различна ху-
дожествена убедителност, но фокусът им е един и същ – 
крехката детска идентичност, безпомощна да се защити 
от посегателствата върху нея. 

Издевателствата над младата личност са основа за мо-
рално безпокойство и в младежката поредица. Разликата е, 
че тук нещата са по-сурови – за разлика от детето героят 
младеж е представен не само като обект, а и като жертва 
на социалните въздействия. Най-силните филми с мла-
дежка тема – „Всичко е любов“ и „Кратко слънце“ – откро-
вено поставят въпроса за безизходицата, в която се оказва 
цяло поколение, още преди да е започнало активния си 
живот, и внушават чувство за безнадеждност. „Всичко е 
любов“ завършва с принудителен аборт – унищожаване 
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на още незапочналия живот. В „Кратко слънце“ се сти-
га до подлото убийство на младия герой, инсценираното 
като злополука пропадане в кладенец.

През 70-те години българският екран превръща про-
падането на героите в кладенци в метафора на безпомощ-
ността и обречеността на обикновения човек, на невъз-
можността му да овладее сам житейската си ситуация. В 
„Силна вода“ (1975) на Иван Терзиев бригадирът сондьор 
Миро (Кирил Кавадарков) пропада в кладенеца, който ко-
пае сам, за да спаси дома си от безводието (в пряк и пре-
носен смисъл), на което го е обрекла системата. Въпреки че 
остава в сянката на популярността на „Момчето си отива“ и 
„Всичко е любов“, „Силна вода“ може би най-категорично 
от всички филми на 70-те години сочи безпътицата на сис-
темата. Критиката основателно разчита произведението 
като „разгърната метафора за системата на социализма“237, 
а международната кинематографична общност го отли-
чава със Специалната награда на журито на МКФ Локар-
но’76. Социално критичната драма на 70-те предлага доста 
примери на злополуки, опити за самоубийство, опити за 
убийство и дори убийства. С „Авантаж“ (1977) на Георги 
Дюлгеров, „Кратко слънце“ (1979) на Людмил Кирков и 
„Голямото нощно къпане“ (1980) на Бинка Желязкова на 
българския екран започва да шества нелепата смърт от со-
циална безперспективност. Вече споменах, че именно со-
циалната безизходица довежда до убийство младата Еле-
на от „Следователят и гората“ (1975) на Рангел Вълчанов. 
Този филм е отличен пример за използване на структури 
на жанровото кино от авторите на антиконформистката 
тенденция. Криминалният сюжет, поначало ориентиран 
към „тъмната“ страна на живота, лесно може да бъде ин-
терпретиран и като социалнокритична драма. Симбиозата 
на криминалната и социалната драма открива за българ-
ското кино на 70-те нов протагонист – аутсайдерът. Рангел 
Вълчанов, Георги Дюлгеров и Борислав Шаралиев извеж-
дат аутсайдера от маргиналната му позиция и противно 

237 янакиев, александър. Българско кино..., с. 533.

Българско кино на моралното безпокойство
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на соцреалистическата концепция за положителния герой, 
го поставят в центъра на филмите си. Тези автори се ин-
тересуват не от героите на системата, а от нейните жертви. 
Елена от „Следователят и гората“, Радо от „Всичко е лю-
бов“, Петела (Руси Чанев) от „Авантаж“ са изключени от 
обществото не поради вродени престъпни наклонности 
или съзнателно предизвикателство, а поради жестокото 
безразличие на системата към обикновения човек. С Пете-
ла образът на аутсайдера придобива трагични измерения. 
Героят на Руси Чанев органически не е в състояние да при-
мири свободния си дух с нелепите ограничения на социа-
листическото общество – то постепенно го изтласква към 
неизбежното му физическо унищожение. В контекста на 
цялата тенденция нелепата смърт на Петела при пореден 
опит за бягство придобива символичен смисъл – тотали-
тарната система безмилостно унищожава всяка проява на 
нестандартност238.

Ерозията на обществените ценности и загубата на со-
циални ориентири постепенно се утвърждават като основ-
ни теми в българското кино на 70-те години. Тенденцията 
дава отражението си и върху киното на следващото десети-
летие – 80-те, когато социалнокритичните филми се създават 
в опозиция на официозните исторически суперпродукции, 
например „Една жена на 33“ (1982, реж. Христо Христов). 
Американският изследовател Даниел Дж. Гоулдинг нари-
ча този вид източноевропейско кино от 70-те години кино 
пост Новата вълнà239. Ако приемем този спорен термин, 
трябва да отбележим, че българското кино пост Новата 
вълнà се характеризира с разкрепостяване на кинемато-
графичното мислене, с разширяване на проблематиката, 
с отказ от праволинейната гледна точка. Авторите на това 
десетилетие търсят по-дълбоките измерения на битието и 
се опитват да развиват авторско кино. От гледна точка на 
богатство на идеи и художествени търсения 70-те години 
се оформят като най-успешното десетилетие на българ-
ското кино през цялото му досегашно съществуване.

238 Пак там, с. 304.
239 Вж. Goulding, Daniel J. (ed.) Post New Wave Cinema...
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сатирична комедия
Едни от най-значимите произведения на антиконфор-

мисткия филм формално принадлежат към жанровото 
кино. Освен към вече споменатата криминална драма, ав-
торите от тази тенденция се обръщат и към комедията. По 
определение комедията се основава върху антипатетич-
ното пресъздаване на действителността. Феноменът на ак-
тьорска съпротива срещу соцреализма, за който вече спо-
менах, се оформя през 60-те години предимно в комедии: 
„Любимец № 13“ (1958, реж. Владимир Янчев); „Специа-
лист по всичко“ (1962, реж. Петър Б. Василев); „Невероятна 
история“ (1964, реж. Владимир Янчев). Следвайки все по-
задълбочаващата се абсурдност на българския социален 
живот, нашата следвоенна кинокомедия се развива от за-
бавния хумор на „Две победи“ (1956, реж. Борислав Шара-
лиев) към все по-изострящата се сатирична линия на 70-те 
години, за да се обърне през 90-те към гротеската: „Карна-
валът“ (1989, реж. Иванка Гръбчева); „Племенникът чуж-
денец“ (1990, реж. Мариана Евстатиева-Биолчева); „Трака-
трак“ (1995, реж. Илия Костов); „14-те целувки“ (1997, реж. 
Пламен Масларов); „Вагнер“ (1998, реж. Андрей Слабаков). 
По-късно тенденцията ще се потвърди и при рефлексиите 
на третата криза на идентичност, в началото на този век с 
„Хълма на боровинките“ (2001, реж. Александър Морфов), 
„Хиндемит“ (2009, реж. Андрей Слабаков) и „Мисия „Лон-
дон“ (2010, реж. Димитър Митовски).

Този процес започва още в края на 60-те години с по-
степенното усилване на социалнокритичните елементи в 
комедията („Шведските крале“, 1968) и трансформирането 
на забавния стил в драматично-сатиричен („Вилна зона“, 
1975). През 70-те години българската филмова комедия се 
развива от критиката на отделни явления към остра социал-
на сатира. Първата сатира, която излиза на екран в самото 
начало на 70-те – „Кит“ (1970) на Петър Б. Василев, е повод 
за репресии, започнали още в края на предишното десети-
летие. Произведен през 1967 г., филмът е „замразен“ за три 

Сатирична комедия
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години240. Произведението атакува социализма като систе-
ма, която няма нищо общо с реалността, и върху създатели-
те му се стоварва цялата тежест на цензурната репресивна 
машина. Включването на всички възможни цензурни нива 
в прекрояването на филма в сравнително безопасно произ-
ведение днес може да служи като христоматиен пример, 
като модел на цензурна намеса от онова време. Точно така е 
интерпретирал перипетиите на „Кит“ Деян Статулов, раз-
кривайки равнищата на цензурна намеса при допускането 
на българските филми на екран в епохата 1968 г.241 Съдбата 
на „Кит“ е достатъчен знак за авторите от антиконформист-
ката тенденция, че директното дискредитиране на система-
та със средствата на комедията е също толкова невъзможно, 
колкото и в другите жанрове. Затова следващите социални 
сатири – филмите на Едуард Захариев „Преброяване на ди-
вите зайци“ (1973) и „Вилна зона“ (1975) – привидно се кон-
центрират върху незначителни битови епизоди. Захариев 
обаче разработва конфликтите с такава острота, че съумя-
ва да внуши всеобхватността на обществената деградация. 
Сценарист и на двата филма е Георги Мишев. През 70-те 
години с пълно основание можем да отделим специална 
линия на социалнокритичния филм, която да наречем лини-
ята „Георги Мишев“. Без да подценявам ролята на режисьо-
рите, които работят по негови сценарии, искам да изтъкна 
първенството на Георги Мишев в изграждането на естети-
ката на антиконформисткия филм от това време. До голяма 
степен единството и последователността на тази тенденция 
се дължат на общия патос на неговите сценарии. Към ли-
нията Мишев принадлежат и „Ако не иде влак“ (1967, реж. 
Едуард Захариев); „Момчето си отива“; „Не си отивай!“; 
„Преброяване на дивите зайци“; „Вилна зона“ и „Самодив-
ско хоро“ (1975, реж. Иван Андонов).

В края на десетилетието режисьорите на комедии все 
по-смело търсят естетиката на абсурда. Владимир Янчев 
с „Топло“ (1978) и особено Николай Волев с игралния си 

240 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 272-273.
241 статулов, Деян. Институционални зависимости и цензурна треактория в българското 
игрално кино (1944–1989). – Проблеми на изкуството, 2012, № 3, с. 15-16.
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дебют „Двойникът“ (1979) организират филмите си око-
ло парадоксалните подмени, върху които се изгражда со-
циалистическата действителност. Официалната реакция 
и към двата филма е положителна – на „Топло“ СБФД 
присъжда Наградата за кинокомедия за 1978 г., а на Нико-
лай Волев – Наградата за дебют за 1980 г. По достойнство е 
оценена и драматургията на Братя Мормареви – за „Двой-
никът“ те получават Наградата за сценарий на Фестивала 
на българския игрален филм във Варна през 1980 г. Ако 
сравним съдбата на „Кит“ в края на 60-те и благосклонно-
то отношение към „Топло“ и „Двойникът“ в края на 70-
те, ще установим, че цензурата е непоследователна. Обек-
тивно погледнато, социалният фалш и двойствеността на 
системата са обект на еднакво силна сатира и в „Кит“, и 
в „Двойникът“. Едва ли причината за противоположни-
те официални реакции се крие в някаква либерализация 
на режима в края на десетилетието – да си припомним 
спирането на „Кратко слънце“. Възможно е цензурата 
да се е ръководила от междуличностни отношения или 
от конюнктурата на момента. Важно е обаче отново да 
подчертаем, че тъй като през целия тоталитарен период 
официално въобще не съществува цензура, няма и явни 
(обявени) правила за дейността ѝ. Така границите на до-
пустимата социална критика остават неясни, въпреки 
изобилието от партийни документи, посветени на из-
куството. Както вече споменах, това дава възможност да 
бъде цензуриран практически всеки филм, ако ръковод-
ството на БКП реши, че го изискват обстоятелствата.

Сатирична комедия
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Българско авторско кино
Седемдесетте години са десетилетието на най-

интензивни контакти на българското кино от социалисти-
ческия период със световния филмов екран. По-интензивни 
културни контакти с международната кинематографична 
общност, участието на български филми в престижните 
международни фестивали е част от културната политика 
на режима, важно средство за международната му леги-
тимация. Българското кино трябва да се впише в евро-
пейския филмов процес и да осигури международен пре-
стиж на българската социалистическа култура. Затова е 
естествено някои от принципите на соцреализма да бъдат 
пренебрегнати в догонване на постиженията на останали-
те европейски кинематографии. През 50-те и 60-те години 
в Западна Европа се е утвърдила мощната тенденция на 
авторското кино. Представителите на това течение раз-
глеждат творчеството на кинематографис та, по аналогия 
с творчеството на писателя или живописеца, като акт на 
индивидуално себеизразяване, независим от изискванията на 
киноиндустрията. Подобно на ролята на писателя в лите-
ратурата те провъзгласяват режисьора за пълноправен ав-
тор на филма. Този възглед, разбира се, е спорен, а отнесен 
към българския контекст на 50-те и 60-те – направо несъ-
вместим със соцреализма. Въпросът за себеизразяването 
на кинематографиста чрез създаване на елитарни творби, 
посветени на вътрешния му живот, не стои в българското 
кино нито през 50-те, нито през 60-те години. След средата 
на 70-те обаче нашето кино достига своята естетическа зря-
лост – с кинематографисти, образовани в най-добрите ев-
ропейски киноучилища, с натрупан производствен опит, 
с оформени тенденции, с утвърдени творчески индивиду-
алности, с признание от международната общност. В този 
контекст най-после се появяват и образците на българско-
то авторско кино.
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Христо Христов и 70-те: кино отвъд бариерата
Когато в края на 60-те години Христо Христов влиза 

в българското игрално кино с „Иконостасът“ (1969), той 
има зад гърба си лекарски стаж, сценографски проекти, 
оперни постановки, национални награди за театрална 
режисура и специализация при Михаил Ром в студията 
„Мосфилм“. Едва ли друг режисьор от неговото поколе-
ние се изявява така многостранно във всички изкуства. И 
едва ли има друг негов колега, който да е така официално 
честван и така официално заклеймен от тоталитарната 
власт. Вече споменах, че филмът за пролетарския вожд 
Георги Димитров „Наковалня или чук“ (1972) му дона-
ся „Златна роза“ от Варненския фестивал и длъжността 
председател на СБФД, а социалната драма „Една жена 
на 33“ (1982) му навлича режисирани от партийната цен-
зура медийна дискусия, публично порицание от профе-
сионалната общност и сваляне от председателския пост. 
Биографията му е биография на цяло поколение българ-
ски кинематографисти, балансиращи между високите 
императиви на изкуството и унизителните условия на 
политическата конюнктура. 

Христо Христов брани достойнството си на творец, 
като отстоява кинематографичните стойности. „Иконо-
стасът“ (Наградата на ФИПРЕССИ от Локарно, 1970), спо-
менатите „Последно лято“, 1973 (Награда за режисура на 
Фестивала на чуждестранното кино в Атланта, САЩ, 1974 
и Специална награда на журито на Фестивала на младото 
европейско кино в Тулон, Франция, 1975) и „Дърво без ко-
рен“, 1974 (Първа награда на МКФ в Карлови вари, 1974) 
са еталони за артистизъм, реализирани въпреки и срещу 
догмите на соцреализма. Тези три филма утвърждават 
запазената марка на Христо Христов – характерния му 
метафоричен стил и особената категоричност, с която се 
извежда на преден план кризата на идентичността. Ди-
рейки устоите на тази идентичност във връзките на човека 
с природата и традицията, режисьорът навлиза във все 
по-дълбоки измерения на човешката психика и прекрач-
ва отвъд политическата конюнктура.

Христо Христов и 70-те: кино отвъд бариерата
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През 1976 г. излиза на екран филмът му „Циклопът“. 
Макар и конюнктурно обвързан с т.нар. „Процес на разве-
дряване“, а по всяка вероятност и създаден по специално 
партийно поръчение242, „Циклопът“ е първият български 
филм, изцяло фокусиран върху вътрешния свят на човека. 
Капитанът на атомна подводница Еди (Михаил Мутафов) 
осмисля живота и изборите си в затвореното пространство 
на подводницата – едновременно метафора на ограничени-
ята, наложени върху личността на героя, и на концентраци-
ята върху вътрешния му свят. Христо Христов продължава 
да изследва вътрешния свят на човека и да разработва екзи-
стенциалната проблематика във върховото си постижение 
„Бариерата“ (1979) – трагична притча за преградите, които 
ни отделят от духовността и чистата красота. 

Краските се сгъстяват още повече в следващия му 
филм „Камионът“ (1980), в който проблемът за бездухов-
ното живуркане придобива конкретни социални измере-
ния – ерозията на ценностите във времето на залязващия 
комунизъм. Опитът му да се включи в киното на морал-
ното безпокойство с „Една жена на 33“ (1982) е повод за 
репресии срещу него и удобен претекст за сплашване на 
непокорните интелектуалци. Следват опити в границите 
на позволеното: „Събеседник по желание“ (1984); „Харак-
теристика“ (1986); „Тест’88“ (1989) и документални фил-
ми, посветени на изкуството. 

Промените от началото на 90-те го вдъхновяват да 
продължи да работи активно за българското кино – на-
чело на Комисията за игрално кино към НФЦ (1995–1999), 
като председател на Обществения съвет за кино (1999) и 
като професор в НАТФИЗ. Игралният му опит за „поли-
тическо покаяние“ след промените е неуспешният спо-
ред мен „Суламит“ (1997). Един от най-награждаваните в 
чужбина български режисьори, Христо Христов, е първи-
ят българин, избран за член на Европейската академия за 
филмово и телевизионно изкуство – признание за амби-

242 През 1976 се провежда Хелзинкската конференция за сигурност и сътрудничество в Ев-
ропа, която провъзгласява принципите на мирното съвместно съществуване между двете 
политически системи.
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цията му да прави българско кино отвъд бариерите на 
естетическия провинциализъм.

„лачените обувки на незнайния воин“
В последната година на десетилетието на екран изли-

за върховото постижение на българското авторско кино 
„Лачените обувки на незнайния воин“ на Рангел Вълча-
нов. Вълчанов, едновременно режисьор и сценарист, е 
написал сценария на филма още през 1962 г., улавяйки 
огромната енергия на годините, в които европейското 
авторско кино набира скорост. Когато филмът излезе на 
екран, седемнадесет години след написването на сцена-
рия, българската публика вече беше завладяна от „Амар-
корд“ (1974) на Фелини и много малко хора знаеха, че 
цяло десетилетие преди „Амаркорд“ един български 
режисьор беше поискал да пресъздаде на екрана бляно-
вете и страховете на детството си, фантазиите и спомени-
те си, колкото нереални, толкова и реални, свръхлични 
и дълбоко народностни. „Вместо да изглежда като пре-
красно, но вече отзвучаващо ехо на голяма, мощна вълнà 
в световното киноизкуство и световната литература, този 
филм, ако бе създаден тогава, в началото на 60-те, сигурно 
щеше да бъде начело на тази вълнà...“ – ще коментира 
половин век по-късно Неда Станимирова243. Закъснялата 
му реализация най-вероятно се дължи на цензурно-бю-
рократични причини. В този случай обаче недопускането 
на публикувания му през 1966 г. сценарий244 до производ-
ство е извършено толкова конспиративно, че няма доку-
менти, които да свидетелстват за мотивите на блюстите-
лите на соцреализма срещу очевидната уникалност на 
този проект. Станимирова: „Не можах да открия доку-
ментирани аргументи против сценария, нито протоколи 
от обсъждането му в ХС на СИФ“245.

В „Лачените обувки на незнайния воин“ се срещат и 
обединяват две от най-важните тенденции в българското 

243 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 208.
244 Сп. Киноизкуство, 1966, № 5.
245 станимирова, неда. Кинопроцесът..., с. 208.

„Лачените обувки на незнайния воин“



212

Втора криза на идентичност: тоталитаризмът и драмата на модерната личност на екрана

кино от 70-те години – разработването на екзистенциал-
на проблематика и самоидентификацията на българина 
чрез връзките му с природата и традицията. Драматур-
гично филмът е изграден като преплитане на разказите 
на автора с вътрешните му монолози, а стилистично – 
като материализация на вътрешния му свят, на неговите 
спомени и видения. „През цялото време е търсел в нещата 
единствено своето отношение към тях; дори когато про-
никва в същността им, то не е, за да формулира истини за 
тях, а за да удовлетвори една своя вътрешна потребност. 
В своето пътуване той е имал един-единствен истински 
обект за наблюдение – това е той самият...“246 Този комен-
тар по повод на документалния филм на Рангел Вълча-
нов „Пътуване между два бряга“ (1968) важи с пълна сила 
както за „Лачените обувки...“, така и за всеки от последва-
лите го лични до идиосинкразия филми на най-големия 
ражисьор автор в българското кино. Автобиографични-
ят размисъл на Вълчанов по повод на детския спомен за 
чифт лачени обувки е един от най-невероятните българ-
ски филми. (Тук бях употребила думата „самобитни“, но 
тя ми се стори твърде банална, за да изрази стъписване-
то ми пред чудната Рангелова вселена, раздиплена пред 
смаяния зрител с неподражаем артистизъм и чувство за 
хумор.) Филмът може да бъде отнесен формално към ки-
ното на историческото възстановяване, което по това вре-
ме в Източна Европа е в апогея си. Заедно с това обаче 
гледната точка към българската идентичност е толкова 
лична, че индивидуалното и народностното стават труд-
но отделими в тъканта на творбата. В структурата на фил-
ма може да се долови известна аналогия със структурата 
на „Слънцето и сянката“ – по линия на съпоставянето на 
„своето“ с „чуждото“. В „Лачените обувки...“ обаче тази 
съпоставка е вече напълно освободена от идеологическа 
предпоставеност и дидактизъм. Сватбеното хоро срещу 
смяната на караула пред Бъкингамския дворец, лачени-
те ботуши на британските гвардейци срещу лачените 

246 Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино..., с. 116.
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обувки на малкия Монè – режисьорска провокация, ко-
ято днес повече от всякога изправя вече глобализирания 
български зрител не само пред въпроса за неговата кул-
турна идентичност, но и пред големите въпроси на бити-
ето и смисъла. Григор Чернев обръща внимание, че през 
седемнадесетте години след представянето на сценария 
пред Художествения съвет на студията и през тринаде-
сетте години след публикуването му в сп. „Киноизкуство“ 
Рангел Вълчанов е направил важна промяна – прибавил е 
нова гледна точка към Кривина от Лондон. „Лондонските 
епизоди [...] придадоха на историята повече измерения, 
добавиха нова гледна точка и само подчертаха стойността 
на разказваните събития. Бъкингам не затъмни Кривина; 
той беше само едно по-високо място, откъдето тя може-
ше да се обозре по-ясно. И с повече любов [...] И така, за-
губи ли „Лачените обувки“ от закъснението или спечели? 
[...] Географското разширение компенсира ли пропусна-
тото време?“247

Още с излизането си на екран филмът предизвиква 
международен интерес – през 1980 г. с него е открит Лон-
донският филмов фестивал, а през следващата 1981 г. по-
лучава Голямата награда на Международния кинофести-
вал в Делхи. Искам да вярвам, че високата международна 
оценка е не само заради екзотичната картина на предво-
енното българско село, че са адмирирани преди всичко 
сериозните художествени качества на филма. А от гледна 
точка на ценностите в българската култура уверено може 
да се твърди, че до днес „Лачените обувки на незнайния 
воин“ остава един от ненадминатите върхове на нашето 
кино. А заедно с него и надеждата, че българското кино 
има потенциал да се развива по посока на авторските ек-
сперименти, стига да отгледа своите ярки личности.

През 70-те години в киното ни работи активно цяло 
ново поколение – Методи Андонов, Людмил Кирков, 
Иван Андонов, Георги Стоянов, Едуард Захариев, Георги 
Дюлгеров, Владислав Икономов. През това десетилетие 

247 Чернев, григор. Един българин в Прага..., с. 27-28. 

„Лачените обувки на незнайния воин“
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Борислав Шаралиев, Рангел Вълчанов и Любомир Шар-
ланджиев създават най-зрелите си произведения. Ре-
зултатът от натрупания творчески и технологичен опит, 
стабилното филмово производство и смелостта на ново-
то поколение професионалисти довеждат до появата на 
едни от най-значимите български игрални филми – „Ко-
зият рог“, „Лачените обувки на незнайния воин“, „Мъжки 
времена“, „Последно лято“, „Момчето си оти ва“, „Вил-
на зона“, „Преброяване на дивите зайци“, „Авантаж“, 
„Всичко е любов“. През това десетилетие особено се е 
активизирало участието на български филми в между-
народни фестивали, увенчано с многобройни награди. 
Може би най-престижната от тях е „Сребърната мечка“, 
присъдена на „Авантаж“, 1978 г., на МКФ в Берлин, успех 
на нашата кинематография, който не е повторен до днес. 
Завоюваният международен престиж сочи, че през 70-
те години българското кино достойно участва в общия 
кинематографичен процес и най-представителните му 
творби носят всички качества на добрата европейска ки-
нематография. За съжаление, по най-различни причини 
енергията, която тласка напред нашето кино през 70-те 
години, започва да затихва през следващите десетилетия. 
Независимо от появата на отделни значими произведе-
ния, общият подем от това време няма аналог през след-
ващите периоди – 70-те години остават до днес голямото 
време на българското кино.
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Диана Челебиева (Маглена) и Георги Георгиев-Гец (Йордан) в  
„Селянинът с колелото“ (1974, реж. Людмил Кирков)

Катя Паскалева (Стефка) и Ицхак Финци (Йонко) във „Вилна зона“ 
(1975, реж. Едуард Захариев)

Илюстрации 1974–1988

Илюстрации 1974–1988
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Сашка Братанова (Мариана) и Филип Трифонов (Ран) 
в „Не си отивай“ (1975, реж. Людмил Кирков)

„Матриархат“ (1977, реж. Людмил Кирков). 
В средата Катя Паскалева (Тана)

Григор Вачков (Банко) в „ Мъжки времена“ 
(1977, реж. Едуард Захариев)
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„Лачените обувки на незнайния воин“ (1979, реж. Рангел Вълчанов)

Иван Иванов (Радо) и Янина Кашева (Бени) във „Всичко е любов“ 
(1979, реж. Борислав Шаралиев)

Тодор Колев (Денев) в „Двойникът“ (1979, реж. Николай Волев)

Илюстрации 1974–1988
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В средата Стойко Пеев (Хан Аспарух) в „Хан Аспарух“  
(1981, реж. Людмил Стайков)

Руси Чанев (Дилбер Танас) в 
„Мера според мера“ 
(1981, реж. Георги Дюлгеров)

Стефан Данаилов 
(капитан Васил Алтънов) 
и Ева Шикулска (Елиза 
Барбиери) в „ 24 часа дъжд“ 
(1982, реж. Владислав 
Икономов). 
Снимка Зафер Галибов
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Лиляна Ковачева в „Една 
жена на 33“ 
(1982, реж. Христо Христов)

Коста Цонев (Св. Климент 
Охридски) в „Борис I. Слово за 
буквите“ 
(1984, реж. Борислав Шаралиев)

„Вчера“ 
(1987, реж. Иван Андонов)

„Време разделно“ (1988, реж. 
Людмил Стайков). В средата Йосиф 
Сърчаджиев (Караибрахим)

Илюстрации 1974–1988
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80-те години: българското кино между 
културното инженерство и перестройката

киното като средство за конструиране 
на национални митове
През 80-те години кризата в обществото и в изкуство-

то се задълбочава и в игралното кино се появяват нови 
примери за „културно инженерство“ – исторически су-
перпродукции. Мнозинството от тях се създават с цел об-
ществото да се консолидира около националните митове 
(„Хан Аспарух“ на Людмил Стайков, „Константин Фило-
соф“ на Георги Стоянов, „Боянският майстор“ на Заха-
ри Жандов) или да се оправдаят конкретни актове на ре-
жима („Денят на владетелите“ на Владислав Икономов, 
„Време разделно“ на Людмил Стайков).

„Борис І“ на Борислав Шаралиев заема междинна по-
зиция. Появил се на екран точно в средата на 80-те, през 
1985 г., филмът е замислен първоначално във връзка с 
честването на 1300-та годишнина на българската държав-
ност (сценарият му е от 1981 г.). Той би трябвало да проду-
цира идентичност в параметрите, с които се самоиденти-
фицира кръгът интелектуалци около Людмила Живкова. 
Затова в центъра на сценария е образът на „просветения 
владетел“, съчетаващ непримиримостта към вътрешни-
те врагове с високите духовни стремежи и културни ам-
биции. Реализиран и излязъл на екран в разгара на на-
силственото преименуване на мюсюлманите, „Борис І“ 
е режисиран с акцент върху насилственото налагане на 
християнството като държавна религия през 9 век.

Идеята да се установят отношенията между кино и епос 
носи известно предизвикателство. Как една архаична фор-
ма ще се впише в практиката на едно от най-младите из-
куства, наричано не без основание „изкуство на модерните 
времена“? Пресечните им точки могат да се открият в само-
идентификацията на съвременния човек с общността (ре-
лигиозна, етническа, национална), с нейните значими цен-
ности, с процесите на консолидацията ѝ. Повествуванието, 
което актуализира най-същественото от наследствената па-
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мет, има място и в съвременната култура. За късните, нети-
пични форми на епическо мислене Мелетински предлага 
термина постепическо повествувание248. Без да е идентична 
с героическия епос, тази структура го имитира в двете му 
най-същностни черти. Първо: в наличието на героически 
характер, и второ: в разгръщането на широк епически фон, 
фокусиран върху значимо за общността събитие.

Именно такава постепическа форма е видът кино, кой-
то по-нататък ще наричам епос. Процесът на усвояване на 
епическите форми на екрана е аналогичен на процеса в 
литературата. От мащабните форми (герои със свръхчо-
вешка сила, огромни маси хора, внушителни декори, из-
ригването на Везувий и падането на Вавилон) към разби-
рането за филмова епика, при която индивидът е фокус 
на значими събития от сравнително недалечното минало.

Българският филмов епос е свързан предимно с исто-
рическите сюжети. До началото на 80-те години у нас 
са създадени четиринадесет исторически, в същинския 
смисъл на понятието, филма. Епоси са само два: „Под иго-
то“ и „Героите на Шипка“. Нито един от петте „царски“ 
филма, излезли на екран до края на 70-те години – „Кало-
ян“ (1963, реж. Дако Даковски), „Ивайло“ (1964, реж. Ни-
кола Вълчев), „Цар Иван Шишман“ (1969, реж. Юри Арна-
удов), „Князът“ (1969, реж. Петър Б. Василев) и „Сватбите 
на Йоан Асен“ (1975, реж. Вили Цанков) – не може да се 
нарече епос. Създадени с намерението да изтъкнат наро-
да като „двигател на историята“, те не се занимават със 
същностните белези на българската култура и категорич-
но пренебрегват националната епическа традиция.

Героическите епоси на европейските народи се фор-
мират в периодите на етническа консолидация и устано-
вяване на държавност, като всеки народ идентифицира 
културното и политическото си обособяване с различен 
период от европейската история. Два примера: героичес-
кото време на германския епос са годините на Великото 
преселение на народите, а на френския – империята на 

248 Мелетинский, елеазар. Введение в историческую поэтику эпоса и романа...
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Карл Велики и царуването на най-близките му наследни-
ци. Епическото време в българската фолклорна традиция 
е времето на османското нашествие. Народната памет не 
е съхранила епическо повествувание за Царя герой. По 
парадоксален начин етносът е свързал консолидацията 
си с времето на чуждото владичество. Българите „възста-
новяват“ спомена за своето царство едва през 18 век, и то 
със съзнателните усилия на книжовници като Христофор 
Жефарович, Партений Павлович и Паисий Хилендарски. 
Затова не може да се говори за същински „спомен“, а по-
скоро за повторно научаване на факти от историческите 
съчинения. Авторите на „царските“ филми се размина-
ват с нагласите на своята публика именно в тази точка – 
колкото и да се стараят, те не са в състояние да събудят 
асоциации там, където са изтрити асоциативните връзки.

През 80-те години на български екран се появяват ма-
щабни суперпродукции с действащи лица фигури от 
българската история. По-голямата част от тях остават на 
нивото на разточително разказани истории със среднове-
ковни сюжети, например „Боянският майстор“ (1981, реж. 
Захари Жандов), „Константин Философ“ (1984, реж. Геор-
ги Стоянов), „Борис І“ (1985, реж. Борислав Шаралиев) и 
„Денят на владетелите“ (1986, реж. Владислав Икономов). 
Разгърнато повествувание, концентрирано около епически 
герой, въплъщение на основните ценности на общност-
та, който го отстоява в момент на криза, може да се от-
крие само в „Хан Аспарух“ (1981, реж. Людмил Стайков), 
в „Мера според мера“ (1981, реж. Георги Дюлгеров) и във 
„Време разделно“ (1988, реж. Людмил Стайков). Само тези 
три филма притежават същинска епическа структура.

Филмовите епоси на 80-те се появяват в много спе-
цифичен политически и културен контекст, в особен пе-
риод за българската култура. В началото им все още се 
чувства силен отпечатък от фигурата на Людмила Жив-
кова, доминирала управлението на културата през пре-
дишното десетилетие. Свързаният с името ѝ подход към 
историческото наследство и стремежът ѝ да се преодолее 
затвореността на България към останалия свят са колкото 
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белези на индивидуална позиция, толкова и еманация на 
типа съзнание, което Асен Игнатов нарича „къснокому-
нистически манталитет“249. Личността на Живкова е само 
център, около който гравитират амбициите на новото по-
коление комунисти. Образованите комунисти от кръга на 
Людмила Живкова и стремежът им към по-цивилизован 
подход към творците и фактите на изкуството довеждат 
до известно смекчаване на цензурата. „Докато беше жива 
Людмила Живкова, забрани нямаше [...] Художествено-
творческата интелигенция пое глътка въздух, свободата е 
питателна за творчеството. Назначих изгонени от театри-
те и киното режисьори – Вили Цанков, Бинка Желязкова 
и Христо Ганев, които имаха забрана да работят, започна-
ха снимки, възроди се за работа и Анжел Вагенщайн [...] 
върна се Рангел Вълчанов от Прага. В киното дойде голе-
мият български поет Коцето Павлов, който направи за-
едно с режисьора Шарланджиев „Спомен за близначка-
та“ и филмите „Чуй петела“, „Селцето“, „Масово чудо“ и 
още, и още, издаде стихосбирка. Събуди се за живот след 
десетгодишен тормоз и забрани.“250 

Все по-очевидната криза на съветската система проме-
ня самочувствието на младия комунистически елит, който 
започва да търси собствените си ориентири и се стреми 
да популяризира българската култура (и себе си) в широк 
международен контекст. Желанието на Людмила Живкова 
да се легитимира като „просветен владетел“ кулминира в 
помпозното празнуване на 1300-годишнината на българ-
ската държава. Поредицата от исторически филми, про-
изведени по този повод, е част от опитите на Живкова да 
се самоотъждестви с основателите на българската държав-
ност и с фундаментите на националната култура. Освен 
това признаците на упадък на СССР през 80-те рефлекти-
рат върху всички държави от Съветския блок, като позво-
ляват на местните ръководители връщане към национа-
листическите идеали. Този процес намира най-абсурдния 

249 Игнатов, асен. Психология на комунизма (Студии за манталитета на господстващия 
слой в комунистическия свят). София: Аргес, 1991, с. 127-157.
250 Писарев, Павел. Подир изгубеното време..., с. 350.
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си израз в Румъния, в култа към Влад Цепеш (по-известен 
като граф Дракула), когото Чаушеску обявява за „пример 
за подражание за всеки румънски патриот“251. 

Заедно с това през 80-те години кризата на система-
та се изостря особено силно и властта в България се от-
казва от демонстрациите на либерализъм, особено след 
началото на съветската перестройка, която не съответства 
по никакъв начин на плановете на българските управ-
ляващи. Политическата стагнация придобива зловещи 
измерения с насилствената смяна на имената на мюсюл-
манското население през 1984 г. и 1985 г. и етническото 
прочистване от 1989 г., когато от страната са изгонени над 
300 000 етнически турци.

Промяната в политическия климат в средата на 80-те 
променя и концепцията за претворяване на историята на 
екрана. „Ние не се обръщаме към историята самоцелно, 
а от съвременни класово-партийни позиции“ – афишира 
партийната линия в историческото кино Тодор Живков 
по повод на филма „Борис І“252. Патосът на истори ческите 
филми, завършени до 1984 г. (годината на преименува-
нето на мюсюлманите) се различава значително от па-
тоса на историческите филми, над които се работи през 
втората половина на десетилетието. И в двата случая 
обаче властта търси легитимация на политическите си 
решения чрез исторически паралели със средновековна 
България. В началото на периода се търси отгласът от 
величието на българските средновековни владетели („Бо-
янският майстор“, „Хан Аспарух“ и „Константин Фило-
соф“). Създадените след 1985 г. „Денят на владетелите“ 
и „Време разделно“ очевидно кореспондират с контекста 
на политическо насилие, в който са реализирани. Първи-
ят – с неприкритото величаене на силата и насилието, а 
вторият – с темата за насилственото помохамеданчване 
на част от българското население през 17 век. 

Феодална по своята същност, тоталитарната култу-

251 Игнатов, асен. Психология на комунизма..., с. 154.
252 Живков, тодор. Нова вълнуваща творба на българското киноизкуство. – Киноизкуство, 
1986, № 6, с. 4.
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ра естествено търси паралели със Средновековието. В 
български контекст това личи от опитите на управлява-
щото семейство Живкови да се отъждестви с българската 
средновековна монархическа традиция. Екранът е много 
удобен за отправяне на такова послание. Средновековна-
та тематика позволява както да се лансира династическа-
та идея (дъщерята Живкова като продължител на делото 
на бащата Живков), така и да се предизвикат асоциации 
с мита за 9 век като „Златен век“ на българската култура.

Независимо от негативния аспект на политическа 
обвър заност, в която се намират режисьорите на исто-
рическите продукции от 80-те, те получават уникален за 
българското кино шанс да работят на равнището на за-
мисъла си с практически неограничени бюджети и най-
съвременна филмова техника. По това време само в Холи-
вуд и в Русия си позволяват продукции с подобен мащаб. 
Европейските филмови студии не се заемат с този тип 
постановки, за да не се съсипят финансово. Единствено 
мощното държавно субсидиране прави възможно осъ-
ществяването в българското кино на продукции от такъв 
мащаб. Единствено държавната поръчка дава възможност 
да се развие жанрът на историческата суперпродукция в 
българското кино. Американският филмов историк Дей-
вид Кук отделя цяла страница в своята „История на пове-
ствувателния филм“, за да обясни на английски език как-
во точно означава „одържавено кино“ и „филм държавна 
поръчка“. За последното понятие не се намира английски 
израз и Кук употребява немския термин Staatsfilm, изко-
ван от Гьобелс253.

253 Cook, David A. A History of Narrative Film. W.W. Norton & Co Inc; 3rd edition (March 1996), 
p. 312.
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 „Хан аспарух“
„Хан Аспарух“ е първият от историческата поредица 

от 80-те. Той е юбилеен в буквалния смисъл на думата – по-
светен на основаването на българската държава. Сценарист 
на филма е изтъкнатата историчка Вера Мутафчиева, коя-
то преработва за екран повестта си „Предречено от Пага-
не“. Политическата издържаност на държавната поръчка 
е осигурена не само от факта, че сценаристката е изявен в 
областта си учен, но и от тайната ѝ роля на агент на Шесто 
управление на ДС254. Освен нея за консултанти на филма са 
привлечени най-компетентните по темата и най-верните 
на режима български историци Васил Гюзелев (също така 
секретен сътрудник на ДС255) и Станислав Станилов (ня-
колко години по-късно той също ще се присъедини към 
политическата полиция като агент Светлин256).

С пълно съзнание, че произвеждат епос, създателите 
на филма разгръщат действието му в три серии, а струк-
турата му имитира разказ на средновековен хронист. 
Драматургията е конструирана според холивудските ре-
цепти за такова повествувание, с точно пресметнати про-
центи любовни сцени, битки, езда и екзотика. На екрана 
битът и обедите на древните българи са възстановени с 
възможно най-прецизна научна достоверност. Режи-
сьорът Людмил Стайков получава картбланш да снима 
в автентичните места на историческите събития – от бив-
шата Волжка България до Константинопол. Действието 
се разгръща с помощта на хиляди статисти, конница и 
впечатляващи декори. За ролите са привлечени най-
талантливите български актьори. След продължителни 
проби за ролята на Хан Аспарух е избран неизвестният 
студент от ВИТИЗ Стойко Пеев, чието лице съчетава ев-

254 Вж. Решение № 37/10.06.2008 г. на Комисия за разкриване на документите и за обявява-
не на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, http://www.comdos.bg/Начало/Проверени_лица/p/
search/?ApprovedPersonFirstName=Вера&ApprovedPersonMidName=Петрова&ApprovedPer
sonLastName=Мутафчиева&ApprovedPersonBirthDate=&ApprovedPersonBirthLocation=&Exa
minationPersonPosition [прегледан 16.01.2013]
255 Вж. Решение № 230/16.06.2011 г. на Комисия за разкриване на документите..., http://
www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/Decision-View/p/
view?DecisionID=346 [прегледан 04.02.2013]
256 Пак там.
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ропейската представа за мъжественост с лек намек за дей-
ствителния монголски тип на прабългарските прадеди. 

Въпреки това филмът не надскача нивото на описа-
телство. Трите му серии изобилстват с повторения, не-
присъщи за съвременното кино. Усещането за кич и бу-
тафория е натрапливо. Това усещане идва не толкова от 
неумението да се създаде достоверна материална среда. 
Художникът на филма Богоя Сапунджиев е един от най-
изтъкнатите български филмови декоратори, който осъ-
ществява вижданията си с неограничени средства.

Усещането за фалш се поражда от факта, че във филма 
няма нищо, което би го отнесло към реалната епическа тра-
диция на българския фолклор. Вече споменах, че в народна-
та памет няма спомен за средновековната българска държав-
ност. Блестящите книги на Иван Венедиков за културата на 
прабългарите най-добре илюстрират усилието, с което ся-
каш археологически се откриват останките от прабългарско-
то под живите пластове на фолклора. Затова суперпродукци-
ята „Хан Аспарух“ не може да изпълни основната функция 
на епоса – поддържането на спомен на основополагащите за 
общността начала. Публиката, адресат на филмовото посла-
ние, няма спомен за онова, което ѝ се предлага като нейна 
светая светих. „Хан Аспарух“ не изпълнява присъщата на 
епоса функция на „извикване на спомени“, а действа според 
механизма на идеологемата – налага образи.

Значително по-успешен е съкратеният вариант на 
филма, предназначен за разпространение в чужбина под 
заглавието „681 – величието на хана“. Адресиран към 
чужда публика, върху която не трябва да се упражнява 
изискваното идеологическо въздействие, филмът бива ос-
вободен от елементите на държавната поръчка. Стайков 
съкращава ненужните дължини, които трябва да създават 
епическо усещане, и го превръща в пълен с действие и зре-
лищна екзотика екшън. Филмът има успех в САЩ и спи-
сание „Варайъти“ публикува доста подробна рецензия за 
него257. И сякаш иронично по отношение на цялата пред-

257 Khan Asparuh. Variety, CCCV/5, Dec 2, 1981, pp. 17-20.

 „Хан Аспарух“
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намереност, с която се създава филмът, именно в съкра-
тения вариант младият Хан Аспарух се усеща като Героя 
воин, като покорителя на нова земя, която превръща на 
екрана от „чужда“ в „своя“. Освободен от наложеното от 
политическата поръчка изискване за епичност, краткият 
вариант „681 – величието на хана“ най-после се доближава 
до въздействието, присъщо на истинския епос.

непреодоляната травма: „Мера според мера“
На 4.05.1981 г. на екран излиза „Мера според мера“ 

(реж. Георги Дюлгеров). Това е единственото произведе-
ние с историческа тематика от това десетилетие, което не 
само излиза извън общия поток на официозното прена-
писване на българската история, но е и в явно противо-
речие с митотворческите амбиции на властта. Филмът е 
изцяло обърнат към националната епическа традиция и в 
никаква степен не обслужва грандоманските опити за ле-
гитимация на управляващото семейство Живкови, нито 
носи белезите на камуфлирана комунистическа идеоло-
гия. Напротив – това е първият опит за противопоставяне 
на коминтерновското табу върху исторически доказаната 
българска самоидентификация на борците за освобожде-
нието на Македония. „Мера според мера“ се отдалечава 
толкова много от идеологическите намерения на офи-
циалните си поръчители, че прожектирането му в един 
момент се оказва едва ли не проблематично. „Произведе-
нието е пробив в една табуирана до този момент тема – 
борбите на македонските българи за освобождението им 
и присъединяване към България [...] Събитията са повод 
авторите да изследват метаморфозите на Дилбер Танас от 
неук и първичен чобанин до сподвижник на известните 
войводи [...] Зад сложните промени на героя, неговото по-
степено проглеждане може да се открие разгърната мета-
фора на историческата съдба на народа ни.“258

Филмът носи патоса на непреодоления национален 
травматизъм, разкрит с абсолютна искреност и отдаде-

258 янакиев, александър. Българско кино..., с. 439.
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ност на истината на всички равнища – от написването на 
диалога на македонски диалект до привличането на не-
професионални актьори в ключови роли и пълната ав-
тентичност на костюмите и реквизита. В самото начало 
на едно филмово десетилетие, предначертано от култур-
ните инженери да бъде еманация на исторически мани-
пулации, сякаш по чудо се появява този филм – опит за 
постигане на пълна автентичност на екрана. „Мера спо-
ред мера“ доказва, че дори в най-тежка политическа си-
туация изкуството кино може да се развива по собстве-
ните си закони, стига хората, които стоят зад камерата, 
наистина да му служат. Не е случайно, че това е един от 
филмите, от които тръгва преосмислянето на историята 
на българското кино от страна на поколението на про-
мените. През 2003 г. Виолета Петрова предложи блестящ 
анализ на „Мера според мера“ от гледна точка на „пре-
нареждането на миналото в колективното съзнавано“, 
а оттук и значението му за осмислянето на българската 
идентичност259. Фройдистката методология на изследва-
нето ѝ в известен смисъл ограничава възможностите за 
интерпретация на филма, но от друга страна, го изважда 
като еталонно произведение по отношение на субектив-
ните проекции на историческите събития в индивидуал-
ното съзнание на българина. Стъпвайки върху тази осно-
ва, Петрова чете филма „като наратив на установяващата 
се национална идентичност“260. На този етап аз няма да се 
впусна да коментирам нейните тези, нито пък тезите на 
другите автори, които също неизбежно изтъкват въпро-
са за идентичността като централен за филма. Ще кажа 
само, че за мен това е големият български филм на исто-
рическото възстановяване и въобще големият български 
исторически филм на всички времена. Дължа му специ-
ално изследване. Като част от това изложение искам да 
изтъкна преди всичко повратната му роля за българското 
кино по отношение на интерпретацията на историята. За 
съжаление, поне да този момент повратът, осъществен 

259 Петрова, Виолета. Сянката на Лай..., с. 75-97.
260 Пак там, с. 75.
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от Дюлгеров, не е намерил адекватното си продължение 
в интерпретациите на историческите сюжети в българ-
ското кино. „Мера според мера“ стои като самотен и не-
надминат връх на българската самоидентификация чрез 
средствата на киното.

„Време разделно“ – еталон или симулация?
„Време разделно“ (1988) е последният филм от исто-

рическата поредица на 80-те. Той се появява по конкретен 
политически повод, а съдбата му да бъде първо прехва-
лен, а после – премълчаван, е знак за процесите на про-
мяна от последната година на десетилетието. Снимките 
на филма започват след насилствената смяна на имената 
на мюсюлманите. За сюжет е избрано насилственото на-
лагане на исляма над част от българското население през 
17 век, който кореспондира с налаганата от властта в този 
момент идея, че всъщност цялото мюсюлманско населе-
ние в България е с български етнически произход – неско-
посано скалъпено оправдание на насилието, което упраж-
нява режимът върху ислямската общност. Това схващане 
се демонстрира и от евфемизма, с който се обозначава по-
литическото насилие – „възродителен“ процес.

В такъв контекст тогавашният ръководител на ТСО 
„Българска кинематография“ Людмил Стайков полу-
чава държавна поръчка да екранизира романа на Антон 
Дончев „Време разделно“. Книгата е много популярна, 
но едва ли някой през 80-те години си спомня, че поява-
та ѝ през 1964 г. е също резултат от държавна поръчка, 
свързана с тогавашен опит за „възстановяване на съзнани-
ето“ на българските мохамедани. Напомня го непосред-
ствено след премиерата на филма самият Антон Дончев261. 
Оказва се, че романът и филмът са част от една и съща си-
стема за манипулация на националното съзнание в най-
болезнените му точки. Тук искам да подчертая, че и двете 
произведения не бива да бъдат тълкувани еднозначно само 
чрез функцията им на средства на тоталитарната власт. Те 

261 В. Септемврийско дело, Михайловград, № 58, 24.03.1988.
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имат естетическа самостойност, собствен живот на произ-
ведения на изкуството. Това е моята изходна позиция към 
филма „Време разделно“, която ще следвам по-нататък.

Върху сценария на филма се работи в продължение на 
десет месеца от четирима сценаристи: Людмил Стайков, 
Георги Данаилов (по това време и двамата сътрудничат 
на Шесто управление на ДС262), Михаил Кирков и Радо-
слав Спасов. Снимките започват през септември 1986 г. и 
завършват през декември 1987 г. след снимачен период 
от общо 16 месеца. Голяма част от реквизита, накитите 
и костюмите са автентични. Роженският манастир е пре-
устроен в турски конак, прецизно декориран с предмети 
от епохата. Реализиран заедно с тогавашната Студия на 
Българската народна армия, с участието на стотици ста-
тисти, с включване на населението около средновековната 
крепост Устра, където са по-голямата част от снимките, 
филмът има всички формални белези на екранен епос. 
Изграден е като дилогия, „Заплахата“ и „Насилието“, с 
обща продължителност 4 часа и 30 минути.

Операторските умения на Радослав Спасов осигуряват 
внушително въздействие на визията. Пластическите из-
мерения на екранното действие се открояват с цялата си 
значимост като пълноценен елемент на епическата фил-
мова структура за пръв път в българското кино. Използ-
ват се километри филмова лента „Кодак“ с най-високо 
качество, внасяна със средствата и експедитивността, ко-
ито по това време съпровождат специалните поръчки263. 
Негативът се копира върху позитив с полиестерна под-
ложка, последна дума на технологията, в лондонските 
лаборатории на „Кодак“. В момента, в който се оказва, 
че в България няма техника, с която да се възстановят 
драскотините върху лентата, които се получават при ти-

262 Вж. Решение № 50/08.10.2008 г. на Комисия за разкриване на документите..., http://
www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/Decision-View/p/
view?DecisionID=223 и Решение № 37/10.06.2008 г. на Комисия за разкриване на докумен-
тите..., http://www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/Decision-
View/p/view?DecisionID=211 [прегледани 17.01.2013] 
263 Тук и по-нататък за техническото осигуряване на филма се позовавам на информация, 
предоставена ми от служители на тогавашната ВТД „Хемус“, на която е възложено осигуря-
ването на нужните за продукцията материали.
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ражирането на копията, целият материал се прехвърля, 
отново в Лондон, върху обичайния за нашия стандарт ма-
териал с триацетатна подложка. Звукът също е овладян с 
непозната до този момент за нашия екран действена мощ 
чрез звукозаписната система „Долби стерео“, приложена 
за пръв път в историята на българското кино. Майстор-
ството, с което се използва техниката, е неоспоримо, как-
то неоспорими са и професионалните умения на екипа. 
Спорното гражданско поведение на някои от създателите 
на филма не би трябвало да бъде повод за пренебрегване 
на чисто естетическите му качества и постиженията при 
овладяване на епическата форма от българското кино.

Причините за това са не само материални и техноло-
гични. Също толкова важен е натрупаният опит от пред-
шестващите исторически суперпродукции. Стайков вече 
е осъществил „Хан Аспарух“, Радослав Спасов е опера-
тор на „Мера според мера“. Не е без значение и фактът, 
че филмът се появява и след два значителни опита в све-
товното кино да се възстанови интересът към епическия 
изказ – „Сибириада“ (1978, реж. Андрей Михалков-Кон-
чаловски), „Мисията“ (1978, реж. Ролан Жофе) и мащаб-
ната продукция на Карлос Саура „Елдорадо“ (1988).

Всъщност „Време разделно“ продължава започнатия 
с „Мера според мера“ (1981) опит да се търсят живите 
следи на събитията и действието да се конструира спо-
ред тях. Филмът е резултат от съзнателни усилия да се 
преосмислят съществуващите в народната памет следи 
от травмата на насилствено налагане на исляма по време 
на османското владичество. Така той се обвързва с кла-
сическата функция на епоса да бъде „специфичен на-
родно-художествен модел на историята, в който поети-
чески се конструира определен комплекс от исторически 
представи и идеали на народа в рамките на традицион-
ната епическа естетика“264. Изборът на тема и време на 
действие следват формулата на българския героически 
епос. Основен сюжетен център на филма е обвързването 

264 Путилов, Василий н. Эпос о Марко Кралевиче и проблема эпического героя и истори-
ческой личности. – Македонски фолклор, Скопие, 1973, № 11, с. 5.
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на трагедията на насилствено променената религиозна 
идентичност с катастрофата в сферата на кръвните връзки 
и разрухата на рода. Това е и централната тема в южно-
славянската епическа традиция265. Основният проблем на 
„Време разделно“ е проблемът за рода, за идентичността 
му, за продължението му. Политическият и религиоз-
ният конфликт се осмислят като вътрешни, разкъсващи 
родовата общност. Темите за отцеубийството и братоу-
бийството са основни в екранния сблъсък между епичес-
кия герой Манол (Иван Кръстев) и неговия противник 
Караибрахим (Йосиф Сърчаджиев). Противопоставяне-
то на двамата герои представя кризисната ситуация на 
филма като нарушаване на реда с всоебхватни мащаби. 
Това е съществен елемент от драматургичната структура 
на филма, независимо от това дали е интуитивна наход-
ка, или съзнателно търсен ефект.

Изходната ситуация на филмовото действие има ста-
туса на фолклорния хаос. Караибрахим (в миналото си 
битие на Страхил) и Манол са побратими. Превръщане-
то на побратимия в основен враг на Героя има значението 
на превръщането на своя в чужд. Тази смяна на драматур-
гичната функция във „Време разделно“ е белег за съдбо-
носно нарушаване на реда. Драстичното превъплъщение 
на частицата от рода в основен епически противник визи-
ра голямата травма от „кръвния данък“. Основният патос 
на цикъла песни „Еничари ходят, мамо...“ е погубването 
на християнските души на отвличаните деца. Народната 
традиция е изисквала да се направи панихида за отведе-
ното като еничарин дете, т.е. българската християнска 
общност го е смятала за мъртво.

Бившият Страхил, „възкръснал“ след смъртта си на 
християнин като Караибрахим, влиза във филмовото 
повествувание като идващ от преизподнята. Избраното 
от екипа място на действие, клисурата Илинденя, актуа-
лизира клисурата като традиционното за епоса място за 
сблъсък със силите на мрака. В песните от цикъла „Крали 

265 Вж. Иванова, радост. Епос – обред – мит. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1992, 
с. 79-99, както и посочената от нея библиография по темата.
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Марко освобождава три синджира роби“ е развит образът 
на Марковия противник, множествения враг – арапи, тур-
ци, еничари, докато се стигне до персонификация в кон-
кретни фигури – Чер Арапин и Муса Кеседжия. Тези вра-
гове имат полуантропоморфни, полухтонични черти, т.е. 
те са полухора, получудовища. Етническият и верски враг 
се представя и като чужд на човешката природа.

С такова раздвоение е белязан и филмовият Караи-
брахим на Йосиф Сърчаджиев. Сценаристите обаче се 
стремят и майсторски успяват да избегнат абстракция-
та при формирането на образа и да го натоварят с мно-
жество вътрешни конфликти, за да му придадат драма-
тизъм. Драматизирането е наложило и отстраняването 
във филма на традиционната за епоса фигура на раз-
казвача, която присъства в романа. Филмовият разказ на 
„Време разделно“ определено се стреми към действената 
сила на трагедията, представена като катаклизъм в инди-
видуалната съдба на личността.

Кулминацията на филма е разгърнатият епизод на 
сватбата на Манол с Елица (Калина Стефанова). Сватбата 
е централен и представителен обред в българската фол-
клорна култура. В драматургията на филма тя е и знак 
за последния опит на общността да се съхрани, да убеди 
сама себе си в своята перспектива. Според фолклорната 
традиция младоженецът може да получи невестата след 
изпитание. В Кралимарковския цикъл задължителното 
препятствие между двамата е Чер Арапин, който се по-
явява в момента на кумовата благословия, отнема сватбе-
ните дарове и прекъсва естествения ход на събитието. В 
кулминационния си епизод „Време разделно“ абсолют-
но повтаря този модел. Манол загубва сражението, от ко-
ето зависи по-нататъшният ход на сватбата. Безсилието 
му като епически герой причинява последвалата траге-
дия. Неговата победа е отнесена към бъдещето – внукът.

В съответствие с националната епическа традиция, за 
която е специфичен мотивът на Марковата „едва ли не 
смърт“, се разрешава и конфликтът във „Време разделно“. 
Фолклорният Крали Марко има традиционното свойство 
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да се „раздвоява“ в битката със своя противник. В случай 
на негова смърт в двубоя влиза синът му: мъничък Огнян-
чо, Секула детенце, Груйо мало дете. „Това раздвояване е 
една от формите за пресъздаване на символичната смърт 
на героя и възкръсването му чрез неговия син или по-млад 
неженен роднина, който влиза в двубоя с чудовището и 
излиза победител.“266 Раздвояването идва да примири 
противоречието между историческата съдба на българи-
на, който векове наред не може да надделее над чуждия си 
окупатор, и задължителния за епоса щастлив край.

Във „Време разделно“, съзнателно или не, е използван 
похватът на „умножаване“ на епическия герой – Манол се 
„разторява“. Самият Манол загива саможертвено, Мир-
чо убива Караибрахим и също загива, но филмът завър-
шва със звъна на чановете в чест на новородения внук на 
Манол. Ако изтълкуваме това развитие на действието в 
духа на фолклорната епическа традиция, бихме възпри-
ели тримата герои Манол, Мирчо и новородения внук, 
като три различни лица на един и същ епически герой.

Кулминация на втората серия, „Насилието“, трябва 
да представлява епизодът, в който поп Алигорко (Руси 
Чанев) „прозира“, че Бог е един и няма значение как го на-
ричаме. Този образ поначало има медитативна функция 
– свещеникът като медиатор между Бога и човека. В така 
развиващото се повествувание медитативната функция 
на поп Алигорко се удвоява – героят трябва да примири 
онези от героите, които са готови да умрат за вярата си, 
и онези, които държат на физическото си съществуване. 
И в книгата, и във филма Алигорко е духовникът, който 
вместо към Царството небесно ще поведе паството си към 
верски компромис. Без да задълбавам отново във въпроса 
за отричането от християнството и епическата традиция, 
искам да подчертая пълната неправдоподобност на по-
добен акт от страна на православен свещеник. Неправдо-
подобието се утежнява от факта, че действието на филма 
е ситуирано през 17 век, което прави още по-невероятно 

266 Иванова, радост. Епос – обред – мит..., с. 149.
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приравняването на християнството и исляма на базата на 
някакви общорелигиозни ценности от страна на който и 
да било от героите.

Във филма съзнателно се премълчава същността на 
религиозните различия между християнството и исляма. 
Не е необходимо да бъдем специалисти по сравнително 
религиознание, за да знаем, че и двете монотеистични ре-
лигии не отричат съществуването на Бога Отец. И двете 
приемат старозаветната концепция, наследена от юдаиз-
ма, нещо повече – позовават се на Авраам (Ибрахим) като 
на свой праотец във вярата, т.нар. Авраамова вяра е обща 
и за трите религии. Непримиримостта между християн-
ството и исляма идва обаче от християнското разбиране 
за троичността на Бога и приемането или неприемането 
на Иисус Христос като Син Божий и единствен и оконча-
телен Спасител на човечеството от греха и смъртта. Спо-
ред исляма Иисус е просто и само един пророк, който да-
леч не казва последната дума за Бога. Истинският Пророк 
е Мохамед и той (а не Иисус от Назарет) трябва да бъде 
следван, за да се постигне желаното спасение. Вярата в 
Мохамед е несъчетаема с християнската религия. Схва-
щането за Иисус като за „единороден Син Божи“ също 
е несъчетаемо с исляма. Извън тези разсъждения просто 
може да се каже, че ислямът векове наред е бил приеман 
като чужд на българската идентичност. Затова реплика-
та, вложена от сценаристите на „Време разделно“, отново 
в устата на поп Алигорко: „Няма значение на кой Бог се 
молим, важното е, че говорим на един и същ език“, звучи 
исторически абсурдно. В Османската империя разделе-
нието не е по етнически принцип, а е между правоверни 
(мюсюлмани) и рая (християни). Отказът от християн-
ството в епохата на османското владичество по същност-
та си означава и отказ от българска самоидентификация. 
Затова народът идентифицира тези, които са променили 
вярата си, с чуждия, когото схваща като поробител.

Оправдавайки компромиса с християнската вяра, 
традиционно съществен елемент от българската иден-
тичност, „Време разделно“ всъщност отхвърля чисти-
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те стойности на епоса, съществуването на ясна граница 
между достойното и недостойното поведение в момент 
на криза. Овладявайки мащабите на епичната структу-
ра, боравейки с изразните възможности на киното с най-
висок професионализъм, ползвайки материални ресур-
си, непознати за българското кино нито преди, нито след 
„Време разделно“, създателите на филма в крайна сметка 
пренебрегват основния патос на епоса. Те се отричат от 
категоричните нравствени императиви, задължителни за 
този тип повествувание. Впечатляващата им кинотворба 
всъщност внушава тяхната собствена философия на оце-
ляване, както и общия компромисен дух на българското 
общество от онова време, в което конформизмът доми-
нира над отстояването на идентичността. Като имитира 
майсторски всички основни структури на епоса, но ли-
шава филма си от действителния патос на националната 
епическа традиция, Людмил Стайков всъщност произ-
вежда една грандиозна симулация – свидетелство за ре-
лативизма на времето, в което е създадена.

Разбира се, Стайков използва административната си 
позиция на директор на ТСО „Българска кинематогра-
фия“ и специалния статут на филма като много важна 
държавна поръчка не само за да осигури практически 
неограничени средства за реализацията му, но и за да го 
покаже зад граница. За тази цел прави съкратен вариант 
под заглвието „Време на насилие“ (160 минути), който 
бива продаден в 32 страни: Италия, ФРГ, Великобрита-
ния, Япония, Испания, Португалия, Гърция, във всички 
страни от Съветския блок и т.н. Осигурено е и участието 
му в международни фестивали: в Италия, САЩ и Канада. 
Най-важен е показът на „Време на насилие“ в програма-
та „Особен поглед“ на 41 МКФ в Кан през 1988 г. Филмът 
бива излъчен по ІІІ канал на френската телевизия. Появя-
ват се рецензии за него във вестник „Фигаро“, в престиж-
ните списания „Скрийн интернешънъл“ и „Варайъти“267. 
В разгара на кампанията по изгонването на български-

267 Le Figaro, 19.05.1988; Screen International, 16.05.1988; Variety, 25.05.1988.

„Време разделно“ – еталон или симулация?



238

Втора криза на идентичност: тоталитаризмът и драмата на модерната личност на екрана

те турци от страната през май 1989 г. е организирано и 
включването му в програмата на Филмовия фестивал в 
Сиатъл, САЩ.

Ясно е, че са задействани всички явни и тайни механиз-
ми, с които разполага тоталитарната власт, за да осигури 
възможно най-широк световен показ на „Време разделно“ 
в качеството му на пропаганден материал. Очевидно е и 
че филмът се използва, за да се легитимира крайно непо-
пулярната национална политика, която Живков провежда 
в края на управлението си. Обективността изисква обаче 
да изтъкнем, че „Време на насилие“ е един от български-
те филми, получили най-широко международно разпро-
странение. Дори единствено това обстоятелство му осигу-
рява важно място в контекста на една малка европейска 
кинематография, която не се ползва с особена популяр-
ност извън собствената си страна. Независимо от цялата 
му конюнктурна обвързаност, на международен екран из-
лиза едно произведение, което професионално не отстъп-
ва на добрите чужди образци в жанра. 

Преходният модел
В началото на най-тежкото, последното десетилетие на 

реалния социализъм, обществените настроения в България 
с нищо не показват, че има реални очаквания да бъде сло-
жен край на тоталитарната система. Напротив – общество-
то е обхванато от тежък социален песимизъм. Дългогодиш-
ното управление на Тодор Живков, което от средата на 70-те 
години заплашва да се превър не в династическо, създава 
чувството за социална безнадеждност. За управляващите 
става все по-трудно да поддържат легитимацията на една 
система, посредством която обсебват целия обществен ре-
сурс, за да поддържат полуфеодалните си привилегии. Ре-
пресивните механизми държат обществото в подчинение, 
но опиянението от дългогодишното упражняване на власт 
придава особена арогантност на партийния елит и про-
пастта между декларирана идеология и реална обществе-
на практика става толкова дълбока, че поглъща и послед-
ните социални илюзии на българите. Социалният фалш 
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корумпира българското общество в небивала през цялата 
ни история степен. Логично е в такъв контекст да се очаква 
възход на антиконформисткия филм или поне изостряне на 
социалнокритическата тенденция. Може да се очаква оба-
че и засилване на репресиите и отчаяна категоричност на 
властта при опитите да бъдат спрени процесите. 

Владислав Икономов и киното на 80-те: 
сложността на човека
През 1982 г. Владислав Икономов създава „24 часа 

дъжд“ – един от малкото български филми, които по 
онова време жънат международни успехи. С награди 
от фестивалите в Орлеан, Маями и Акапулко филмът 
успешно прекрачва граници и намира своята разноезич-
на публика. Днес, обръщайки се назад, логично си зада-
ваме въпроса – с какво един български филм от тотали-
тарно време, екранизация на разказ на Йовков, може да 
развълнува чуждия зрител. С екзотика? С пикантерия? С 
политика? С нито едно от трите – майсторът на финия 
жест, на деликатния намек Икономов никога не е залитал 
по евтините ефекти. Търсил е достоверността на епохата 
и се е взирал в лицата на актьорите на разстояние една 
въздишка. Затова в началото на 80-те е успял да реши „24 
часа дъжд“ като универсална история за насилие и лю-
бов, за оскотяване и възвисяване, за падение и преражда-
не. Този филм концентрира в най-високата ѝ точка енер-
гията на цялото му творчество, на усилието му винаги да 
поставя на екрана знаците на духовните явления – неза-
висимо от жанра и от конюнктурата.

Десетилетията, през които Икономов създава най-
хубавите си филми – 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век, 
са много особено българско време – време на войнстващ 
атеизъм и на политически диктат върху изкуството. Твор-
ците могат да избират между това да не работят изобщо 
или някак си да се впишат в конюнктурата. И Икономов 
се заема с „позволените“ теми – с дотегналата на всич-
ки строителна тематика, с биографиите на ремсисти, със 
соцкриминалета. Привидно спазвайки наложените пра-

Преходният модел
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вила, той се фокусира върху душата на своите герои за 
сметка на конюнктурата. Вместо да онагледява партий-
ни предписания и соцреалистически щампи, извежда на 
екрана живия човек, неповторимия герой. Вече говорих за 
това по повод на „Гибелта на Александър Велики“ (1968), 
който от вариация на тема „социалистическо строител-
ство“ се превръща във филм за индивидуалността, за яр-
кия характер в атмосферата на всеобща посредственост. 
Публиката моментално усеща, че ѝ се предлага истинска 
човешка история – оттук и големият зрителски успех на 
филма. Ако днес отстраним строителната бутафория и 
от филма „Уони“ (1980), ще останат личните драми на 
героите и неизменно актуалният въпрос за живота, „про-
пуснат“ в печелене на пари. Същото напрегнато дирене 
на пътищата на душата ще открием и в криминалните 
му филми и сериали, създавани предимно за телевизия-
та – „Призованият не се яви“ (1965), „Мълчаливите пъте-
ки“ (1966), „Скорпион срещу дъга“ (1969), „Издирва се...“ 
(1983), „Мечтание съм аз...“ (1985), „Капан“ (2004). Дори 
сериалът с недвусмисленото заглавие „Петимата от РМС“ 
(1977) предлага портрети вместо плакати и човешки био-
графии вместо идеологически клишета.

Със същата нагласа Икономов се включва в потока 
от исторически суперпродукции, произведени по слу-
чай 1300-годишнината на българската държава. В нача-
лото на снимките на „Денят на владетелите“ (1985) той 
заявява: „Искам да направя филм за хора, не за коне“. 
И тръгва да търси в историческото време основната суб-
станция, която според думите му „прави нацията на-
ция, а не сборище от индивиди“. Работата над филма го 
потапя в стихията му на изследовател ерудит – прочита 
над 400 текста, за да усети пресъздаваната епоха. Въпре-
ки огромните си знания обаче режисьорът никога не 
изменя на възгледа, че „филмът не е нищо друго, освен 
разказване на обикновени човешки истории“ и се стре-
ми да бъде разбираем за голяма зрителска аудитория. 
За това помага и забележителното му умение да под-
бира актьори и да изважда на екрана най-доброто от 
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тях. В негови филми правят някои от най-значимите си 
роли Стефан Данаилов, Григор Вачков, Стефан Мавро-
диев, Кирил Варийски. На Икономов дължим и бляска-
вото присъствие на наш екран на цяло съзвездие пол-
ски актриси – Ева Шикулска, Кристина Янда, Виеслава 
Мазуревич, Алиция Яхиевич, Ева Салацка, Мариола 
Кенджежишска.

Всъщност режисьорът се свързва с Полша още през 
1957 г., когато пристига в Лодз, за да учи кинорежисура в 
Държавното висше училище за театър и кино „Леон Ши-
лер“. Любовта е от пръв поглед и за цял живот. „Класата 
на преподаване беше световна“, ще си спомни той четири 
десетилетия по-късно. По онова време ректор е Йежи Те-
плиц, там преподава Анджей Мунк. Младият българин 
попада в един курс с Полански, като студент асистира на 
Вайда и Кавалерович. 

Чувството за дълг към бъдещето, предадено му от пол-
ските му учители, го насочва към преподаването. От 1976 г. е 
преподавател в НАТФИЗ, през 1997 г. става професор. Уче-
ници са му Дочо Боджаков, Илиан Симеонов, Андрей Пау-
нов... Педагогическото му кредо е да сочи на възпитаниците 
си европейските духовни корени, а проблемът за загубе-
ната, търсена и отново намерена духовност е лайтмотив на 
творчеството му. Поставя го в прав текст в интервю от 1987 г., 
развива го в книгите, които издаде след демократичните про-
мени – „За един милион долара“ (1996), „Сняг вали“ (1998), 
„Сянката на огъня“ (2006), „Всичко почти“ (2007). Инте-
ресът към вечните проблеми, огромната ерудиция и непод-
правеният финес правят Владислав Икономов един от ис-
тинските европейци на нашето кино и на нашата култура.

Преходният модел
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елегиите на моралното безпокойство 
срещу одите на конформизма
През 1982 г. един след друг на екран излизат фил-

мите „Оркестър без име“ (реж. Людмил Кирков), „Една 
жена на 33“ (реж. Христо Христов) и „Елегия“ (реж. Еду-
ард Захариев). На първите два е съдено да станат знако-
ви за киното от това десетилетие – „Оркестър без име“ 
и до днес остава най-любимата българска комедия на 
всички времена (не съм съвсем наясно на какво точно се 
дължи това ), а „Една жена на 33“ се превръща в ембле-
ма на репресиите срещу българските кинематографисти 
през последните години на комунистическото управле-
ние. Българската критика се опитва да спаси филма, като 
започва да публикува положителни статии за него още 
преди премиерата му268. Комунистическата цензура оба-
че задейства заимствания от СССР и отработен през де-
сетилетията механизъм на порицание също чрез крити-
ческа статия, последвана от свалянето на филма от екран 
и набързо се разправя с „Една жена на 33“. Забраната на 
филма има тежки социални последици за създателите 
му – сценаристът Боян Папазов е отстранен от работа, а 
режисьорът Христо Христов – от поста му на председател 
на СБФД. Всъщност филмът е скромна социална драма 
без особени претенции. Действието му е камерно, реше-
но в доста опростен кинематографичен стил, който не 
блести с никакви открития. Това, което обаче поразява в 
него и до днес, е намерената и изградена със смразяваща 
автентичност атмосфера на пълната безперспективност, 
парализирала българското общество в началото на 80-те. 
Искра Божинова отбелязва, че филмът притежава „особе-
на вътрешна сугестия, която едва ли може да бъде изразе-
на с думи“269. В края на десетилетието христоматийният 
филм на съветската перестройка „Малката Вера“ (1988, 
реж. Василий Пичул) ще порази публиката точно със 
същата атмосфера на безнадеждност, която се просмук-
ва в действието отвсякъде – за пореден път българската 

268 Божинова, Искра. „Пепеляшка“ и „принцовете“. – Култура, № 16, 1982.
269 Пак там. 
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цензура ще бъде причина откритие, реално направено 
от българското кино, да придобие световна популярност 
като по-късен принос на друга кинематография.

Александър Янакиев дори твърди, че със спирането 
на „Една жена на 33“ „естественият ход на развитието на 
българското кино бе прекършен и се появиха пореди-
ца безлики филми“270. Тук имам две възражения. Преди 
всичко не споделям битуващата в нашата историография 
идея, че има някакъв идеален, „естествен“ ход на българ-
ската история, който по най-различни времена и по най-
различни причини бива „изкривен“ в неестествена посо-
ка. С тази идея се обясняват едва ли не всички български 
неблагополучия – от последствията от налагането на ос-
манската власт в края на 14 век до загубите от включване-
то на страната в негативния Шенгенски списък в началото 
на 21 век. Вероятно историците, мислещи по този начин, 
са водени от патриотизъм, но копнежът по някаква дру-
га българска история, която всъщност е „истинската“, 
но е останала неосъществена, не е научна методология. 
Българската история, в това число и киноисторията ни, се 
състои от реалности, от осъществени събития, а не от по-
тенциални възможности, които принадлежат на сфера-
та на мечтите. За България е „естествено“ системно да се 
взимат неудачни политически решения, които се оказват 
съсипващи в дългосрочен план – това е част от национална-
та ни драма. Не мога и да се съглася, че филмите, които се 
появяват след спирането на „Една жена на 33“, са „безлики“. 
Не бих определила така нито „Орисия“ (реж. Никола Кора-
бов), който излиза на екран през следващата 1983 г., нито „За 
къде пътувате“ (1986, реж. Рангел Вълчанов). От гледна 
точка на художествените си качества те далеч превъзхож-
дат филма на Христо Христов. За мен случаят „Една жена 
на 33“ е по-скоро пример за това, че цензурата превръ-
ща в еталон за социална драма едно произведение със 
скромни качества, което иначе трудно би намерило зна-
чим обществен отклик.

270 янакиев, александър. Българско кино..., с. 372.

Преходният модел
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Естетически ми е много по-интересен „Елегия“ на 
Едуард Захариев. Той носи същата атмосфера на пълна 
безперспективност, но изграждана постепенно и коре-
спондираща с търсената и успешно постигната психо-
логическа дълбочина на характерите. Общественият 
фалш, като болест, която бавно разгражда най-близките, 
семейните връзки, мълчаливото страдание на героите, 
като свидетелство за пълната им безпомощност, клау-
строфобичната обстановка, която задушава всеки опит 
за откровеност, изграждат трагичното звучене на филма. 
В центъра на „Елегия“ е великолепното изпълнение на 
Ицхак Финци в ролята на пенсионирания железничар 
Иван Шияков, който преживява краха на обикновената 
човешка почтеност като истинска трагедия. Финалният 
кадър на филма с героя на Финци, отплуващ към смъртта 
с малката си лодка, кореспондира с финалния кадър на 
малко по-късния „Пътуване до Китира“ (1984, реж. Тео 
Ангелопулос) – героят на Марчело Мастрояни, който не 
може да се идентифицира със загубената си родина, от-
плуващ върху самотен сал в неизвестна посока. И двама-
та са жертви на комунистическата идеология. Но и извън 
тази непреднамерена прилика филмът „Елегия“ остава 
един от големите образци на българското кино на морал-
ното безпокойство, чието въздействие и днес поразява със 
своята актуалност. 

Заедно с разгръщането на съветската перестройка 
след 1985 г. и поради натрупания художествен опит на 
самото съветско кино съветското разбиране за социа-
листическия реализъм търпи промени, според които 
границите на стила се разширяват до степен, в която 
той започва да губи своята идентичност. Появява се 
теоретичната постановка, че: „Идейно-творческата на-
сока позволява на социалистическия реализъм смело 
и широко да включва в своята система асоциативен 
подтекст на действие и смесване на времеви планове, 
алегоричност и хиперболизация, вътрешен монолог 
и т.нар. поток на съзнанието, като форма на психоло-
гически анализ. Социалистическият реализъм не се 
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свързва с принадлежност към определени форми на 
художествено изразяване...“271 С други думи – разреше-
ни са формалните експерименти, кинематографистите 
не са задължени да следват определена естетика, което 
на практика означава, че е започнал процес на само-
разграждане на официално предписания художествен 
стил. Същото се отнася и до съдържателните аспекти на 
творбите – лидерът на перестройката, генералният се-
кретар на КПСС Михаил Горбачов, избран на този пост 
през 1985 г., издига лозунга за „гласност“. На практика 
това означава, че критиката към „тъмните страни“ на 
системата е не само разрешена, но и желана. 

Над България започва да се усеща „вятърът на 
промените“, но този път управляващите, които вина-
ги досега са имитирали особено стриктно действията 
на съветските ръководители не могат да преглътнат 
твърдата решимост на Горбачов да сложи край на зло-
щастния социален експеримент, метастазирал върху 
цяла Източна Европа чак до берлинската Бранденбург-
ска врата. Честните български интелектуалци от своя 
страна се вдъхновяват от „гласността“ и се опитват да 
присъединят гласовете си към гласовете на съветските, 
чехословашките и полските си колеги, доколкото това 
е възможно в тогавашната Живкова България. За съжа-
ление, в киното ни от това време ясно се идентифицира 
и противоположният процес – кинорежисьори, доку-
менталисти и фикционисти, част от които ще останат в 
историята и като създатели на антиконформистки фил-
ми, се надпреварват да ласкаят партийния и държавния 
ръководител, избирайки го за главен герой на своите 
произведения: „Човек от народа“ (1981, реж. Христо 
Ковачев), „Ударът“ (1981, реж. Борислав Шаралиев), 
„Ешелоните“ (1986, реж. Борислав Пунчев), „Те надде-
ляха“ (1986, реж. Киран Коларов).

Появяват се обаче и истинските филми на глас-
ността, в които се заговаря гласно, открито за дефор-

271 Кино (Энциклопедический словарь)..., с. 402.
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мациите на българската нравственост, предизвикани 
от системната демагогия и насилието над личността. 
Най-интересното за мен в този процес е обстоятелство-
то, че българското кино отново се обръща към един от 
най-предпочитаните си жанрове – мелодрамата. Зато-
ва си позволявам да говоря за мелодраматичния модел в 
киното на перестройката, който включва „Да обичаш на 
инат“ (1986, реж. Николай Волев), „Вчера“ (1987, реж. 
Иван Андонов), „1952“ (1988, реж. Иван Ничев), „Марга-
рит и Маргарита“ (1988, реж. Николай Волев), „Аз, Гра-
финята“ (1989, реж. Петър Попзлатев) и „Ти, който си на 
небето“ (1989, реж. Дочо Боджаков). Мелодрамата като 
жанр дава възможност на режисьорите да постигнат две 
неща – лесна комуникация с публиката и ясно очертава-
не на границите добро – лошо, т.е. категорична морална 
присъда, чрез които авторите се надяват да предизвикат 
обществен катарзис.

Заедно с мелодрамите на перестройката съвсем не-
очаквано през 1988 г. се появяват сякаш от нищото и 
няколко филма, различни от всичко, което е правено 
до този момент в българското кино – „Бягащи кучета“ 
(реж. Людмил Тодоров), „Екзитус“ (реж. Красимир 
Крумов) и „Парчета любов“ (реж. Иван Черкелов). С 
тях заявява присъствието си най-младото (тогава) по-
коление български кинематографисти, което ще изнесе 
прехода към новия модел на кинопроизводство и нова 
киноестетика през следващото десетилетие. Засега фил-
мите им, които носят белезите на закъснял авангард, 
имат по-скоро характер на провокации. С риск да за-
губя обективния тон на историческото изследване, си 
припомням ожесточената дискусия около тези филми 
на Фестивала на българския игрален филм във Варна 
през бурната 1988 г. За пръв път в българското кино се 
очертаваше явно и драматично противопоставяне на 
две поколения – на режисьорите от поколението 1968, 
вече преминали през цензурни трудности и множес тво 
компромиси, за да стигне все пак до екран българският 
вариант на киното на моралното безпокойство и новата 
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генерация дебютанти, които предизвикателно се проти-
вопоставяха на кинематографичния соцреализъм. Това 
поколение не искаше да заменя реалния протест с пара-
доксалното дисидентство на бащите. А и как да се при-
мирят младите тогава режисьори и критици с факта, 
че предишното поколение, както ни се струваше тогава, 
беше направило твърде много творчески и граждански 
компромиси. Най-неочаквано дискусията завърши по 
шопски, с призива на един от най-големите и уважава-
ни от мен български режисьори от предишното поколе-
ние: на „сърдитите млади“ да се връчи по една мотика 
и да бъдат изпратени да копат на село, докато им дойде 
умът в главата. Тогава много се възмутих. Сега смятам, 
че това беше просто бурна реакция на неразбиране от 
страна на „бащите“ на драмата на идващата генерация 
в киното, на която се падна да понесе последствията на 
третата криза на българската идентичност. През след-
ващата 1989 г. „сърдитите млади“ Иван Черкелов, Люд-
мил Тодоров, Красимир Крумов и Петър Попзлатев 
(„Аз, Графинята“) ще се съберат в дома на Попзлатев и 
ще се обединят в творческа група под девиза „Правим 
кино, въпреки всичко, а не благодарение на... “272 През 
октомври 1990 г., в началото на политическите проме-
ни, именно техните филми: „Аз, Графинята“, „Бягащи 
кучета“, „Екзитус“ и „Парчета любов“, ще представят 
младото българско кино на Седмицата на българското 
кино, организирана от Френската филмотека.

Хепиендът на бурната 1988 г. настъпи след фестива-
ла във Варна с пускането на екран на спрените през пре-
дишните десетилетия филми – на 12 септември „Проку-
рорът“, на 31 октомври „Понеделник сутрин“, а в самия 
край на годината един след друг „Завръщане“ (18.12.1988) 
и „Животът си тече тихо“ (19.12.1988). Увлечена във вихъ-
ра на перестройката, публиката почти не забеляза тези 
закъснели премиери. Току-що произведеният „Марга-
рит и Маргарита“ обаче все още е смятан за опасен – за 

272 Интервю с Петър Попзлатев, София, 08.02.2013, личен архив.
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да стигне този филм до премиера (04.12.1989) в Източна 
Европа, трябваше да се осъществи Нежната революция, да 
падне Берлинската стена, а след нея и Тодор Живков. 

Вместо заключение: филмите спореха с 
официално налагания стил
След промяната на социалния модел, естествено, за-

почна и преосмисляне на наследството на българското 
кино от времето на социализма. Мисля, че това преос-
мисляне е още в началото и цялостната преоценка на 
процесите все още предстои. Засега обаче се забелязват 
някои тенденции, заради които бих искала да напиша 
нещо като малко заключение към историята на киното 
от периода на соцреализама. Преди всичко бих искала 
да се противопоставя на тенденцията на тълкуване на 
процесите, чиито представители заличават границите 
между идеологическите ограничения от тоталитарния 
период и реалните кинематографични стойности на 
създаваните по това време филмови произведения. Об-
стоятелството, че в България в продължение на четири 
десетилетия кино се прави в условията на диктатура, не 
означава, че всички филми, произведени по това време, 
са образци на соцреализъм. Мисля, че досегашното ми 
изложение е опит да се докаже точно обратното. Затова 
бих искала да призова към анализ на развитието на на-
шето кино от тази епоха в цялата му сложност. Още по-
вече, че в световната история на киното има примери за 
произведения, силно обвързани с тоталитарни идеоло-
гии, чиято естетическа значимост обаче никой не оспор-
ва – например „Броненосецът Потьомкин“ на Айзен-
щайн и „Триумф на волята“ на Лени Рифенщал. И двата 
филма са еманации на двете тоталитарни идеологии 
на 20 век, но и двата филма допринасят в различна, но 
значителна степен за формирането на съвременния ки-
ноезик. В нашето кино няма образци с такова значение, 
но има произведения, които въпреки обвързаността на 
авторите им с БКП, доброволна или принудителна, са 
добро кино. 
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Често съвсем справедливо „Козият рог“ (1972) се ци-
тира като един от върховете на българското кино, но 
рядко се споменава, че Методи Андонов е режисьор и 
на два от филмите за комунистическия разузнавач Емил 
Боев – „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ и „Голя-
мата скука“. Цитира се „Наковалня или чук“ на Христо 
Христов като пример за обвързаност с комунистическата 
власт и в същото време се премълчава „Последно лято“ 
на същия режисьор. Според професионалния фолклор 
обаче Христов се е заел с държавната поръчка „Наковал-
ня или чук“ именно за да има възможност да снима „По-
следно лято“. С тези примери искам да подчертая, че и 
най-талантливите автори от това време всъщност имат 
сложна съдба и нямаме право да гледаме на тяхната ра-
бота като на един непрекъснат соцреализъм, нито пък 
да представяме кинопроцесите от тоталитарния период 
като черно-бяла борба между доброто и злото.

Трудно ми е да се съглася и с противопоставянето от 
страна на някои професионални среди на цялото ни кино 
отпреди 1989 г. на европейските ценности. Преди някол-
ко години дори се чуха обвинения, че произведенията, 
които се числят към т.нар. историко-революционна драма, 
представляват „учебник по тероризъм“. Според мен това 
е твърде пресилено. Нима художествената стойност на 
„А бяхме млади“ може да бъде отречена само защото ге-
роите му се занимават с подривна дейност? Що се отнася 
до европейското кино, то си има своята собствена десе-
тилетна традиция да представя терористичната дейност 
със симпатия и дори да я героизира – да си припомним 
„Оловно време“ (1981) на Маргарете фон Трота или „Кой, 
ако не ние“ (2011) на Андреас Вайел.

Най-силно несъгласие предизвиква у мен битуващото 
в някои среди схващане, че киното ни е останало незасег-
нато от събитията през 1968 г. Преди всичко 1968 г. не се 
изчерпва само и единствено с „Пражката пролет“. 1968 г. е 
фокус на мощни движения към политически и идеологиче-
ски промени и на Изток, и на Запад, и дори към промяна 
и на интелектуалната парадигма. Тази година е вододел, 

Вместо заключение: филмите спореха с официално налагания стил
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мощна разделителна линия, която се чертае по целия свят. 
Затова е наивно и тенденциозно да твърдим, че киното 
ни е останало незасегнато от нея. Около средата на 60-
те години и у нас видимо започва да се увеличава броят 
на филмите, които спорят с официално налагания стил 
на соцреализма. Някои от тези филми бяха, както зна-
ем, „качени на полицата“ и заклеймявани в различни 
партийни документи – очевидно партийната цензура 
правилно е съзирала опитите за индиректна съпротива. 
Колкото до въпроса за творческата смелост на нашите 
кинематографисти, често противопоставяни на колегите 
им от Чехия и Полша, искам да повторя отново, че диси-
дентските филми от тези страни говорят не само за уме-
нията на чуждите автори да се преборят с тоталитарната 
цензура, а и за различните степени на творческа свобода, 
допустими в отделните страни на Съветския блок. Мис-
ля, че при нас непосредственият отклик от 1968 г. стигна 
до „Езоп“ (1972, реж. Рангел Вълчанов). И това заглавие е 
много показателно – нашите кинематографисти се ори-
ентират към езоповския език, за да се противопоставят 
на диктатурата. Завършвам тази глава с призив да раз-
глеждаме нашето кино от преди 1989 г. като органично 
принадлежащо на европейския кинематографичен про-
цес и се надявам да съм успяла да защитя тази си пози-
ция със своето изложение.
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Христо Шопов (Маргарит) и Ирини Жамбонас (Маргарита) в 
„Маргарит и Маргарита“ (1988, реж. Николай Волев)

Светлана Янчева (Сибила) в „Аз, графинята“ (1989, реж. Петър Попзлатев)

Илюстрации 1988–2010

Илюстрации 1988–2010
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От ляво надясно: Ивайло Христов и Валентин Ганев в „Нещо във въздуха“ 
(1993, реж. Петър Попзлатев)

Ицхак Финци (Стареца)в „Закъсняло пълнолуние“ 
(1996, реж. Едуард Захариев)

От ляво надясно Илка Зафирова (Божана), Петър Антонов 
(Виктор) и Николай Бинев (Филип) в „Пансион за кучета“ 
(2000, реж. Стефан Командарев)
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Стефка Янорова (Соня) и Самуел Финци (Павел) в „Опашката на 
дявола“ (2001, реж. Димитър Петков)

Захари Бахаров (Молеца) и Таня Илиева (Ада) в „Дзифт“ 
(2009, реж. Явор Гърдев)

„Аварийно кацане“ (2010, реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов)

Илюстрации 1988–2010
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глава ІІІ
 трета криза на идентичност:  

българското кино в епохата на 
глобализация

В търсене на изгубената идентичност
От началото на 90-те години на миналия век до днес 

българското общество търпи трета криза на идентич-
ност. Тя е свързана с големите социални промени, които 
преживява целият свят вследствие на процеса на глоба-
лизация, в какъвто контекст би трябвало да се разглеждат 
и политическите промени от края на 80-те години и по-
следвалото обединение на Европа. В конкретния случай 
с българското кино тази криза се изразява на първо ниво 
в голям производствен срив. Той е предизвикан от отмя-
ната на ролята на държавата като основен (и дори един-
ствен) филмов продуцент. Година след началото на по-
литическите промени, през март 1991 г., биват съкратени 
460 щатни бройки на художествено-творческите кадри в 
Студия за игрални филми „Бояна“273, а с Постановление 
на Министерски съвет № 44/19.03.1991 за намаляване на 
бюджетните разходи274 се прекратява прякото финанси-
ране от държавния бюджет на ТСО „Българска кинема-
тография“. През месец юни същата година с Постановле-
ние № 107 на МС се ликвидира централното управление 
на ТСО „Българска кинематография“ и се създава Наци-
оналният филмов център (НФЦ). През октомври 1991 г. 
са приети и Наредбата за устройството и дейността на 
НФЦ, както и Правилникът за продуцентска дейност275, 
с които се поставят новите принципи на частно филмо-

273 http://www.kultura.bg/media/my_html/2105/ch_91.htm [прегледан 04.02.2013]
274 Обн. Държавен вестник, № 23, 1991.
275 http://www.kultura.bg/media/my_html/2105/ch_91.htm [прегледан 04.02.2013]
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во продуцентство, частично спонсорирано от държавата. 
Прави се опит и за регламентиране на формите на меж-
дународно сътрудничество в областта на филмовото про-
изводство. От началото на 1993 г. България се присъеди-
нява към Европейския фонд за подкрепа на копродукции 
и разпространение на европейски филми „Евроимаж“ 
(EURIMAGES), създаден към Съвета на Европа276.

През същата 1993 г. режисьорите Илиян Симеонов и 
Христиан Ночев работят върху втория български игрален 
филм със заглавие „Граница“. Първата „Граница“ (1954, 
реж. Никола Минчев) коментирах във връзка с първата 
криза на идентичност, премиерата на втората е в начало-
то на следващата 1994 г. „Граница“ на Симеонов/Ночев е 
абсолютно отрицание на първия филм със същото загла-
вие – изборите и действията на героите, които през 50-те 
години са режисирани от Никола Минчев като самоот-
вержени и героични, през 90-те са представени на екрана 
с отблъскаваща бруталност. Симеонов и Ночев виждат 
Граничаря, който застрелва нарушителите на граница-
та, опитващи се да избягат от затворената територия на 
Съветския блок, като престъпник. Тоталитарното кино от 
своя страна му е поставило ореол на герой. В „Граница“ 
(1994) този образ преминава в своята противоположност 
– пазителят на границата сам нагазва в минното поле, 
предназначено за врага. Така българското кино симво-
лично разгражда утопичната територия на комунизма, 
очертавана с толкова усилия през 50-те. Социалният 
експеримент се е оказал неуспешен и новата „Граница“ 
символично се отваря, затворената българска филмова 
територия се присъединява към по-голямото европейско 
пространство.

Естествено, различните поколения кинематографис ти 
реагират на новата производствена ситуация по различен 
начин. Утвърдилите се преди падането на Берлинската 
стена Анжел Вагенщайн, Иван Ничев („След края на све-
та“, 1998), Христо Христов („Суламит“, 1997), Киран Кола-

276 http://www.nfc.bg/bg/fondove_i_programi.html [прегледан 04.02.2013]

В търсене на изгубената идентичност
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ров („Испанска муха“, 1998) търсят комуникативност, съо-
бразена с очакванията на публиката – родна („Испанска 
муха“) или чужда („След края на света“). За разлика от 
тях средното поколение, което получава шанс да дебюти-
ра в игралното кино едва в самия край на 80-те или в нача-
лото на 90-те, се стреми преди всичко да осмисли кризата 
като път към нова идентичност на българското кино.

Преосмислянето на миналото 
и естетическото наследство на соцреализма
Извеждайки кризата на идентичността като своя ос-

новна тема, новото българско кино стои пред предизвика-
телството да преосмисли естетическото наследство на со-
циалистическия реализъм. Съжаление предизвиква фактът, 
че опитите за преосмисляне на соцреализма от Бинка 
Желязкова, Георги Дюлгеров, Любомир Шарланджиев, 
и особено от Георги Стоянов, още по тоталитарно време 
нямат достойни художествени продължения през първо-
то посттоталитарно десетилетие. Политическите промени 
от началото на 90-те години предизвикват декларирано от-
рицание на соцреализма във всички сфери на изкуството и 
отключват на екрана процес на дискредитиране на образа 
на Героя комунист. Атаките започват веднага със сюже-
ти от насилственото налагане на комунистическата власт 
– „Искам Америка“ (1991, реж. Киран Коларов); „Кладе-
нецът“ (1991, реж. Дочо Боджаков) и „Вампири, таласъ-
ми“ (1992, реж. Иван Андонов). Последваха „Мълчанието“ 
(1991, реж. Красимир Крумов), „Сирна неделя“ (1993, реж. 
Радослав Спасов) и „Сезонът на канарчетата“ (1993, реж. 
Евгений Михайлов). През първото десетилетие на прехода 
няма опити тази тематика да бъде преосмислена и с най-
бегло чувство за традиция. В резултат на това в българско-
то посттоталитарно кино до ден-днешен не се е появявал 
герой, който да се измъчва от въпроса за революционно-
то насилие с вълнението на Георги-Дюлгеровия Мустафа, 
нито пък да се противопоставя на партизанското умопо-
мрачение с невинността на Георги-Стояновия Пантелей.

През 90-те години на 20 век нашето кино всъщност 
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продължава да се развива до голяма степен според соц-
реалистическите стереотипи. Българските режисьори се 
оказват много по-привързани към този стил, отколкото 
те самите предполагат. Те интерпретират най-близкото 
минало, като обръщат опозициите на протагонистите 
и антагонистите в действието и като пълнят соцреали-
стическите формули с противоположно на предишно-
то съдържание. Маргит Саръиванова нарече този тип 
българско кино от началото на 90-те „по пролеткултовски 
ожесточен“277. Реалните постижения от тоталитарния пе-
риод в преосмислянето на комунистическата идеология 
и на соцреалистическите принципи са сякаш забравени. 
Хората, които са се опитвали да поставят трудния въпрос 
за същността и смисъла на т.нар. революционна борба в 
условия на най-тежка цензура: Бинка Желязкова, Рангел 
Вълчанов, Януш Вазов, Георги Дюлгеров, Георги Стоянов, 
сега мълчат като че ли в някакво творческо вцепенение. 
А може би и защото не знаят как да се преборят с новите 
принципи на финансиране. Оказва се, че парадоксалното 
дисидентство на българските кинематографисти, които 
десетилетия наред се противопоставят от ляво на поли-
тическата система чрез филми, финансирани от същата 
тази система, може да съществува само в рамките на со-
лидното държавно финансиране. Променената полити-
ческа реалност разкрива недвусмислено този парадокс. 

277 саръиванова, Маргит. Не забравяй, но прости. – Кино, 1991, № 9/10, с. 68.

Преосмислянето на миналото  и естетическото наследство на соцреализма
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„нещо във въздуха“
Първият опит тоталитарното време да бъде преос-

мислено извън естетиката на обърнатите наопаки соцре-
алистически клишета е „Нещо във въздуха“ (1993, реж. 
Петър Попзлатев). Филмът е и първата българо-френска 
копродукция. След „Пантелей“ (1978, реж. Георги Сто-
янов), „Нещо във въздуха“ е вторият опит да се създаде 
пълнометражен абсурдистки български филм. Фактът, 
че и Стоянов, и Попзлатев са учили кино във Франция, 
не е случайно съвпадение. И двамата са започнали фор-
мирането си като режисьори в контекста на френската 
култура. Това им дава възможност да не „пропуснат“ 
важните за европейското изкуство на 20 век развития и 
жанрове, смятани у нас в продължение на десетилетия за 
несъвместими със соцреалистическите виждания. Един 
от тези жанрове е абсурдистката драма, чиято естетика, 
обвързана с френската философска школа на екзистен-
циализма278, се развива особено бурно през 50-те и 60-те 
години на 20 век.

„Нещо във въздуха“ е вторият пълнометражен игра-
лен филм на Попзлатев. Дебютът му от 1989 г., „Аз, Гра-
финята“, е приветстван от българската публика и критика 
в навечерието на политическите промени като метафора 
на усещането за отчайваща безпътица през годините на 
комунизма, на болезненото усещане за непоносимост 
на живота в тотална принуда. За разлика от този дебют 
„Нещо във въздуха“ не е никак лесен за интерпретация. 
Филмът е режисиран с осъзната и художествено защите-
на амбиция да обогати българското кино с малко позна-
ти и определено несвойствени за националната ни кул-
турна традиция философски идеи и художествен стил. 
Специално подчертавам ролята на режисурата, защото 
сценарият на Константин Павлов, приет за реализация 
от Художествения съвет на Студия „Бояна“ още преди 
политическите промени, е с отворени валенции към най-
различни режисьорски интерпретации. Сценаристът 

278 Solomon, Robert C. From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their Nineteenth 
Century Backgrounds. Rowman and Littlefield, 2001.
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Константин Павлов, може би единственият истински 
дисидент в българското кино, пресъздава с умението на 
поет клаустрофобичната атмосфера на социалистичес-
кото живеене, натрапливото усещане за нещо неиденти-
фицирано, но зловещо, което обсебва живота и отнема 
на хората дори въздуха за дишане. В началото на 90-те 
българската публика на вече готовия филм лесно раз-
познава на екрана в блуждаенето на двамата безименни 
герои на филма, в постоянната смяна на ролите им на 
преследвач и преследван преживяното натрапливо усе-
щане за непрекъснато наблюдение, още живия страх от 
собствената сянка.

Попзлатев прочита сценария на Павлов като абсур-
дистка драма и съзнателно избира за едната главна роля 
Ивайло Христов, един от много малкото български актьо-
ри, които по това време имат опит с абсурдисткия стил279. 
Малко преди това Христов е играл в първата в България 
постановка на абсурдистката драма „В очакване на Годо“ 
на Бекет (1988, реж. Леон Даниел, Театър на българската 
армия). В „Нещо във въздуха“ обаче българският режи-
сьор с френско образование не се опитва да възпроизведе 
абсурдисткия модел буквално, а го използва, за да разкрие 
конкретната драма на тоталитарното битие. Героите на 
френския абсурдистки театър съществуват в свят, изна-
чално лишен от смисъл. Затова и комуникацията между 
тях в крайна сметка пропада в окончателно мълчание280. В 
българския филм „Нещо във въздуха“ липсата на смисъл 
не е представена като екзистенциална с  итуация на човека. 
Причината за това отсъствие остава неназована, но лесна 
за идентифициране от публиката сила, която невидимо 
упражнява тотален контрол върху живота на героите. Тра-
диционният френски възглед за абсурдистките герои като 
марионетки, контролирани от невидими външни сили281, 
е осмислен от българския режисьор като метафора на 

279 Според цитираното интервю с Попзлатев.
280 Вж. Theatre of the Absurd. – In: The Hutchinson Encyclopedia, Millennium Edition, Helicon 
1999.
281 Theatre of the Absurd. http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_the_Absurd#cite_ref-1 [пре-
гледан 07.02.2013]

„Нещо във въздуха“
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току-що приключилия тоталитарен живот. В „Нещо във 
въздуха“ мълчанието е изходна ситуация на взаимоотно-
шенията между двамата главни герои. Мълчанието владее 
почти цялото филмово действие – диалог има само в пет 
от общо двадесет и четирите епизода на филма. До труд-
ното проговаряне на развръзката, финал, който отрича 
абсурдисткия модел, се стига след ожесточен физически 
контакт между тях. Вместо с установяването на окончател-
но мълчание филмът завършва с трудно проговаряне. На-
прежението, натрупано в принудителната тишина – мета-
фора на състоянието, в което се намира в началото на 90-те 
години посттоталитарният човек, най-после е намерило 
израз. Към зрителя е отправена покана да проговори. 

Вторият съществен аспект в конструкцията на филма, 
постоянната смяна на ролите на преследвач и преследван 
(в другата главна мъжка роля – Валентин Ганев), оглежда-
нето на двамата персонажи един в друг илюстрират иде-
ите на Жак Лакан за Другия като „огледало“ на Аз-а282 и 
за задължителната „конфликтна природа на двустранна-
та връзка“283. Попзлатев е поканил за консултант на фил-
ма си вещ в психоанализата специалист, който му пома-
га да конструира огледалните образи на двамата главни 
герои според идеите на френския психоаналитик. Сил-
ни психоаналитични моменти има и в „Екзитус“ (1988), 
и в „Мълчанието“ (1991), и в „Забраненият плод“ (1994) 
на Красимир Крумов, които „могат да бъдат прочетени 
като екзистенциална драма на „загубеното поколение“, 
като „ясно дефиниран жест на самоидентификация и 
съпротива на едно цяло поколение“284, и в две години по-
късния „Търкалящи се камъни“ (1995) на Иван Черкелов. 
Така бунтът на „сърдитите млади“ срещу „киното на ба-
щите“ отваря естетиката на българското кино за (макар и 
позакъснели) психоаналитични интерпретации. 

282 Lacan, Jaques. The Mirror Stage as Formative of the Function of the I. – In: Écrits: a selection, 
London: Routledge Classics, 2001, p. 5.
283 Вж. Evans, Dylan. From Lacan to Darwin. – In: The Literary Animal; Evolution and the Nature 
of narrative. Evanston: Northwestren University Press, 2005.
284 Петрова, Виолета. Сянката на Лай…, с. 162-163.
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„Вагнер“
Абсурдистката интерпертация на тоталитарното 

битие продължава с „Вагнер“ (1998), игрален дебют на 
Андрей Слабаков. Жанровото определение на филма 
е абсурдна комедия285. Подобно на „Нещо във въздуха“, 
черно-белият филм на Слабаков не е обвързан нито с кон-
кретната българска действителност, нито е социално ан-
гажиран в традиционния смисъл. Историята за осигуре-
ното от държавата жилище, сбъднатата социалистичес ка 
работническа мечта, която се развива като кошмар, е 
режисирана като абсурден фарс в стил, обвързан много 
повече със западните културни традиции, отколкото с на-
следството на българското кино. В този смисъл „Вагнер“, 
подобно на „Нещо във въздуха“, е един от малкото наи-
стина универсално разбираеми български филми, пъте-
показатели към възможна нова естетика на нашето кино. 
Чуждите зрители определят филма като „работническа 
дистопия“286, а журито на Международния фестивал на 
фантастичния филм в Брюксел му присъжда през 2000 г. 
„Голямата награда за европейски фантастичен филм“. 
Наистина дистопията е поджанр на фантастиката, но 
„Вагнер“ има толкова ясни референции към добре позна-
тата на източноевропееца социална реалност, че аз не бих 
го отнесла към фантастичното кино. За мен филмът е по-
скоро пародия, пародия на клишетата на „работничес-
кия филм“ в стил кафкианска гротеска – несъвместими, 
но добре работещи жанрови ключове, през които Слаба-
ков вижда тоталитарното битие. Резултатът е атмосфера-
та на непрекъснат кошмар, от който няма събуждане.

След „Нещо във въздуха“ може да се каже, че в българ-
ското кино се е появил опит за категорично преосмисля-
не на соцреализма, след „Вагнер“ вече може да се говори 
за появата на нов стил в осмислянето на тоталитарната 
идентичност. През следващите години тази линия ся-

285 Според сайта на Българската национална филмотека. http://bnf.bg/bg/odeon/movies/1212/ 
[прегледан 09.02.2013] 
286 IMDb, Reviwes&Ratings for Wagner. http://www.imdb.com/title/tt0243016/reviews [прегле-
дан 08.02.2013]

„Вагнер“
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каш ще се загуби от нашия екран, за да бъде блестящо 
продъл жена след цяло десетилетие с „Дзифт“ (2009), 
един от върховете на новото българско кино.

новата социална драма:
„Закъсняло пълнолуние“
Кризата на идентичността, утвърдила се през послед-

ните двадесет години като основна тема на новото българ-
ско кино, доведе до ново разбиране и за жанра социална 
драма. Най-значимият му образец от 90-те години на 20 
век според мен е „Закъсняло пълнолуние“ (1996), послед-
ният филм на Едуард Захариев. Този филм отключи една 
от основните теми в новото българско кино на прехода, 
темата за криминализирането на ежедневния живот. 
Едуард Захариев е един от най-значимите представите-
ли на българското кино на моралното безпокойство на 70-
те и 80-те години, режисьор на филмите „Вилна зона“ и 
„Елегия”. По време на тоталитарния период той е сред 
най-отявлените критици на двойните социални стандар-
ти. Отсъствието на обществен морал, предпоставка за 
размиването на личните морални стандарти, е основна 
тема в творчеството му. „Закъсняло пълнолуние“ е създа-
ден в характерния за Захариев драматично-сатиричен 
стил, със силно променени пропорции между силите на 
Доброто и злото и със силен до отчаяние негативизъм. 
Захариев, сам член на БКП, последователно критику-
ва от екрана тоталитарния социализъм, но винаги като 
критика от ляво. В този смисъл режисьорът, подобно на 
множество леви интелектуалци в целия свят, преживява 
обществените промени през 90-те години и като срив на 
собствените обществени илюзии. Това е възможна при-
чина в „Закъсняло пълнолуние“ да няма нито един поло-
жителен герой, да няма и най-малка искра на надежда.

Сюжетът на филма се разгръща според задълбо-
чаващата се алиенация от всички и от всичко на глав-
ния герой Стареца (Ицхак Финци), който живее заед-
но със семейството си в отношения на постоянна и все 
по-задълбочаваща се омраза. Върху същата омраза се 
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градят и връзките му с малкото останали му приятели. 
Омразата е единственото стабилно взаимоотношение 
между героите на този филм, което поддържа сюжета. 
Дори седемгодишният Емил (Валери Дренников), внук 
на Стареца, е изпечен негодник. Съсипан от отчаяние, 
възрастният човек възкликва: „Искам да настане зло, 
голямо зло!“ Филмът започва с плесница и завършва с 
отцеубийство. А режисьорът сякаш онемява от това раз-
витие, сякаш остава без собствени думи и без собствени 
изразни средства. На екрана се появяват откровени цита-
ти от „Броненосецът Потьомкин“ (1925) и „Александър 
Невски“ (1937) на Айзенщайн, за да бъдат посочени ко-
рените на актуалното зло. 

„Закъсняло пълнолуние“ е създаден с присъщото сил-
но морално безпокойство на Едуард Захариев и дори хи-
перболизираното зло не може да затъмни таланта и про-
фесионализма на големия български режисьор. Заедно с 
това обаче филмът се явява предвестник на цяло течение 
в нашето ново кино, което може да се определи с предло-
жения от руските колеги термин чернуха287. От своя страна 
аз съм на мнение, че в българското кинознание бихме мог-
ли да наречем този стил вулгарен реализъм288.

287 липовецкий, Марк. Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи“. – Новый 
Мир, 1999, № 11. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/11/lipowez.html [прегледан 31.01.2013]
288 Терминът беше предложен за пръв път на английски език като violent realism в докла-
да ми “Bulgarian cinema in the 1990’s: the search for a new identity”, изнесен на 9.10.2003 на 
VІІ Конференция на северноамерикански и български учени, Кълъмбъс Стейт Юниверсити, 
Кълъмбъс, Охайо, САЩ, 9–12.2003 и публикуван като Bratoeva, Ingeborg. Bulgarian Cinema 
in the 1990‘s: the Search for a New Identity. In: Bulgarian-American Dialogues. Sofia: „Prof. Marin 
Drinov“ Publishing House, 2010, pp. 524-531. 
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ХIII Фестивал на българското кино 
„Златна роза’96“
Исках „Закъсняло пълнолуние“ да получи „Златна роза“ 

още преди да го гледам. Не само защото Едуард Захариев е лю-
бимият ми български режисьор, но и защото в годините, ко-
гато излизаха най-силните му игрални филми, „Златните 
рози“ все се присъждаха на „тежката артилерия“ на полити-
ческата конюнктура. Със „Закъсняло пълнолуние“ Едуард 
Захариев отрече сегашната разруха със същата безкомпро-
мисност, с която отхвърляше тогавашното лицемерие. Про-
сти се с нас с най-острия и заедно с това с най-примирения си 
филм. Главният му герой е много близък до позабравения ге-
рой от „Елегия“. Ицхак Финци (Награда за най-добра мъжка 
роля) отново е възрастен човек, болезнено отчуждаващ се от 
близките си и от света. Този път обаче елегичният тон е 
сменен от жестока категоричност. Автор и герой правят по-
следната проверка на моралните си принципи. Отговорите 
им са безкомпромисни, на места – дори декларативни и сар-
кастични. Липсата на етични координати, която тревожи 
режисьора през 80-те, в средата на 90-те години придобива 
апокалиптични измерения. Злото вече е вездесъщо. Реплика 
от екрана: „Искам да настане зло, голямо зло!“. В лицето на 
Бащата автономността на човешката личност се редуцира 
до безпомощността на насекомо. Насилието е единствено-
то трайно взаимоотношение в тази история на ежедневния 
ужас. Логично, началният шамар на финала загрубява до от-
цеубийство. Режисьорът сякаш онемява от това, остава без 
собствени думи. Следват откровените цитати от „Броне-
носеца Потьомкин“ и „Александър Невски“, които ни от-
веждат към корените на днешния апокалипсис. Слава Богу, 
че всичко живо, дори и хлебарката, има безсмъртна душа. 
Затова може, поне от отвъдното, спокойно да се изпърди в 
лицето на тъпото насилие.

Обществената криза срещу духовното измерение на жи-
вота. Погледът отвъд непосредствената реалност и навътре 
в себе си, срещу десетилетията обществена патетика. Това 
са настоящите предизвикателства към българските кине-
матографисти. Промяната на гледната точка и тематика-



265

та открива пред авторите почти неизследвана територия – 
човешката душа като доказателство за принадлежност към 
Космоса. Дългото мълчание по въпроса за душата понякога 
пречи на авторите да намерят най-адекватния изказ, как-
то това става в „История с птици“ или в „Търкалящи се 
камъни“, но опитът на киното ни да усвои нови измерения 
е категоричен. Много от документалните филми от своя 
страна също изследват религиозното самосъзнанаие, ритуа-
ла, земните прояви на духа. Показателно е, че и двата дебю-
та, „Дневникът на един луд“ на Мариус Куркински и „От-
ражението“ на Андрей Кулев и Димитър Коцев (Награда за 
най-добър анимационен дебют), визират вътрешния свят на 
човека. Очевидно се очертава тенденция, която заслужава да 
следим в бъдеще.

Фрагментарността на разказа пък е драматургичната до-
минанта на новото българско кино. Анекдотичното повеству-
вание може би най-адекватно улавя хаотичния пулс на време-
то. Животът като низ от случки, които трудно се връзват 
помежду си. Такъв е той във „Всичко от нула“ и в „Прияте-
лите на Емилия“, разделили Специалната награда. „Прияте-
лите на Емилия“ получи и Наградата на критиката. Людмил 
Тодоров отново отстоява правото си на особен поглед към света 
като към място на болезнена самота. Този път обаче сред от-
чуждените, непознали идентичността си персонажи, се движи 
една героиня, която не се лута и пита, а просто живее, тук 
и сега. Емилия завързва накъсаната нишка на повествувание-
то и така обезсмисля театралниченето на останалите. Една 
естествена и пряма героиня срещу „условното наклонение“ 
на болната действителност. Физическата реалност на кино-
то срещу преднамереността на театъра. Те се сблъскват и в 
„Дневникът на един луд“. Кинематографичното майсторство 
на оператора Емил Христов превръща в кино театралното ре-
шение на Мариус Куркински. Популярният актьор подхожда 
към екрана с вече до болка познатия от сцената свой стил. Ли-
цедейството му бе оценено от журито, което присъди още една 
награда за мъжка роля, а Емил Христов доказа с осветлението 
и камерата си, че ако човек е кинематографист до мозъка на 
костите си, може да направи филм буквално от всичко. Присъ-

ХIII Фестивал на българското кино  „Златна роза’96“
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дената му Награда за операторско майсторство не изненада 
никого. Той е най-активно работещият в момента оператор. 
И петте му фестивални филма са заснети с безупречен профе-
сионализъм. Очевиден е приносът му за успеха на „Закъсняло 
пълнолуние“. Пробва се и като сценарист. Ярката му личност 
все по-категорично налага критерии за майсторство. С черно-
бялата картинка в „Дневникът на един луд“ вдига оператор-
ската летва много високо.

Странно е, че на този фестивал магията на движещото се 
изображение се усети най-силно във филми някак извън общия 
поток. И ако „Дневникът на един луд“ все пак е игрален филм, 
то „Фердинанд Български“ („Златна роза“ за докумантално 
кино) е неочаквано кинематографичен. Въпреки подробния до 
педантизъм разказ и голямата си продължителност. Това е 
филм, в който образите и внушенията се създават главно чрез 
монтажа на раздвижените картини. Предизвикателство-
то, блестящо преодоляно от режисьора и операторите, е, че 
повечето от изображенията, с които разполагат, са съвсем 
статични. Авторите ги задвижват в едно повествувание, чрез 
което Историята сякаш се саморазказва. Прецизната дра-
матургия и добре премереният ритъм създават усещането 
за онзи вид обективност, която в момента е може би най-
добрият подход към спорните личности в най-новата ни 
история. Респектирана от „Фердинанд Български“, реших да 
гледам две от „Десетте притчи за десет български солдата“ 
на същия автор. Представих си обаче как екранът отново ме 
залива със същите ерудиция, информираност, научна прециз-
ност и... ми се отщя.

Предпочитам колорита на многобройните филми с мал-
цинствена проблематика. Животът в тях е завладяващ, ма-
кар и не толкоз кинематографично овладян. Питам се обаче, 
дали съобразявайки се с жизненоважното чуждо продуценство, 
не се стремим към самопредставяне главно чрез екзотиката. 
И дали така не пренебрегваме повечето от проблемите си, до-
като станем екзотични сами на себе си? Въпросът за толе-
рантността е един от най-често поставяните, но начинът, 
по който това става в момента, само показва колко е трудно 
да се намери баланс между предизвикателната екзотика и 
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натрапената дидактика. Пример – „Черната лястовица“ с 
Наградата за режисура. Ярката, свежа история за циганска-
та любов просто пропада в декларативността на предпоста-
веното нравоучение.

Стигаме до проблема за критериите, според които бяха 
раздадени наградите. Фактът, че има по две поделени на-
гради, внася известна неяснота по отношение на това какво 
всъщност подкрепя журито. Нелогично е да се поделят на-
гради между филми, които представляват един и същ худо-
жествен принцип. Когато подобно раздвоение не е в подкрепа 
на две различни тенденции, на два различни подхода, винаги 
остава подозрение за извънестетически съображения. В слу-
чая уважението към авторитетите, които неизменно тряб-
ва да бъдат почетени, вероятно си е казало думата. 

А иначе реалната смяна на поколенията в българското 
кино е очевидна. Поколението, което сега навлиза в зрелост-
та, го прави в небивало трудно за киното ни време. Затова 
не мога да приема кулоарната забележка, че четиридесетго-
дишните „гледат само в собствения си пъп“, въпреки че раз-
бирам чисто човешката ревност, която стои зад нея. Лицето 
на този фествал създадоха хора като режисьорите Людмил 
Тодоров, Иван Павлов, Иван Черкелов, Елдора Трайкова, Све-
тослав Овчаров, Станимир Трифонов, Димитър Петков, опе-
раторите Емил Христов и Рали Ралчев, продуцентите Асен 
Владимиров и Владимир Андреев. И това убедително доказва, 
че въпросното поколение не само гледа където трябва, но и 
работи hard, което на нормален български език означава – 
както трябва.

сп. Кино, 1996, № 5, с. 21-23.

ХIII Фестивал на българското кино  „Златна роза’96“
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копродукции и идентичност: 
образи на своето и чуждото
След присъединяването на България през 1993 г. 

към Европейския фонд за подкрепа на копродукции и 
разпространение на европейски филми „Евроимаж“ 
(EURIMAGES) и след подписването през 2003 г. на Евро-
пейската конвенция за кинематографската копродукция289 
българското кино все по-уверено усвоява европейския 
производствен модел – създаването на мнозинството от 
филмите като копродукции. Европейската копродукция 
се оказа в годините на прехода една от най-важните фор-
мули за оцеляване и развитие на нашето кино, за легити-
мирането му на глобализирания международен екран.

Копродукцията като производствен принцип внася 
своята специфика в естетиката на българското кино и 
преди всичко поставя въпроса за културната идентич-
ност на произведенията. Участието на чужди продуцен-
ти и интернационални екипи оказва безспорно влияние 
върху начина, по който се конструира българската иден-
тичност във филмите копродукции. В повечето случаи 
тя се изгражда като сложна парабола между очаквани-
ята на чуждите продуценти, вкусовете на понтенциална-
та интернационална публика и съзнателните усилия на 
част от българските режисьори да развиват национална-
та културна традиция. Големият въпрос, който стои пред 
нашето кино в епохата на глобализация, е: ще отстояваме 
ли българската културна идентичност чрез филмите си? 

Днес, когато в световен мащаб по-голямата част от 
филмите се произвеждат от транснационални проду-
центски обединения и се разпространяват пред глоба-
лизирана публика, идентификацията на киното чрез 
националната му принадлежност все повече е поста-
вена под въпрос. Пред очите ни екранът става поле на 
взаимодействие между различни национални тради-
ции, а съвременното кино – продукт на една глобална 

289 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp? NT=147&CM=& DF=&CL=ENG. 
Текстът на документа в български превод: http://sic.mfa.government.bg/images/content/1250/
evropeiska%20konvenzia%20kinematograf%202004.pdf [прегледан 18. 04.2012]
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кинематографична култура. Във връзка с този процес в 
кинопроизводството и в кинознанието се появяват нови 
термини – например транснационална продукция и не-
национална европейска продукция. Естетиката на транс-
националния филм включва елементи на разнородни 
културни и кинематографични традиции, обединени в 
обща художествена система, без отделните компоненти 
да се използват и възприемат според традиционните за 
изходните култури кодове и контекст. Драматургията 
и визията на ненационалните филми пък се изграждат 
посрeдством универсални и общодостъпни кодове, за 
да се улесни комуникацията с глобализираната аудито-
рия от зрители, принадлежащи към различни нацио-
нални традиции.

Транснационалният кинематографичен стил, еднов-
ременно резултат от стремежа към универсализация и 
средство за универсализиране на киноезика, стимулира 
изграждането чрез екрана на хибридни културни иден-
тичности. Въпреки че все още е възможно да се опреде-
лят доминиращи теми в една или друга национална ки-
нематография, задължителното „проектиране“ на една 
нация в нейното кино все повече отстъпва на универса-
лизма. Това важи с пълна сила и за българското кино от 
последното десетилетие.

„след края на света“
„След края на света“ (1998, реж. Иван Ничев) е пример 

за именно такъв транснационален стил. Започнат под ра-
ботното заглавие „Ах, тези Балкани“, „След края на света“, 
от една страна, създава образ на Балканите, нагоден към 
очакванията на масовия западен зрител, а от друга, пре-
обръща по вече описания начин опозицията свой – чужд 
на соцреалистическото кино. Чрез този обрат сценаристът 
Анжел Вагенщайн и режисьорът Иван Ничев се стараят да 
дискредитират образа на соцреалистическия Герой. 

Копродукции и идентичност: образи на своето и чуждото
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колатерални щети от една копродукция
Опитът да бъде оценяван който и да е от двата българ-

ски игрални филма, произведени през миналата година – „Ваг-
нер“ на Андрей Слабаков и „След края на света“ на Иван 
Ничев, ми се струва съвършено нелеп. Оценката предполага 
контекст, критерии, художествен модел, който се поддържа 
и актуализира от функционираща кинематография. Два-
та броя филми годишно не подхранват у мен илюзията, че 
българското игрално кино продължава да съществува реално. 
„Вагнер“ и „След края на света“ са по-скоро изключенията, 
необходими да осъзнаем, че ако в момента изобщо е възмож-
но да се реализира някакъв български сценарий, то това е ре-
зултат само на инициативата, упоритостта, умението и 
личните връзки на по-оправните екипи да осигурят външни 
пари за проектите си. Задграничното финансиране автома-
тически увеличава възможността за продажба и предполага 
ангажираност на чуждия продуцент за промоция, реклама и 
тактика на разпространенито на филма, адекватни на за-
коните на световния кинопазар. От тази гледна точка всеки 
български проект, стигнал до екрана, е сам по себе си успех, 
намиране на формула за оцеляване, ако не на цялата ни кине-
матография, то поне на отделни творци, доказателство, че 
все пак има начини да се прави кино в България и „след края 
на света“. В последното десетилетие постепенно проумявах-
ме, че най-съществена за тази формула е магическата дума 
„копродукция“. Предстои ни да открием действителните 
възможности на подобно кооперативно начинание за ново ле-
гитимиране на българското кино на международния екран, 
коренно променен след рухването на „държавния“ източноев-
ропейски модел. И да си отговорим на два съществени въпроса 
– първо: ще отстояваме ли някаква културна специфика и 
идентичност чрез филмите си, и второ: ще се съобразяват ли 
българските коавтори с нагласите, интересите и проблеми-
те на родната публика, съвършено незначителна като паза-
рен потенциал. 

Филмът „След края на света“, копродукция на Нацио-
налния филмов център – България, Националния филмов 
център – Гърция, Българската национална телевизия (под-
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готвила договор за услуги, за които предварително се знае, че 
не могат да се осъществят), Гръцката национална телевизия 
– Канал-1, продуцентската къща на немския телевизионен 
канал MDR – „Саксония медия“, немския продуцент Хел-
мут Рьол и на българския продуцент Боньо Бонев, не дава 
отговор на тези въпроси. Той само ги поставя с цялата им не-
избежност. И напомня за пореден път на онези от нас, които 
продължават спора дали основната творческа фигура в киното 
е сценаристът или режисьорът, че най-тежката дума всъщ-
ност е на продуцента. Хелмут Рьол не успя да убеди Аме-
риканската филмова академия да селекционира „След края 
на света“ за „Оскар“, както беше обещал пред българската 
преса, но пък през февруари му осигури четири прожекции по 
време на Берлинале (като част от съпътстващата програма 
„Панорама“), през март – премиера на Лайпцигския панаир 
на книгата, договори бъдещите му участия на куп междуна-
родни фестивали – Карлови вари, Москва, Монреал, и успя да 
го продаде в Швейцария. За какво повече могат да мечтаят 
българските автори на филма? А и на родния критик не му 
остава нищо друго, освен да немее пред такъв мощен между-
народен успех и да се задълбочава върху разсъждения от сорта 
на – дали режисьорът Иван Ничев наистина беше дисидент 
по тоталитарно време и дали е истина, че сценаристът Ан-
жел Вагенщайн е започнал да пише юбилейния си опус още пре-
ди падането на комунизма. Аз обаче отказвам да участвам в 
тази дискусия – тя просто не ми е интересна. 

Много повече ме вълнува въпросът, какво всъщност пред-
ставлява „След края на света“, филмът – хибрид между ев-
рейска сантименталност (в драматургията); българска об-
стоятелственост и вторичност (в режисурата); ориенталска 
разточителност (в изображението – оператор Георги Нико-
лов, художник Росица Бакева, консултант по декорите Ангел 
Ахрянов) и най-вече – немска продуцентска пресметливост 
в установяването на пропорциите между всичко това. Ин-
тересува ме успешната формула на произведението (защото 
филмът наистина има успех пред немската публика), пред-
ложена (или може би наложена) от продуцента Хелмут Рьол. 
И преди всичко, какво го е накарало да избере точно този сце-

„След края на света“
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нарий измежду дванадесетте предложени му български про-
екта. Историята, разказана от Вагенщайн и Ничев, е проста 
– израелският професор Алберт Коен (Стефан Данаилов) се 
завръща в родния си Пловдив след петдесетгодишно отсъствие 
и се опитва да открие следите от идиличното си детство през 
четиридесетте години на века. Преживявайки незабравими 
мигове с отколешната си детска любов, арменката Аракси 
Вартанян, той се сблъсква с отвратителен упадък на нравите 
и потресаваща девалвация на ценностите в посткомунисти-
ческа България. Спомените му отвеждат зрителя към първо-
причината за разпадането на идиличния свят на етническа 
и верска търпимост, в който се е зародила тази любов – към 
установяването на комунистическата диктатура, помела 
универсалните хуманни принципи, върху които разнородни-
те етнически общности у нас от столетия изграждат човеш-
ките връзки помежду си. По инерция, в предишното изречение 
пред „идиличен свят“ щях да поставя и епитета „предвоенен“ 
– така е прието в Европа – идилията да е предвоенна. В Бълга-
рия обаче не е точно така. Евентуалният български зрител 
на филма прекрасно знае, че малкият Берто е само един от 
хилядите български евреи, спасени от Холокоста. Именно 
това историческо обстоятелство осигурява на сценариста 
възможността да се състои любовната идилия между невръс-
тните Берто (Златил Давидов) и Аракси (Жана Даковска). 
Българският зрител го знае, но евентуалният немски зрител, 
когото Хелмут Рьол има намерение да задържи с филма пред 
телевизионния екран в най-гледаното време, не го знае и подо-
зирам, че и не иска да го знае. Най-малкото е глупаво да му се 
напомня точно когато се наслаждава на вечерната си бира, че 
има някакъв си балкански народ, спасил евреите си от нем-
ската машина за унищожение. Този германски зрител предпо-
чита актуалните репортажи от Югославия, които му дават 
самочувствието, че е несравнимо по-цивилизован от диваците 
на Балканите. От тази гледна точка не е странен въпросът 
на немския журналист, който попитал след една от берлин-
ските прожекции в кои години всъщност се развива действие-
то от спомените на Берто – в тридесетте или в петдесетте. 
В крайна сметка за успешната продажба на филма не е нужно 
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да се натрапва на европейската публика еврейската поговор-
ка, че си струва да спасиш дори само един-единствен човек, 
защото така спасяваш всичките му бъдещи потомци. Още 
повече, че Спилбърг вече я използва на финала на „Списъка на 
Шиндлер“. Аз я научих от там, но смея да предполагам, че 
българският сценарист и българският редактор на филма 
биха могли да я знаят и от къщи.

Започнат под работното заглавие „Ах, тези Балкани“, 
„След края на света“ всъщност създава образ на Балканите, 
точно съобразен с нагласата на масовия зрител на запад от 
(аз не бих казала Калотина) Виена. Изходната драматургич-
на ситуация – мирното съжителство между трите рели-
гии в стария Пловдив е точно повторение на всеизвестната 
в немскоезичния свят, преподавана във всички немски учили-
ща „Притча за пръстените“ от драмата на Лесинг „Натан 
Мъдреца“. Германците обичат да ѝ се наслаждават, защото 
тази притча им дава самочувствието, че веротърпимостта 
е исконен немски принос към световната култура и полити-
ческо устройство. Съвременният пласт на повествуванието 
от своя страна също е изцяло подчинен на друга представа 
на масовия западен зрител за посттоталитарната Източна 
Европа. Филмът не иска да го затормозява с мисловни ал-
тернативи, а материализира и циментира убеждението, че 
източноевропейците са онеправдани хора, тероризирани от 
бездушни бюрократи и жестоки мафиоти. И някъде между 
сантиментите на началните кадри и оголената декларатив-
ност на финала се самопоражда посланието, което, иска ми 
се да вярвам, не е нарочно търсено от авторите – внушение-
то, че в България носители на хуманността, цивилизацията 
и културата са само малцинствата. Българският елемент, 
такъв, какъвто ни го представят авторите на филма, е или 
изцяло деструктивен, или пък толкова плах и нерешителен, 
че не е в състояние да отстои нито една що-годе приемлива 
обществена или морална позиция. Лесно може да се убедим в 
това, ако си дадем сметка какво е мястото на българските 
персонажи в тази балканска чувствено-романтична история. 
Българинът в „След края на света“ е или фанатизиран пар-
тиен секретар, който руши хуманността и цивилизацията 

„След края на света“
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(учителят Стойчев на Александър Морфов), подкупен адво-
кат (адвокатът Караламбов на Петър Попйорданов), или 
безименен брутален мафиот. В най-добрия случай на нашего 
брата е отредена ролята на уплашен до смърт дребен чинов-
ник (Митко Стойчев на Пламен Сираков) или на безличен 
мамен съпруг (Георги на Михаил Мутафов). За сметка на 
това пък на гърка Костас (Йоргос Цицопулос), на последния 
малцинствен страдалец, оцелял след системно извършваното 
от българската комунистическа власт етническо прочис-
тване на Пловдив, в наши дни е съдено да бъде изгорен жив от 
българската мафия. Този брутален акт окончателно разбива 
илюзиите на професор Алберт Коен, че в България могат да се 
проявяват щедрост, толерантност и човечност. Западният 
зрител също се успокоява, че не е прост ксенофоб – очевидно е, 
преценката му за хората от Балканите е строга, но справед-
лива, а подозрителността, с която традицонно гледа на тях, 
е проява на здрав разум. Още повече, че българските автори на 
„След края на света“ споделят, материализират и обиграват 
най-лошите му представи за собствената им култура.

Далеч съм от мисълта да оспорвам правото на когото и 
да било да предлага на света образа на България и българите 
такъв, какъвто го вижда. Нито пък подозирам Анжел Ваген-
щайн и Иван Ничев в съзнателно дискредитиране на нация-
та. Оценявам антитоталитарния патос на творбата, как-
то и специфичните ѝ атмосфера и екзотичен колорит, но 
не мога да приема отсъствието на баланс между елементи-
те, които биха направили филма привлекателен за чуждия 
зрител и едновременно с това искрен и отворен към българ-
ската публика. Убедена съм в това, че войната в Югославия 
ще го „продава“ още по-успешно и мога само да съжалявям, че 
същата тази война ще възпре туристическия поток, който 
иначе би могъл да се очаква откъм Германия, след като нем-
ските телевизионни зрители видят толкоз красивите кадри 
от романтичния стар Пловдив. За подобна загуба в момен-
та аз мога да употребя само натовски жаргон и да я нарека 
колатерална (странична) щета, нанесена на нашата копро-
дукция от войната в Югославия. Колкото до двата въпроса, 
които поставих в началото на текста, струва ми се, че се 
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оформи един малко неочакван отговор – дори да не отстоя-
ваме някаква културна идентичност чрез филмите, които 
създаваме като копродукции, дори да не се интересуваме от 
родната публика (нали е съвършено незначителна като па-
зарен потенциал), все пак трябва да си даваме сметка какво 
точно създаваме – екзистенциална драма с общочовешка про-
блематика или тривиален търговски продукт, предназначен 
за западния пазар. Подчертавам, че не намирам нищо лошо в 
производството на търговски продукти. Стига да се освобо-
дим от интелектуалските си преструвки и да имаме съзна-
ние за какво точно става дума – когато ги предлагаме като 
автори и когато ги консумираме като зрители.

в. Култура, № 19, 1999, с. 7.

„Писмо до америка“
Според иронията на преходното ни време, привлича-

нето на средства от чужбина се оказва жизнено важно, за 
да може темата за националната ни идентичност да стиг-
не до екрана. „Писмо до Америка“ (копродукция между 
България, Холандия и Унгария) според мен е преломният 
филм на новото столетие не само заради художествените 
си качества, а и заради възстановения контакт с публика-
та – от първата си поява на ХХІV Кинофестивал „Златна 
роза“ през 2000 г. до края на 2011 г. филмът неизменно 
е сред първите двадесет най-гледани български филма290. 
Удивително е, че „Писмо до Америка“ се появява напук 
на теорията за необходимата критична маса, в година, ко-
гато на екран излизат само три български игрални фил-
ма. Точно в т.нар. „нулеви години“ на българското играл-
но кино Иглика Трифонова тръгва да дири живата вода 
на българската духовна традиция. Този ѝ акт на смелост, 
изведен и защитен в целостта на произведението, е по-
важен за оценката на филма ѝ от претенциите на крити-
ката към самоцелните сцени на етнографско любуване и 
селска екзотика. Според мен „Писмо до Америка“ е голя-
мото събитие в българското кино на вододела между две-

290 Вж. Bulgarian Cinema 2011. Facts/Figures/Trends. Sofia: Bulgarian National Film Center, 2011, p. 17.

„Писмо до Америка“



276

Трета криза на идентичност: българското кино в епохата на глобализация

те столетия. С този филм средното поколение кинемато-
графисти разкъса порочния кръг на лутане, в който беше 
изпаднало киното ни през 90-те и извеждайки на преден 
план проблема за съвременната българска идентичност, 
категорично заяви, че е узряло за нов поглед към българ-
ското минало и към българското настояще. Според на-
уката „усещането за национална идентичност осигурява 
мощно средство за ситуиране на индивидуалния аз в све-
та чрез призмата на колективната личност и характер-
ната ѝ култура. Чрез споделената уникална култура ние 
имаме възможност да разберем „кои сме“ в съвременния 
свят. Чрез откриването на тази култура ние преоткрива-
ме себе си, своя „автентичен аз“, или поне така изглежда 
на многото разколебани и дезориентирани индивиди, на 
които се налага да се борят с големите промени и неси-
гурността в съвременния свят.“291

„Писмо до Америка“ тръгва от традиционната употре-
ба на фолклора като ценност, която дава на героите чув-
ството за уникалност и дори богоизбраност, но действи-
телният катарзис всъщност настъпва на финала на филма, 
който осмисля националните традиции чрез общочовеш-
ките ценности, валидни извън исторически установената 
национална общност. Фолклорните традиции придобиват 
смисъл за героите и за зрителите едва когато собственото 
духовно наследство се съотнесе към „чуждото“ и когато ге-
роите намерят начин да го интегрират в настоящето си, в 
съвременността. Посланието, което Иглика Трифонова от-
правя на финала на филма, е недвусмислено – за нас, съвре-
менните българи, връщането към корените има смисъл 
само дотолкова, доколкото ни дава чувство за идентичност 
в съвременния глобализиран свят. С оригинален сюжетен 
обрат „Писмо до Америка“ предлага решение на пробле-
ма за идентичността чрез постигане на нейната множестве-
ност – на финала героят японец запява българската песен 
„Пуста младост“, а българинът Камен участва в чайна цере-
мония на покрива на небостъргач в Манхатън.

291 смит, антъни. Националната идентичност. София: Кралица Маб, 2000, с. 30.
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Иглика Трифонова и режисьорите от нейното поко-
ление се стремят, всеки по свой начин, към кръстопътна 
среща между българските традициии и непреходните 
ценности на големия свят. С „Писмо до Америка“ новото 
българско кино категорично лансира идеята за диалога, 
и то в момент, когато европейското кино като цяло все 
още продължава да робува на наследените от Студената 
война стереотипи.

„гори, гори, огънче“
Много важен аспект на този диалог са непредубедени-

те екранни интерпретации на темата за мюсюлманско-
то население на България. След ефектната тоталитарна 
манипулация „Време разделно“ (1988) тази тема за пръв 
път се върна на българския екран с телевизионния сериал 
„Гори, гори, огънче“ (1994, реж. Румяна Петкова). Кино-
вариантът му излезе на голям екран в края на октомври 
1994 г. Десет години по-късно се появи и вторият филм 
по темата, „Откраднати очи“ (2004, реж. Радослав Спа-
сов), копродукция между България и Турция. Според 
мен „Гори, гори, огънче“ е по-дълбоко проникващият 
в същността на проблемите, а оттук и художествено по-
успешният от двата. Филмът на Румяна Петкова носи ен-
тусиазма от току-що придобитото чувство за свобода, ха-
рактерно за нашата интелигенция през първите няколко 
години на политическата промяна. „Гори, гори, огънче“ 
е ситуиран във времето около емблематичната 1968 г. 
Точно по това време тоталитарната власт прави и един от 
своите опити за насилствено „приобщаване“ на българ-
ските мюсюлмани към „прогреса“ в комунистически 
вариант. Сценарият на Малина Томова навлиза дълбо-
ко в различни аспекти на тоталитарното насилие и дава 
възможност темата да се интерпретира многопластово – 
не само като горчив спомен за гнета над сънародниците 
ни мюсюлмани, а и като драма на тоталитарните безза-
кония, преживяни от всички обикновени български хора.

Социалната рецепция на „Гори, гори, огънче“ е много 
интересна с опитите на бившите комунистически идеоло-

„Гори, гори, огънче“



278

Трета криза на идентичност: българското кино в епохата на глобализация

зи, политици и интелектуалци, окрилени от тогавашната 
победа на БСП на парламентараните избори, отново да за-
действат част от механизмите на цензура, с които са управ-
лявали българското кино в продължение на четири кому-
нистически десетилетия. Вестник „Български писател“, по 
това време орган на Съюза на българските писатели, реаги-
ра на филма с националистически статии. В пресата се по-
явяват, в добре познатата тоталитарна режисура, и декла-
рации срещу филма на „спонтанно“ самоорганизирали 
се граждани, които настояват за „търсене на наказателна 
отговорност за изопачаване на действителността от създа-
телите на филма“292. По този повод Александър Андреев 
пише: „там, където цензурата преди зачеркваше идеологи-
чески тревожни мисли, днес червеният молив отстранява 
критиката срещу „патриотичния капитал“, срещу мухля-
салите концепции за национална сигурност и срещу до-
мораслото самочувствие на нацията-отличник; там, където 
раздаваха пионерски връзки и партийни книжки, сега се 
размахват кадилници“293. Оказва се обаче, че за киногил-
дията и за голяма част от българската интелигенция тези 
механизми вече не работят. В медиите се разгаря ожесто-
чен дебат по повод на филма, като в негова защита заста-
ват видни български кинематографисти, интелектуалци и 
журналисти – Рангел Вълчанов, Никола Георгиев, Невена 
Стефанова294, Копринка Червенкова, Георги Лозанов. В 
специалния брой на вестник „Култура“295, посветен на този 
дебат, Боряна Матеева публикува рецензия за филма под 
красноречивото заглавие „О – като огън и обич“. Нещо по-
вече – развихрилата се дискусия в крайна сметка води до 
разцепване Съюза на българските писатели – в него остават 
главно свързаните с БСП (бивша БКП) автори, а писатели-
те демократи основават ново Сдружение на българските 
писатели. 

292 Вж. Писмо от Инициативен комитет на гражданите от Мадан до редакцията на в. Стан-
дарат, № 871, 1995.
293 андреев, александър. Нямаме Хавел, имаме Хайтов. – Култура, № 31, 1995.
294 стефанова, невена. Мугленски истории, истерии и инерции... – Култура, № 13, 1995.
295 В. Култура, № 7, 1995. http://www.kultura.bg/media/my_html/mainpage/anty/317.htm 
[прегледан 11.02.2013]
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Българското кино – пеш по Бруклинския мост
Фестивалът на българското кино „Златна роза“, дваде-

сет и четвърти по ред, завърши без да бъде присъдена Голя-
мата награда – безпрецедентен случай в тридесет и девет го-
дишната му история. Журито отказа българската „Златна 
роза“ на безспорния фаворит на публика и критика „Писмо 
до Америка“ (сценарий и режисура Иглика Трифонова), но 
предложи точно този филм да защитава кинематографична-
та чест на нацията в битката за „Оскар“. Може би зад това 
решение стои изключителното самочувствие на българска-
та кинематографична общност – филм, който ни се струва 
достоен за наградата на Американската филмова академия 
всъщност е някак си недостатъчно съвършен за нашето до-
машно отличие. За поучение председателят на журито Ни-
кола Корабов два пъти – на пресконференцията и на офици-
алното закриване на фестивала, прочете списък на филми, 
които са се разминали със „Златната роза“: „Крадецът на 
праскови“ на Въло Радев, „Козият рог“ на Методи Андонов, 
„Привързаният балон“ на Бинка Желязкова, „Авантаж“ на 
Георги Дюлгеров... Оказва се, че най-стойностните български 
филми по правило не получават най-високото национално 
отличие. Лесно е да намерим обяснение на този феномен в 
политическата стагнация на тоталитарните десетилетия. 
По-трудно е да отгатнем каква конюнктура днес мотивира 
начина, по който (не) беше награден „Писмо до Америка“ – 
предразсъдъците, че съчетанието от документ и постанов-
ка не може да роди добър игрален филм, кулоарните слухове, 
че факторите от Евроимаж са останали абсолютно безраз-
лични към филма, всеизвестно чепатият характер на про-
дуцента му Росица Вълканова или преценката, че „тези едно 
чукане не могат да заснемат като хората“? Съгласна съм, 
че точно секссцената не е кинематографично постижение, 
но въпреки това „Писмо до Америка“ остана най-добрият 
филм на този фестивал. 

Осемте и половина филма от конкурсната програма (не 
мога да преброя като два отделни филма двете части на „Данъ 
Коловъ“ на Михаил Гецов) бяха прожектирани пред почти 
празна зала. Основната фестивална публика бяха журито и 

Българското кино – пеш по Бруклинския мост
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шепа професионалисти, които уважиха оскъдната филмова 
продукция от последните четири години повече поради колеги-
ална солидарност, отколкото поради очакване, че фестивалът 
ще произведе събитие. Открит по ирония на съдбата под зву-
ците на музика от саундтрака на „Титаник“, конкурсът 
потече в руслото на скептичните очаквания, тук-таме опро-
вергавани от примирените констатации, че предвоенното ни 
кино е на съвсем прилично ниво (ретроспективната програма 
на Българска национална филмотека), че авторската линия 
не се е изгубила съвсем („Стъклени топчета“ на Иван Черке-
лов), че имаме приличен дебют на млад режисьор („Пансион за 
кучета“ на Стефан Командарев), че не ни липсва потенциал в 
жанровото кино („Данъ Коловъ“ на Михаил Гецов). Фестивал-
ният живот се люшкаше вяло цели четири дни между сниз-
ходителното признание (за добрия звук на „Магьосници“ на 
Иван Георгиев и Сотир Гелев например) и явното омерзение 
(„Суламит“ на Христо Христов). Не знам по каква интуи-
ция публиката изпълни салона на четвъртата вечерна про-
жекция. Представянето на „Писмо до Америка“ започна със 
задавени сълзи в залата и завърши с извънпротоколното качва-
не на екипа на сцената. Историята на Иван (Филип Аврамов), 
на когото заедно с визата за САЩ отказват елементарното 
човешко право да бъде до умиращия си приятел, въздейства не 
само и просто с прехвърлянето на мостовете между нашето 
„тука“ и онова далечното, задокеанското „там“. Авторите 
на филма се целят преди всичко в някакви много дълбоки плас-
тове на българската душа, в онези равнища, които подтис-
каме, забравяме, заравяме заради усилията да се изравним с 
„тамошното“. Удивително е, че „Писмо до Америка“ се появи 
в най-тежкия момент за българското кино, когато, свалили 
всякакви гардове, търсим пари и подкрепа отвън, а в замяна ни 
искат да се нагодим към очакванията на не най-изисканата 
западна публика. Точно в този момент Иглика Трифонова, под-
помогната от амстердамските и будапещенските си съпро-
дуценти, дръзва да разкаже прастарата приказка за Иван Глу-
пака, който тръгва по дирите на живата вода (цяр против 
смърт за приятел) и намира истинските неща, за които си 
струва да се живее. Търсейки песента, която може да възкре-
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сява мъртъвци, героят на филма Иван се отдалечава стъпка 
по стъпка от мизерията на ежедневието си. Изкачвайки се все 
по-високо в планината, той навлиза в онези дебри, където жи-
вотът и смъртта са просто двете различни лица на битието, 
за да преоткрие силата на собствената си духовна традиция. 
Авторите на филма възкресяват за българската, и надявам се 
за всяка друга публика, вродената ни способност да надделява-
ме само с едната песен над всичко – над измислените граници, 
начертани от по-силните от нас, над разстоянията, над оке-
аните и дори над последната черта, която разделя живота от 
смъртта. Безпомощен пред бюрокрацията на могъщата чуж-
да държава, Иван възкресява умиращия в нюйоркската болница 
Камен (Петър Андонов) от разстояние само с няколко такта 
българска музика (в действителност, написани от българския 
американец Милчо Левиев, който получи Наградата за музика 
за саундтрака на този филм). Това самочувствие, този хъс на 
героя и на създателите му, изведен и защитен в целостта на 
произведението, ме карат да видя в „Писмо до Америка“ съби-
тие, независимо че не съм сляпа за несъвършенствата на фил-
ма във вид на излишни дължини, самоцелни сцени, известно 
преексплоатиране на етнографския колорит и несъстоялата 
се първичност на вече споменатия сексепизод.

За мен бе доста неочаквано да открия същия патос и в 
„Данъ Коловъ“, трудно и дълго реализирания проект на Ми-
хаил Гецов. Признавам, че жанровото кино с кечтематика 
не ми е любимо. Личните пристрастия обаче не ми пречат 
да отбележа умението, с което е изградена атмосферата на 
филма. За онези, които не са го гледали – действието му се 
развива къде ли не по света в първите четири десетилетия на 
20 век. Очевидно е, че Михаил Гецов, едновременно сценарист, 
режисьор, продуцент, композитор, звукар и какво ли още не в 
тази продукция, е положил невероятни усилия, за да постиг-
не максимална достоверност в пресъздаването на онази Аме-
рика, която познаваме от холивудската класика. Като отче-
тем, че е работил в настоящите български условия и е успял, 
си струва да отбележим „Данъ Коловъ“ като нещо повече от 
поредния жанров филм. Първо, защото не е пореден – след-
военното българско кино показва удивителна неспособност 

Българското кино – пеш по Бруклинския мост
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да следва простите, но задължителни изисквания за разказ-
вателност и комуникативност на жанровото кино. В кон-
текста на агонизиращото ни кинопроизводство, създаването 
на истински жанров филм, и то от сфера, в която нямаме 
никакви традиции, е повече от изненадващо. Второ, защото с 
цялата си непретенциозност „Данъ Коловъ“ поставя същия 
проблем, около който е структуриран „Писмо до Америка“ 
– за постоянството в отстояването на „своето“ пред могъ-
ществото на „чуждото“. Извън това основно ядро двата фил-
ма се различават и по цели, и по художествено въздействие, 
но патосът им е един и същ – откъдето и да го погледнеш, 
имаме силата (физическа или духовна, според аудиторията), 
за да се съизмерваме с американците. Съвпадение е, че и два-
мата оператори, Рали Ралчев („Писмо до Америка“) и Емил 
Топузов (с Наградата за операторско майсторство за „Данъ 
Коловъ“), не са устояли на изкушението да снимат прочу-
тия Бруклински мост, без това да има особено отношение 
към сюжетите на филмите. Оценявам патриотичните им 
опити да превърнат прочутото транспортно съоръжение в 
едва ли не привичен атрибут на българското кино. И тре-
то, и може би най-важно – „Данъ Коловъ“ е единственият 
филм в конкурсната програма, реализиран без спонсорството 
на Националния филмов център. С тази продукция Михаил 
Гецов доказа, че е възможно в България да се създаде филм без 
абсолютно никаква подкрепа от Министерство на култура-
та, за което разглезените му европейски колеги могат само 
да му завидят. В резултат на всичко това той, разбира се, 
не получи Наградата за продуцентство, която Национални-
ят филмов център отказа да присъди. Мотивировката беше 
ясно заявена – през последните четири години не се е намерил 
игрален продуцент, който да се сработи достатъчно добре с 
Центъра. Интересно е дали продуцентите, които и за в бъде-
ще разчитат само на независимо субсидиране, изобщо имат 
някакъв шанс да се доберат до това отличие. И дали някога 
тази награда ще отиде в ръцете на някого от чуждите про-
дуценти, които рискуват с български филми.

Защото, независимо от оскъдната продукция, скромно-
то общо равнище, несполуките и дори откровения чалгад-
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жийски кич („Испанска муха“), фестивалът категорично 
показа, че през последните четири години българските кинад-
жии упорито се борят да прекрачат границите на затворе-
ния свят, в който сме орисани да живеем. Засега успяваме да 
го постигнем по-скоро на житейско, отколкото на творческо 
ниво – фактът, че две от фестивалните награди: Наградата 
за женска роля на Жана Караиванова („Стъклени топчета“) 
и Наградата за музика на Милчо Левиев („Писмо до Амери-
ка“), ще прелетят Атлантическия океан, се дължи по-скоро 
на криволиците в житейския път на наградените, отколко-
то на космополитните екипи на българските филмови про-
дукции. Друг е случаят с „Вагнер“, игрален дебют на Андрей 
Слабаков. Не само защото един от съпродуцентите му в мо-
мента учи в престижно киноучилище в Лос Анджелис, а пре-
ди всичко защото авторът му без всякакви комплекси, с при-
вичната си безцеремонност, употребява всичко онова, което 
е могъл да купи от световния екран. Независимо от натрап-
чивите си алюзии с българската действителност, „Вагнер“ 
е най-малко българският филм. Антуражът от ченгета, 
идиоти, просяци и онеправдани не е впрегнат в традицион-
ната социална критика, а бива разигран в абсурдна комедия в 
кафкиански стил, разказана на онзи универсален език, според 
който киното е просто и само кино, игра на светлината пред 
обектива (филмът е черно-бял) без затъване в национални 
комплекси и без обвързващи конкретизации. Може би посо-
ката, в която сочи „Вагнер“, е един възможен път към по-
голяма универсалност на българското кино. Със сигурност 
обаче явното слугуване на очакванията на масовия западен 
зрител („След края на света“) никога няма да предизвика ин-
тереса на която и да било публика с вкус към уникалното.

Амбицията да е неповторим, е нормалната амбиция на 
всеки творец – сигурно и осемте автори са започнали проек-
тите си с надеждата, че ще успеят да докажат своята не-
повторимост в непосилните условия от края на отминава-
щия век, който остави българското кино в апокалиптично 
състояние. Получили са се по-успешни, по-малко успешни и 
съвсем неуспешни филми. Бъдещите историци ще трябва да 
работят с отделни произведения, отломъци, опити, които 
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съществуват сами за себе си, които се носят от търсенето 
на смисъла на живота („Стъклени топчета“) до очевидното 
признание за неговото бизсмислие („Вагнер“). Дано на тези 
бъдещи историци се отдаде да установят тенденции, аз съм 
твърде вътре в нещата, за да мога да ги очертая днес. Зато-
ва предпочитам да се върна на моста от заглавието. Той се 
отличава от всички мостове в Ню Йорк по това, че има две 
нива – на едното можеш да фучиш с кола, а на другото да си 
ходиш пеш. Може би затова Рали Ралчев и Емо Топузов са из-
брали да го снимат – защото на този мост можеш да спреш, 
да се оглеждаш назад, да си дадеш сметка откъде си, накъде 
си тръгнал, и най-вече да не бързаш, дори ако си решил да по-
кориш Америка. Така е и с „малкото кино“, ако искаме да 
стигнем до голямото признание, да покорим големия свят, е 
добре да спираме на няколко години и да се вглеждаме в себе си, 
в това, което правим. И да не забравяме, че имаме достатъч-
но сили да вдигнем и мъртвец от гроба.

в. Култура, № 42, 2000, с. 5.

„Златна роза'2000“: сезонът на късните дебюти
Да коментираш фестивал два месеца след събитието е 

безспорно предимство – купонджиите са изтрезнели, куло-
арните клюки са загубили актуалност, страстите около 
награждаването са охладнели достатъчно. Дошло е времето 
състезателният хъс да отстъпи място на трезвата пре-
ценка. За добро или за зло вестникарското ехо от този ХХІV 
Фестивал на българския филм заглъхваше по-дълго от обик-
новеното. За добро – при толкова шум около наградите дори 
най-масовата публика разбра, че у българския кинаджия все 
пак е останало някакво желание да бъде зачетен, признат 
и поощрен. За лошо – дискусията в медиите се завъртя по-
скоро около решенията на журито и поведението на обиде-
ните, а не около качествата на филмите. Справедливи или 
не, решенията на това жури нямат почти никакви послед-
ствия – разпространението на българските филми много 
малко зависи от националните награди, а бъдещите поко-
ления едва ли ще се интересуват от това кой, какво и защо 
(не) е присъдил на точно този фестивал. Както днес никой 
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не се вълнува какъв е бил съставът на журитата, увенчали 
със „Златна роза“ например „Наковалня или чук“ на Христо 
Христов вместо „Козият рог“ на Методи Андонов през 1972, 
а през 1973 – „Иван Кондарев“ на Никола Корабов (впрочем 
председател на жури 2000) вместо „Преброяване на дивите 
зайци“ на Еди Захариев. Очевидно журитата идват и си оти-
ват заедно с породилата ги конюнктура, а филмите утвър-
ждават стойността си в диалог с публиката и критиката. 
Затова е време шумът около награждаването да утихне и да 
потърсим стойностите, които ни предложиха самите про-
изведения (осем конкурсни; още толкова в съпътстващата 
документална програма; пет в панорамата на най-новите 
копродукции с българско участие, между които и номинира-
ният за „Оскар“ „Изток – Запад“ на Режис Верние; българ-
ската селекция от Фестивала на анимационното кино Ане-
си’2000 и три блока студентски филми, които се бориха за 
новоучредената Награда за студентски филм).

Неясната периодичност, с която се провеждат национал-
ните фестивали през последното десетилетие, дава основание 
за тревога – свитото до крайност производство предлага по 
два игрални филма годишно и всеки следващ фестивал се орга-
низира, когато се посъберат достатъчно творби. Чудно е, че 
при тази ситуация в България са останали достатъчно хора, 
които упорстват именно в игралното кино. Иглика Трифо-
нова („Писмо до Америка“), Андрей Слабаков („Вагнер“), Ми-
хаил Гецов („Данъ Коловъ“), Сотир Гелев и Иван Георгиев-Гец 
(„Магьосници“) са все игрални дебютанти. С изключение на 
Христофор Божилов и Стефан Командарев („Пансион за ку-
чета“) дебютантите са във възрастта, определена от един 
американски социолог като „цъфтящите четиридесет“. 
Техните игрални прощъпулници са резулати на натрупан 
житейски и художествен опит, на доказана способност на 
авторите им да се борят, да оцеляват и да се утвърждават. 
Затова гледам на тези дебюти по-скоро като на упорито 
преследвани цели, на изстрадани избори, отколкото като на 
сбъднати младежки мечти. Осъществените с мъки дебют-
ни продукции фокусират проблемите на цялото кинемато-
графично поколение, което прие предизвикателството да от-

„Златна роза“ 2000: сезонът на късните дебюти
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стоява съществуването на българското игрално кино напук 
на глобализацията. 

Иглика Трифонова, Михаил Гецов и Андрей Слабаков са 
много различни като кинематографисти, но и тримата са 
достатъчно зрели, за да превърнат проблемите, съпътствали 
реализацията на проектите им, в качества на вече готовите 
филми и така да докажат предимствата на късния дебют. 
Творческото самочувствие, изграждано с години в докумен-
талното кино или в телевизията, позволява на тези автори 
гъвкаво да отстояват художествените си намерения и да раз-
личават необходимия компромис от конюнктурното нагаж-
дане. А конюнктурата е отчайваща – липсата на стабилно 
производство се съчетава с разпространение, доминирано от 
холивудската продукция. Може да се спори кое от двете е 
причина и кое следствие, но едно е безспорно – българският 
режисьор трябва да се доказва пред собствената си публика 
в неравностойна конкуренция с Холивуд. В този смисъл фе-
стивалът беше интересен и с това, че даде възможност да 
сравним как реагират на това предизвикателство различни-
те поколения кинематографисти. Утвърдилите се преди па-
дането на Берлинската стена Анжел Вагенщайн, Иван Ничев 
(„След края на света“), Христо Христов („Суламит“), Ки-
ран Коларов („Испанска муха“), търсят начини да се нагодят 
към предполагаемите очаквания на чуждата („След края на 
света“) или родната („Испанска муха“) публика. За разли-
ка от тях тазгодишните дебютанти виждат шанса си да 
бъдат универсални, а не провинциални, именно като демон-
стрират собствена гледна точка и, защо да не го кажем на-
право – патриотизъм. „Писмо до Америка“, „Данъ Коловъ“ 
и „Вагнер“ са създадени с увереност, че зрителят може да 
бъде спечелен само в сериозен диалог за нещата, важни именно 
за българската публика, за проблемите на нашето самочув-
ствие, които по принцип не вълнуват нито Холивуд, нито 
немските телевизионни канали, нито френските проду-
центски къщи. Дори Иван Черкелов („Стъклени топчета“) 
се е отказал от абстрактността на предишните си филми и 
е „закотвил“ действието в почти злободневна конкретност. 
Предишното издание на фестивала насочи фокуса на българ-
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ското кино към драматичното люшкане между истински-
те и фалшивите ценности („Закъсняло пълнолуние“ на Еду-
ард Захариев). Най-добрите филми, представени на „Златна 
роза'2000“, раздвижиха този фокус в различни плоскости и 
започнаха (въпреки рекордната си малобройност) да очерта-
ват тенденция. Най-добрите от новото поколение в българ-
ското игрално кино са избрали да говорят за нещата, които 
ги вълнуват истински. Защитили са този избор художестве-
но според таланта и мисленето си. Стилът на филмите им 
варира от жанровото кино („Данъ Коловъ“) през документал-
ната убедителност („Писмо до Америка“) и авторското по-
вествувание („Стъклени топчета“) до гротескната притча 
(„Вагнер“), но всички – Иглика Трифонова, Андрей Слабаков, 
Иван Черкелов, Михаил Гецов – са работили с вярата, че мо-
гат да впишат българското кино в общия кинопроцес само 
ако осмислят собствената си духовна традиция и ценностна 
система.

сп. Кино, № 6, 2000, с. 31-33.

Вулгарен реализъм
Кризата на идентичността, настъпила в Източна Евро-

па след падането на Берлинската стена, породи в киното 
на бившия Съветски блок особено силно деформирана 
социалнокритична линия. Това кино на прехода започ-
ва да упражнява социална критика (ако си послужим с 
термин на криминалистиката) по особено жесток към 
зрителя начин. В края на миналия и в началото на но-
вия век на българския екран борбата с житейската мар-
гинализация деградира до маргиналност на посланията. 
Вече споменах, че руските колеги отнасят филмите, ре-
шени в такъв стил към жанра чернуха. Валерий Цимбал 
определя чернухата като филм, който „рисува живота 
в най-черни краски, защото се рови главно в помията“. 
Аз от своя страна определям филмовия стил, при който 
бруталността на действителността се пренася буквално 
на екрана и води до бруталност на художествените сред-
ства като вулгарен реализъм. И у нас, подобно на Русия, 
хаотичната действителност на прехода до такава степен 
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травмира режисьорите, че лиши много от филмите от 
задължителната за изкуството дистанция към обекта на 
изображение. Така пошлостта, неовладяна режисьорски, 
обсеби българския екран и от проблем за разискване се 
превърна в кинематографичен стил, например в „Огле-
далото на дявола“ (2001, реж. Николай Волев), „Съдба-
та като плъх“ (2001, реж. Иван Павлов), „Най-важните 
неща“ (2001, реж. Иван Андонов), „Асистентът“ (2002, 
реж. Илия Костов), „Стъклената река“ (2009, реж. Стани-
мир Трифонов). През първото десетилетие на 21 век ки-
нематографичните стойности (подобно на социалните) 
постепенно изчезнаха и се размиха, създавайки впечатле-
ние за все по-маргинална естетика на българското кино. 

Мераци и заместители
Вече ме е срам да гледам нови български игрални филми. 

Срам ме е, че парите, които някои държавни институ-
ции и спонсори все пак отделят за кино, се прахосват най-
безотговорно. И все повече си мисля, че със средства се сдоби-
ват не онези, които предлагат най-интересния замисъл, а 
онези, които се окажат най-ловки в конюнктурните игри. 
Може би авторите и разпространителите на „Испанска 
муха“ (продуцент, сценарист и режисьор Киран Коларов, раз-
пространител „Дъга арт филм“) се надяват, че някак си ще 
успеят да омаят публиката. „Аз съм направил този филм 
за публиката! И за никого друг!“, бойко заяви режисьорът на 
официалната премиера на филма в Зала 1 на НДК на деветна-
десети януари [1998]. Демагогска застраховка срещу всякак-
ви художествени претенции от страна на критиката. Че за 
кого другиго освен за публиката се правят филмите, бих по-
питала аз. Разбира се, от кино може и да се печели, но това 
вече не се случва с европейските филми, така че няма опас-
ност да заподозрем продуцента в комерсиални подбуди. Чудя 
се как е възможно да правиш филм за публиката и всячески 
да ѝ показваш, че не я уважаваш. Как може да събереш едни от 
най-добрите ни филмови актьори и да ги подложиш на уни-
жението да не знаят за какво всъщност става дума.

След три години работа, два пъти отлагана премиера 
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и много добре организирана рекламна кампания „Испанска 
муха“ се появи с жанровото определение „екшънкомедия“. 
Някъде по пътя към екрана е отпаднало прилагателното 
„еротична“, но слава Богу, Аня Пенчева се грижи еротика-
та да не се загуби съвсем. Всъщност Киран Коларов предлага 
една казармена история, която преминава ту в любовна, ту в 
гангстерска. Как да не си спомниш „Служебно положение: ор-
динарец“ и „Граница“? И се започва едно цитиране, автоци-
тиране, пародиране. Как да не се сетиш за „Криминале“-то 
на Тарантино и за постмодернизма? Появяват се едни персо-
нажи от подземния свят. Как да не се почувстваш ангажиран 
с проблемите на престъпността? Търси се скъпоценната 
„испанска муха“, прочут афродизиак, или друго яче казано – 
средство за мерак. Как да не потръпнеш от възбуда? Само 
дето от всичките заснети напосоки парчета не може да се 
образува интрига. А какво е екшънът без интрига? Пък бил 
той и екшънкомедия. За какво друго ще го гледа зрителят, 
ако не за да следи перипетиите на действието, вълнувайки 
се за развръзката. За справка – прословутото „Криминале“. 
Хем е смешно, хем има добре оформена история, нищо че е 
раказана отзад напред.

Сещам се, че в предаването „Киномания“ (Канал 1 на 
БНТ) премиерата на филма бе наречена „културното съби-
тие на седмицата“ и не мога да не си спомня за станалите 
вече класически български комедии от шестдесетте години – 
„Специалист по всичко“, „Кит“. Освен всичко друго автори-
те им са имали хъс, имали са позиция. Около нея сценаристи 
и режисьори са структурирали повествуванието, нея са за-
щитавали актьорите с изпълнението си. Колкото и да е било 
трудно по онова време да отстояваш позиция, някои хора са 
дръзвали да го правят. И то в най-трудния жанр – комедия-
та. Днес абсурдното ни ежедневие предлага най-невероятни 
сюжети. По-невероятни от прословутата „Невероятна 
история“ на Радой. И комедии се правят. Четири комедии 
– „Ла донна е мобиле“, „Трака-трак“, „Четиринадесет целув-
ки“, а сега и „Испанска муха“, са значима част от оскъдната 
ни филмова продукция през последните години. Най-важно за 
една комедия е да е смешна. Затова утехата, че „дори да не е 
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смешно, важното е да не плачат хората“ (виж интервюто на 
Аня Пенчева във вестник „Труд“), ми се струва малко стран-
на. И ми се доплаква. Защото очевидно авторът няма особено 
високо мнение за зрителите си и очаква да го аплодират, за 
това, че просто им показва няколко известни и любими лица. 
А известните и любимите се спасяват кой както може. Все-
ки от тях може според това колко опит има на екрана. Тодор 
Колев, Стефан Данаилов, Георги Русев и Антон Радичев мо-
гат. Аня Пенчева и Велко Кънев – по-малко. Камен Водени-
чаров, Петър Попйорданов и Фани Коларова – още по-малко. 
Любо Ганев пък е истинско откритие – той дори не е актьор, 
но играе толкова наистина смешно, че съжаляваме, че не е в 
кадър по-дълго. Всеки от изпълнителите се хваща за отдел-
ната ситуация, като че ли филмът като цяло не съществу-
ва. Не можем да ги обвиним – само ако забравят за недоиз-
мисленото „цяло“, могат да намерят логиката на играта си. 
Чудя се само защо Сашка Васева отсъства от екрана. Може 
би защото нейната звезда изгря след началото на снимките и 
Киран Коларов не е имал време да ѝ измисли подходяща роля. 
Жалко! Всеизвестно е, че дамата действа по-еротично от 
всякаква „испанска муха“.

Мисля обаче, че нищо не е в състояние да спаси един филм, 
ако режисьорът му не отговаря на прословуто холивудско из-
искване: да умее да разказва история чрез движещи се обра-
зи. Във филма има закачка и с Холивуд – прави се опит да се 
пародират холивудските клишета. В един момент даже се 
загатва, че американското кино е унищожило българското. В 
голяма степен това е вярно, но когато гледам толкова жалки 
български филми, си мисля, че не е нужно да идват никакви 
чужди лоши хора, за да ни унищожават. И сами можем да се 
справим с киното си, така че и помен да не остане от него. 
В ранните (по наше време) часове на същия този премиерен 
деветнадесети януари наградата „Златен глобус“ в катего-
рията „Най-добър чуждоезичен филм“ получи белгийският 
филм „Животът ми в розово“. Белгия е малка страна с мал-
ка кинематография. Очевидно и малките кинематографии 
могат да произвеждат стойностни филми. Може би е важно 
нашите кинематографисти да разберат как точно го правят 
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европейските им колеги. Сигурно в Западна Европа има по-
вече пари за кино, но също така е сигурно, че едва ли някой ги 
дава на хора, които да ги пилеят безотговорно. Фактът, че 
българските режисьори почти не снимат, е болезнен за всич-
ки, които продължават да живеят от и с киното в България. 
Неуместно е обаче да толерираме всяко нещо, запечатано на 
филмова лента и стигнало до екрана преди всичко заради па-
рите на спонсорите си. 

Защо дълго чаканите напоследък български игрални 
филми носят повече разочарование, отколкото надежда, че 
българското кино ще го има? За мен това е най-важният 
въпрос, който поражда премиерата на „Испанска муха“. 
И най-болезненият. Очевидно е, че за да има поне прилично 
средно равнище, трябва да има реално филмово производство, 
количество, което да гарантира качество. Естествено, ако се 
произвеждат три филма годишно, вероятността поне един 
от тях да е шедьовър или дори да е просто добър е нищожна. 
От друга страна обаче, когато, макар и трудно, авторите 
намерят пари за проектите си, като че ли не знаят как да 
ги употребят, за да се получи филм – хем качествен, хем гле-
даем. Така стигам до втората, но не по-маловажна причина 
– измислената действителност, в която се формира поколе-
нието, което днес е в човешката и творческата си зрялост. 
Онази действителност ни подтискаше, но и ни караше да се 
мислим за потенциални велики творци със страхотни идеи, 
които не могат да се реализират, защото властта иска или 
да ги смаже, или да ги подкупи. Измислицата беше замести-
тел на реалния ни живот. Онази власт, слава Богу, си отиде. 
Ние обаче останахме. С всичките си мераци за изява. Тези, 
които наистина имаха собствени идеи, сега се опитват да ги 
осъществят, каквото и да им струва това, другите – отново 
се приспособяват. И може би дори не си дават сметка, че но-
сейки се по течението, продължават да живеят със замести-
тели и да ги произвеждат.

в. Литературен форум, № 4, 3–9.02.1998, с. 1.

Вулгарен реализъм
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„Хълмът на боровинките“
Освен в „Испанска муха“ тенденцията на съзнател-

но търсена комуникация с публиката по линия на кича 
може да се открие и в „Най-важните неща“ (2001, реж. 
Иван Андонов), и във „Време за жени“ (2008, реж. Илия 
Костов). Не ѝ е чужд и игралният кинодебют на извест-
ния театрален режисьор Александър Морфов „Хълмът на 
боровинките“, в който се актуализират най-популярните 
нови български митове – като започнем с този, че плашим 
европейците с дивотията си, и стигнем до този за есте-
тическата всеядност на телевизионния екран (БНТ е про-
дуцент на филма). Резултатът е дълъг, скучен и претен-
циозен филм, който иска да изкаже в 108 минути цялата 
истина за националния характер, социалната действител-
ност и формирането на личната идентичност. Драматур-
гически филмът се крепи на връзки от типа „песни и 
танци на народите“, а кадърът с голия задник на автора 
(Морфов се изявява и като актьор) увенчава метафорика-
та на произведението. Дълбоката ценностна криза, в коя-
то е затънало обществото ни не може да оправдае и да ле-
гитимира такава естетическа небрежност. В историята на 
киното има достатъчно примери за високи постижения на 
екрана, появили се във времена на общес твен упадък. Нем-
ският експресионизъм е може би най-блестящият пример 
за способността на киното да трансформира общественото 
отчаяние в мощна творческа енергия. Но едва ли е необхо-
димо да припомняме световните примери, достатъчно е да 
погледнем традициите на собственото си кино – българско-
то кино на моралното безпокойство от тоталитарния пери-
од например предлага модел, който по никакъв начин не 
свързва социалната критика с безогледното пренебрегване 
на естетическите стойности.
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Чалгаекзистенциализъм
Ден след откриването на София филм фест 2001, дирек-

торът на Белградския ФЕСТ Миролюб Вучкович ми каза: 
„Проблемът на киното ви е, че правите филми не за да се се-
беизразявате, а за да прелъстявате чуждата публика“. Много 
ме заболя – не смятах, че основният проблем на българското 
кино е именно „докарването“ ни пред някого отвън. Думите 
му обаче изплуваха в съзнанието ми на закриването на Со-
фийския фест – на премиерата на „Блубери хил“296 в Зала 1 
на НДК. Дебютният филм на Сашо Морфов (сценарист, ре-
жисьор и актьор), продукция на БНТ, трябваше да отсрами 
нашето кино на най-сериозното филмово събитие в България. 
Вместо това продукцията изведе на екран дълбоките ком-
плекси на автора си – симптом за основната душевна болест 
на нацията – липсата на себеуважение. 

Решен на границата между гротеската и забавата, 
филмът е историята на германец (Самуел Финци), който 
по стечение на обстоятелствата е принуден да посрещне 
Милениума на българска територия. Тази завръзка отпри-
щва действие с нетелевизионната продължителност от 108 
минути. Злата съдба на Чужденеца е олицетворена от влака 
София – Истанбул, обслужван от Кръстьо Лафазанов и Васил 
Василев-Зуека. Идеята, действието да протече като пъту-
ване във влак, не блести с оригиналност – да си припомним 
„Трака-трак“ на Илия Костов. Интелигентното присъствие 
на българския немски актьор Самуел Финци не компенсира 
нито липсата на биография на образа, нито преексплоатира-
нето на опозицията европейска цивилизованост – български 
примитивизъм. Претенцията примитивът да се осмисли 
едновременно като разрушителна сила и като неунищожи-
ма виталност затъва в примитивизма на изразните сред-
ства. Не могат да я изведат на друго ниво нито блестяща-
та характерност на Златина Тодева, нито унаследеният 
артистизъм на Александра Сърчаджиева, нито извисената 
крехкост на Рени Врангова, нито красотата и финесът на 
Станислава Армутлиева. Заигравайки с типажи, отработе-

296 Под това заглавие е прожектиран на София филм фест филмът „Хълмът на боровин-
ките“.

Чалгаекзистенциализъм
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ни на телевизионния екран („Улицата“), Морфов забравя, че 
телевизионният типаж е елемент от серийна продукция, а 
филмовият герой е нещо друго. Уговорката, че „Блубери хил“ е 
телевизионен филм, не оправя нещата – суетата филмът да 
се покаже на най-внушителния екран в България, би трябвало 
да издържи и претенциите за голямо кино.

А тези претенции прозират през геговете на рехавата 
драматургия. Някъде към края на филма Чужденецът за-
ковава реплика: „Всички сме чужденци на тази земя“. Под-
молните препратки към екзистенциализма претенциозно 
се заявяват изпод чалгата и фестивалният контекст изваж-
да очи, вместо да изпише вежди. В съпътстващата програма 
„Екзистенц максимум“ се върти един филм от 1967, при-
знат образец на киноекзистенциализъм. За зла врага заглави-
ето му е точно „Чужденецът“, а режисьорът му е Лукино 
Висконти. Сеньор графът е бил самокритичен – поканил е 
още двама съсценаристи и скромно се е опрял на романа на 
Камю. „‚Ма, стига с това Камю и с тая Кафка!“, би ме апо-
строфирал героят на Зуека. Аз пък бих отвърнала – стига с 
тези комплексарски импровизации.

в. Капитал, 13.04.2001, с. ІІІ.

Маргинали и мутри – 
новите герои на българското кино
Именно в контекста на вулгарния реализъм маргиналът 

зае трайна позиция на основен герой в новото българско 
кино, измествайки от екрана представителите на всички 
останали социални групи. Логично последствие от това е, 
че през последните двадесет години (само)маргинализа-
цията се утвърди като основен модел на българското са-
мопредставяне на екрана. От средата на 90-те години до 
ден-днешен в българското кино се установи трайна тен-
денция всички проблеми, индивидуални и социални, да 
се интерпретират на екрана, пречупени през съдбите на 
герои от маргиналните обществени слоеве.
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Разговорът, който сп. „Кино“ стартира през 2002 година, 

даде начало на бурните дискусии за българското игрално кино, 
отприщили се през последните месеци. Отдавна тази тема 
не се е радвала на толкова голям интерес от страна на фести-
вални директори и програматори, на критици и историци. 
През последната година на голям и малък екран излязоха цели 
десет филма, факт сам по себе си обнадеждаващ, но неизчерп-
ващ причините за дискусионното оживление. По-вероятно е и 
в стабилизирането (в нашите мащаби) на филмопроизводство-
то, и в амбицията българското кино да се пропагандира навън, 
и в стремежа да бъде осмислено исторически в световен кон-
текст, да виждаме различните лица на един и същ процес – на 
отърсване от шока от промените, на приемане на новите ре-
алности, на преодоляване на провинциалните комплекси. От 
тази гледна точка особено красноречив е фактът, че в рамки-
те на свръхамбициозното 6-то издание на Международния Со-
фия филм фест директорът му Стефан Китанов организира 
специален скрийнинг на най-новите български игрални филми 
(22 – 23.03.2002), последван от конференция на фестивални ди-
ректори, селекционери, продуценти и критици (24.03.2002). 
Коректно е да добавим, че конференцията не се сведе само до 
родната проблематика, а включи и новото балканско кино. 
Това уточнение е много важно – софийският Фест предостави 
продуктивна възможност да коментираме днешното ни кино 
в контекста на аналогични реалности, да демитологизираме 
трудностите, които служат за десетилетно оправдание на 
българските творци и да се съсредоточим върху същността 
на идеите, патоса и стила, лансирани от родните автори.

Оформящ се все повече като среща на киното на Запада 
с киното на Изтока, София филм фест се завъртя около ня-
колко акцента, предлагащи възможност за съпоставка – преди 
всичко програмата „Балкански филмови срещи“, панорама-
та „Ново чешко кино“, представянето на иранския режисьор 
Мохсен Махмалбаф и копродукциите с българско участие. По-
ставени в този контекст, българските филми от последната 
година изложиха на показ преди всичко несъстоятелната пре-
тенциозност на създателите си. „Опашката на дявола“ на Ди-
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митър Петков, „Посетени от Господ“ (излязъл на екран като 
„И Господ слезе да ни види“) на Петър Попзлатев и по-старият 
„Писмо до Америка“ (2000) на Иглика Трифонова са щастли-
вите изключения, за съжаление, недостатъчни, за да оформят 
тенденция. Останалите произведения налагат впечатление 
за все по-задълбочаваща се маргинализация на българското 
кино. Режисьори като Николай Волев („Огледалото на дяво-
ла”), Иван Павлов („Съдбата като плъх“), Александър Морфов 
(„Хълмът на боровинките“) потъват толкова дълбоко в усе-
щането си за маргиналност на заобикалящата ги действител-
ност, че губят задължителната за изкуството дистанция от 
обекта на изображение. Казано по-просто – в последните им 
филми пошлостта, непремерена и неовладяна режисьорски, 
тотално обсебва екрана и от елемент на сюжета се превръща в 
основа на стила. Заличаването на границите между житейска 
реалност и авторски субективизъм и подмяната на виждания 
с неидентифицирани усещания обричат споменатите филми 
на нечленоразделност. Впечатлението за аморфност не е ком-
пенсирано нито от социалния патос на Николай Волев, нито 
от преднамерената метафорика на Иван Павлов, нито от чув-
ството за характерност на Александър Морфов. С една дума 
– кинематографичните ценности изчезват и се размиват, 
аналогично на социалните. Оправданията с дълбоката идейна 
и нравствена криза в обществото се поизтър каха и повече не 
могат да легитимират небрежността към художествените 
критерии на българския екран. 

След цяло десетилетие лутания и приспособяване в първа-
та година от новия век нашето кино стигна до състояние, в 
което недостатъците му повече не могат да се оправдават 
с недостига на пари. Време е да поемем отговорността и за 
отсъс твието на идеи, и за липсата на оригинално мислене. 
През десетилетието, в което ние хорово оплаквахме бедната 
си кинематография, чешкото кино се ориентира към копро-
дукции с телевизията – нискобюджетни психологически дра-
ми, реализирани от малки екипи. Резултатът е „второто 
Чешко чудо“, възстановяване на световния престиж на чеш-
ката кинематография и втори чешки „Оскар“ за най-добър 
чуждоезичен филм („Коля“ на Ян Сверак, 1996). През същото 
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това десетилетие Нури Билге Джейлан засне своята нискобюд-
жетна „анадолска Вишнева градина“, ангажирайки за ролите 
собственото си семейство („Облаци през май“) и спечели при-
за на ФИПРЕССИ сред Европейските филмови награди 2000. 
Иранското кино и датската „Догма“ се утвърдиха като явле-
ния от световна величина, без да залагат на финансово разто-
чителство. Независимо от различията, всички тези явления 
разчитат на едно и също качество – неоспорима уникалност 
на гледната точка към обикновените неща от света. 

Къде е мястото на нашето кино в това развитие? Как се 
вписваме (или не се вписваме) в интензивния процес на само-
идентификация, чрез който периферните кинематографии се 
противопоставят на глобализиращия Холивуд? Най-вече с из-
веждането на екрана на темата за своето и чуждото, с поста-
вянето на дилемата вярност към корените или претопяване в 
големия свят. Почти всички филми, излезли на екран през по-
следната година, се докосват до този проблем. Той бе поставен 
категорично още с „Писмо до Америка“ през 2000 г. и се пре-
повтаря, лишен от позитивна перспектива, в „Хълмът на бо-
ровинките“ и „Посетени от Господ“. Отзвуци от него могат 
да се забележат и в мотива за емигриралата съпруга в „Огле-
далото на дявола“, и в епизода с фантазното пътешес твие до 
Париж в „Пансион за кучета“ (2000) на Стефан Командарев. 
На български екран съотнасянето на своето към чуждото се 
превръща в някаква натрапливост, материализирана от почти 
постоянното присъствие в кадър на актьора Самуел Финци. 
Самуел Финци притежава безспорен талант и прекрасно се 
справя в ролите си (струва си специално да отбележим много-
ликия Владимир от „Посетени от Господ“), но в постоянство-
то, с което го избират българските режисьори, прозира и нещо 
друго. Нашето кино привижда в работещия от години на Запад 
Самуел Финци медиатор между националното светоусещане и 
традициите на западното актьорско изкуство. Неизменното 
присъствие на актьора в българските филми от последната 
година изглежда мотивирано и от стремежа на режисьорите 
да легитимират творбите си пред света чрез актьор, който е 
хем български, хем западноевропейски, т.е. умее да комуникира 
еднакво добре с публиката и по горното, и по долното течение 
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на Дунава. Това е добре обиграно в копродукциите със западно 
участие – „Опашката на дявола“ и „Посетени от Господ“, но се 
оказва напразно хабене на енергия в „Хълмът на боровинките“. 
Защото комуникацията Изток – Запад в киното не се свежда 
до участието на конкретна личност в български проект, а из-
исква обмен на идеи, на уникални виждания за света. 

За съжаление, българските продуценти пренебрегват този 
аспект и залагат на сценарии, директно насочени към она-
зи част от българската публика, която черпи културата си 
от вестниците („Огледалото на дявола“) или актуализират 
старомодната метафорика на несъстоялия се по тотали-
тарно време български киноавангард („Съдбата като плъх“). 
Лансирането в продължение на цяло десетилетие на едно-
типни сценарии с претенции за социална ангажираност или 
екзистенциална метафорика лишиха нашето кино от прос-
тото разказване на смислени истории. За щастие, в послед-
ната година с „Опашката на дявола“ се появи поне един филм, 
който ни върна удоволствието от следенето на разказа. При-
ветствам оригиналната теза на Божидар Манов, че паралелно 
на съществуващата инерция съществува и едно „незаснето 
кино“ – несправедливо подминати сценарии, които излизат 
извън стереотипа, по който се благославят кинопроектите 
и се раздават субсидиите. И моето дълбоко убеждение е, че 
днес основният ни проблем е продуцентски – реализацията на 
сценарии, писани и режисирани от хора, които карат особено 
тежка „криза на средната възраст“. Някак обезкуражаващо е, 
че и дебютантите от следващото поколение не блестят с ори-
гинално мислене. Дебютът на 2001, „Печалбата“ на Магър дич 
Халваджиян, създаде обезкуражаващо усещане за déjà vu. Шу-
мен скандал, който провокира зрителския интерес към филм, 
направен преди всичко за забава на самия му създател. Неза-
висимо от декларираната комуникативност, екшънсамоза-
доволяването с „Печалбата“ издава същото безразличие към 
публиката, която носи метафориката „Съдбата като плъх“. 
Разликата е само външна – херметичното съсредоточаване на 
двата типа режисьори в собствените им предпочитания за-
душава зрителското желание за диалог по българската тема. 
И докато Халваджиян, подпомогнат от Националната теле-
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визия, Бояна филм и Еврофутбол, се е кефил да натаманява 
схемата на американския екшън към клиповата естетика, за 
да произведе български филм, две години по-младият му колега 
Данис Танович е разплитал в „Ничия земя“ простата окопна 
история, която донесе на него и на родната му Босна Оскар-а 
2002 за най-добър чуждоезичен филм... За нас остава гордост-
та, че все пак сме балканци, че 6-ият Международен София 
Филм Фест бе открит с точно този филм и че се приобщихме 
към световните процеси, макар и само за три седмици, с уси-
лията на Големия Фестивален Кит.

сп. Кино, № 2, 2002, с. 6-8.

Като естествен противник на маргинала, на екрана се 
появи и вторият главен герой на новото българско кино – 
мутрата. На шега в една своя статия нарекох този процес 
„масова маргинализация“ (по аналогия с „масовата колек-
тивизация“ от 50-те години). Такъв избор правят режисьо-
ри от всички поколения – от майстора Георги Дюлгеров 
в „Черната лястовица“ (1996) и „Лейди Зи“ (2005) до де-
бютантите Зорница София в „Мила от Марс“ (2004), Ка-
мен Калев в „Източни пиеси“ (2009) и Драгомир Шолев в 
„Подслон“ (2010). Нарочно давам примери с филми, които 
имат несъмнена естетическа стойност, които се радват на 
успех сред публиката и според мен са част от положител-
ните процеси на развитие в най-новото ни кино. Разбира 
се, социалната принадлежност на героите не предопреде-
ля автоматично стила на филмите като вулгарен реализъм – 
например маргинални и криминални герои се срещат и в 
„Стъклени топчета“ (1999, реж. Иван Черкелов), в „Опаш-
ката на дявола“ (2001, реж. Димитър Петков), „Пазачът на 
мъртвите“ (2006, реж. Илиан Симеонов), в „Маймуни през 
зимата“ (2006, реж. Милена Андонова), в „Шивачки“ (2007, 
реж. Людмил Тодоров), в „Раци“ (2009, реж. Иван Черке-
лов) и т.н., но нито един от тези филми не може да бъде 
определен като вулгарнореалистичен. Нещо повече, фил-
мите на Черкелов и филмът на Симеонов могат да бъдат 
отнесени към сложното авторско кино. Стилът в киното 
се определя преди всичко от художествените средства, из-
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брани от режисьора за интерпретация на дадена тема или 
сюжет. Особено удачен пример за рефлексия върху парве-
нющината и нелепиците на посттоталитарната българска 
действителност е абсурдната комедия „Хиндемит“ (2008, 
реж. Андрей Слабаков), режисирана с познатите от „Ваг-
нер“ острота и предизвикателност.

Заедно с това усещането за маргиналност в лично-
стен и в национален план е симптом именно на криза на 
идентичността, на загубата на ориентири – ценностни 
и социални. Така фиксацията на най-новото българско 
кино върху маргиналното може да се изтълкува и като 
ясен знак, че третата криза на идентичност все още тече 
– и в нашето общество, и в нашето кино. Въпреки основа-
телността на тези разсъждения обаче смятам, че прека-
леното внимание към маргиналното лишава българския 
екран от тематично многообразие и от възможността 
чрез средствата на киното да се навлезе по-дълбоко в про-
блемите на съвременния живот. 
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Петър Попйорданов (Стажант-следовател Чочо) в „Адио, Рио“ 
(1989, реж. Иван Андонов)

Баба Руса и Филип Аврамов (Иван) в „Писмо до Америка“ 
(2000, реж. Иглика Трифонова)

Илюстрации 1989–2010

Илюстрации 1989–2010
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Катя Паскалева (Касиерката) в „Посетени от Господ“
 (2001, реж. Петър Попзлатев)

Весела Казакова (Веса) и Иван Бърнев (Илми) в „Лист 
отбрулен“ (2002, реж. Светослав Овчаров)

Галин Стоев (Режисьорът) и Светлана Янчева (Катерина) в 
„Подгряване на вчерашния обед“ (2002, реж. Костадин Бонев)
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Анелия Гарбова (Златина) и 
Иван Бърнев (Найден Петков) 
в „Лейди Зи“ 
(2005, реж. Георги Дюлгеров)

От ляво надясно: 
Александра Сърчаджиева 
(Дора), Виолета Марковска 
(Катя) и Елен Колева (Елена) 
в  „Шивачки“ 
(2007, реж. Людмил Тодоров)

Петър Попйорданов и Теодора 
Бойнова в „А днес накъде“ 
(2007, реж. Рангел Вълчанов)

Мики Манойлович (Бай Дан) 
и Карло Любек (Александър) 
в „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде“ 
(2008, реж. Стефан Командарев)

Илюстрации 1989–2010
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Ернестина Шинова (Съпругата) и Деян Донков (Съпругът) в 
„Хиндемит“ (2009, реж. Андрей Слабаков)

Кадър от „Moon Lake“ (2009, реж. Иван Станев)

Христо Христов в „Източни пиеси“ (2009, реж. Камен Калев)
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 Иван Бърнев (Слави) и Асен Блатечки (Калаеца) в 
„Стъпки в пясъка“ (2010, реж. Ивайло Христов)

Явор Бахаров (Сташ) и Радина Кърджилова (Беки) в 
„Тилт“ (2010, реж. Виктор Чучков-син)

От ляво надясно: Стойко Пеев (Векил), Ернестина Шинова (Деворина Селянска), 
Юлиан Вергов (Варадин Димитров) и Коцето-Калки (Коце Паунов) в „Мисия 
„Лондон“ (2010, реж. Димитър Митовски)

Илюстрации 1989–2010
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Малки и големи драми
След първото десетилетие на масова маргинализация 

на българския екран в началото на новия век започнаха 
да се появяват филми, които се опитват да уловят живота 
в неговото течение и да го интерпретират, без да гримас-
ничат. Първият такъв филм е „Пансион за кучета“ (2000, 
реж. Стефан Командарев).

Дебютът като жанр
Да зарежеш медицината заради киното навсякъде по све-

та си е голям житейски риск. Дори небезизвестният Майкъл 
Крайтън не го пое изведнъж, а дебютира като режисьор с 
„Увеселителен парк“ (“Westworld”) през 1973, след като вече 
печелеше достатъчно добре като автор на медицинска и ху-
дожествена литература, удари джакпота двадесет години по-
късно като съсценарист на „Джурасик парк“ (екранизация 
на собствения му роман) и след това заплува в спокойните, 
но доходоносни води на лекарския сериал със „Спешно отде-
ление“, където печели просто като дава идеи. Този сюжет се 
разигра в страната с най-могъщата филмова индустрия на 
света, за потвърждение на американската мечта, че ако след-
ваш истинското си призвание, няма начин да не успееш. Ана-
логичният избор в днешната българска ситуация предизвиква 
съспенс, достоен за някой от технотрилърите на Крайтън. 
Не знам какво е подтикнало Стефан Командарев да се отка-
же от медицината заради киното, но във всеки случай трябва 
много да си е вярвал, за да се заеме с пълнометражен игрален 
филм веднага след като е получил и кинорежисьорската си 
диплома. Продуцентът му Христофор Божилов също трябва 
да е бил страшно упорит и издръжлив, за да доведе общия им 
проект до край. „Пансион за кучета“ се появява в трудното 
време, когато Националният филмов център осигурява бю-
джетите на продукциите с по-малко от четиридесет про-
цента, а продуцентите завършват филмите си след пореди-
ца от люти финансови битки. Филмът е дебют отвсякъде 
– продуцентът, сценаристът, режисьорът, операторът и 
композиторът му за пръв път опитват силите си в играл-
ното кино. Продуцентският дебют на Христофор Божилов 
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трябва да бъде оценен по достойнство – условията, в които 
се създават днешните български филми, са отчайващи, а пер-
спективите за разпространение – повече от печални. Умо-
рена съм да участвам цяло десетилетие в безрезултатното 
обсъж дане на тези всеизвестни факти. Споменавам ги тук 
единствено за да внеса известен оптимизъм. Реализацията 
на „Пансион за кучета“ е знак, че израстват продуценти, ко-
ито не губят време да въздишат по тоталитарната обезпече-
ност, а успяват да противодействат на жестоките условия 
на безпаричие, недоверие и несигурност. Дано не коментирам 
изолиран факт, а образец, с който заявява присъствието си 
цяло ново кинематографично поколение. 

Ако разгледаме „Пансион за кучета“ от тази гледна точ-
ка, ще забележим няколко важни неща. Преди всичко – това 
поколение е абсолютно наясно за водещата роля на продуцен-
та при създаването на един филм. Второ – продуцентът се 
доверява на вече добил популярност драматург и предпочита 
колкото може по-универсален сюжет, за да осигури възможно 
по-широка (евентуално и чужда) публика на филма си. Тре-
то – сюжетът се завърта около вечния конфликт между по-
коленията – филмът се адресира до възрастово неограничена 
аудитория. Четвърто – комуникативността се приема като 
задължителна за режисьорския стил. Пето – за главните роли 
се канят актьори звезди, които по определение ще събудят ин-
тереса на българската публика. Шесто – музиката се поръчва 
на популярен композитор звезда, чието име от своя страна 
привлича онази възрастова група, която не познава и не помни 
блестящите екранни изяви на актьорите от по-възрастното 
поколение. Саундтракът от филма се пуска на диск. Прави 
се трейлър, който се върти в националния ефир. И накрая – 
готовият филм се рекламира с всички средства, в това число 
и с непремерени и безсмислени прояви на арогантност, които 
обаче произвеждат и поддържат шума около произведението. 
Всичко това говори, че Христофор Божилов е усвоил някои от 
най-важните похвати на занаята, които ще осигурят бъдеще-
то му на продуцент. Като дебютант му остава да се научи да 
запазва самообладание, когато губи, и да си служи с медиите 
по предназначение – да лансира филмите си елегантно, вместо 

Дебютът като жанр
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да се оплаква, че лошите хора не го оценяват.
Все пак уважението към усилията на продуцента не би 

трябвало да ни отклонява от оценката на филма сам по себе 
си. В противен случай рискуваме да приветстваме амбиции, 
вместо да преценяваме резултати. За разлика от професио-
налистите публиката много малко се вълнува от трудната 
производствена ситуация в нашето кино и едва ли би влязла 
в залите само от патриотизъм. Това важи с особена сила за 
поколението, възпитано през последното десетилетие преди 
всичко от холивудските образци. Българският автор може 
да го заинтригува само ако му заговори за много специфич-
ни неща, от които в Холивуд си нямат хабер. Юрий Дачев 
и Стефан Командарев са рискували с точно обратния подход 
– доколкото е било възможно, са изчистили повествуванието 
на „Пансион за кучета“ от конкретност и са заложили на 
универсален сюжет. Действието се развива в някаква вила, на 
някакъв бряг, на който, както навсякъде по света, някакви 
герои се дрогират или слушат техномузика, или мечтаят 
за Париж. Дори имената на действащите лица са подбрани 
така, че да звучат неутрално-космополитно. Такава е на-
гласата на сценариста – пиесата му, залегнала в основата на 
сценария, е опит да се излезе от злободневното и да се мисли 
в по-широки категории. Очевидно и режисьорът е бил изку-
шен от възможостта да работи не върху социален, а върху 
екзистенциален сюжет. Похвално е, че сценарист и режисьор 
отправят това предизвикателство към потопения в злобата 
на деня български зрител. Въпросът е обаче дали устояват на 
собствените си претенции и доколко успяват да защитят 
намеренията си на екрана.

Вероятно стремежът им е бил да създадат филм по една 
добре написана и добре посрещната от публиката драма. 
Нека си припомним обаче, че текстът на една пиеса пред-
ставлява само написан диалог. Екранът изисква действието 
да се уплътни, да се приземи в реалността, дори когато се 
изговарят същите театрално-ефектни реплики. Излизане-
то на театралния текст извън изкуственото осветление на 
сцената е рисковано и за съжаление, Стефан Командарев не 
съумява да избегне клопките, заложени от театралното ми-
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нало на сценария. Така „Пансион за кучета“ е не само пото-
пен в дразнеща театралност, но и създава впечатлението за 
екранизация на конкретно представление. Спектакълът на 
Бина Харалампиева в софийския театър „Зад канала“ тежи 
върху кинематографичния разказ като слънчево затъмнение 
и дърпа филма обратно към сцената. Драматургията не се 
отваря към екрана, а режисурата се предоверява на актьо-
рите – успешният спектакъл мутира в посредствен филм. 
Стефан Командарев се кълне, че е гледал спектакъла само 
веднъж, за да не се влияе от него, и аз му вярвам. Илка За-
фирова обаче е излизала на сцената десетки пъти като Жана 
– оставена сама на себе на екрана тя не успява да се освободи 
от вече отработения театрален образ. Командарев дебютира 
като режисьор, подпомогнат от едни от най-добрите и най-
популярни български актьори – Илка Зафирова, Николай Би-
нев, Ицхак Финци, Васил Василев-Зуека и изгряващите звезди 
Петър Антонов и Йоана Буковска. Дай Боже всекиму такъв 
актьорски състав. За съжаление, липсата на умение да се во-
дят изпълнителите, да се подчиняват на кинематографич-
ния замисъл обезсмисля толкова прецизния кастинг. Срав-
ненията с работата на същите актьори с други режисьори 
не са в полза на дебютанта. Впрочем Командарев е почти на 
възрастта, на която Рангел Вълчанов засне Илка Зафирова 
във „Вълчицата“, така че ролята ѝ да остане един от върхо-
вете на българското кино. В „Пансион за кучета“ тя, както 
и всички останали актьори, е принудена да изиграе пореди-
ца от състояния, нанизани на много тънка драматургична 
нишчица. Режисурата е безпомощна да посочи ориентири 
отвъд фрагментарността на интригата и изпълнителите 
се спасяват поединично, плъзгайки се по повърхността на об-
рази и взаимоотношения. 

Камерното повествувание в ограничено пространство, на 
което разчита „Пансион за кучета“, е схема, проверена и лю-
бима в световното кино. Тя работи перфектно в „Мостовете 
на Медисън“ на Клинт Истууд, в „Златното езеро“ на Марк 
Ридел (впрочем също екранизация на пиеса), в „Колкото толко-
ва“ на Джеймз Брукс. Дори Бертолучи използва някои от пре-
димствата на този тип кинодраматургия в „Открадната 

Дебютът като жанр
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красота“. За участие в добрите образци на камерното кино 
се получават актьорски „Оскари“ – например Хенри Фонда 
и Катрин Хепбърн за „Златното езеро“, Джак Никълсън за 
„Колкото толкова“. Пак стигнахме до Холивуд, но нямаме 
друг избор. Реалността е такава, че българският режисьор 
трябва да се наложи пред собствената си публика именно в 
конкуренция с Холивуд. И може би точно камерната драма 
е неговият шанс, защото при нея умението да се заинтригува 
зрителя и да се води разказът струва повече от задокеанско-
то технологично могъщество. Тук е шансът ни да бъдем уни-
версални, а не провинциални. „Пансион за кучета“ страда от 
претенцията, че действието му се крепи по-скоро на изследва-
нето на характери, отколкото на развитието на интригата. 
Това изисква интензивност на взаимоотношения, която обаче 
нито е заложена в драматургията, нито е постигната от ре-
жисурата. Незивисимо от това, че във филма има постоянни 
скандали, пиянство, сладко от рози, дрогиране, секс, обир, по-
бой, пожар и дори слънчево затъмнение, героите му попадат в 
епизоди с неясно предназначение, от които е трудно да се из-
ведат взаимоотношения. Случват се неща, които би трябвало 
да бъдат драматични и дори съдбоносни, но драматизмът се 
размива между претенциозността и липсата на ясно посла-
ние. Недоизказаността влиза в конвенциите на изкуството, но 
в „Пансион за кучета“ неяснотата е принцип, а не похват, а 
отношенията на любов – омраза, които би трябвало да крепят 
действието, потъват в неизведените линии. Дори припламва-
нето на последната любов у героинята на Илка Зафирова е об-
речено да потъне във вълните, които се разбиват в краката на 
Йоана Буковска, без зрителят да го е съпреживял и осмислил. 
Режисурата не се интересува твърде от саморазкриването на 
героите, а търси да трупа съпоставки и да привнася странич-
ни елементи в действието. Общата безпътица на героите се 
афишира някак доста елементарно. Стари и млади са спрели 
в задънени улици, всеки в своята си. На младите е трудно да 
намерят ориентири, на старите е още по-трудно да не ги загу-
бят. Затова младите се дрогират, а старите предъвкват спо-
мени. Може би единствената сцена в този филм, в която Илка 
Зафирова и Николай Бинев са на висотата на професионално-
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то си майсторство, е епизодът с въображаемата разходка из 
Париж. Героите са отворени един към друг и в същото време 
обърнати навътре към себе си. Това е обаче по-скоро актьорско 
попадение, отколкото режисьорска стратегия, защото в оста-
налата част от филма авторите се мъчат да компенсират 
липсата на концентрация върху ваимоотношенията, като 
плъзгат действието в странични плоскости. Така присъс-
твието на младежката група, прибавено към първоначалния 
текст на пиесата, носи по-скоро характера на орнамент, от-
колкото на пълноценна драматургична линия, а кадрите със 
слънчевото затъмнение имат по-скоро документална, от-
колкото символична стойност. Претенцията да се говори от 
името на най-младите се плъзва по повърхността на нещата 
и потъва там, където е потънало и всичко останало – в схема-
тизма и разпиляността на този филм.

Може би коментарът на дебютен филм изисква повече 
снизходителност. Не знам. И на мен ми е за пръв път да 
отразявам дебют. Все пак мисля, че днешната ситуация на 
българското кино прави снизходителността повече от не-
уместна. В момента у нас по правило се дебютира на зряла 
възраст и затова вярвам, че Стефан Командарев не се нуждае 
от потупване по рамото. Надявам се, че ще продължи да си 
вярва, без да остане сляп за слабостите и грешките си. И че 
ще направи втория си филм, като разчита повече на индиви-
дуалността си, без да се вмества в предварително разчертани 
схеми, които коварно обещават сигурен успех.

в. Култура, № 46, 2000, с. 5.

„опашката на дявола“
Измислен, режисиран, изигран, сниман и озвучен 

красиво, „Опашката на дявола“ (2001) изтръгна кино-
то ни от хватката на кресливия социален патос и върна 
българския екран към естествената способност на киното 
да създава собствена реалност. В „Опашката на дявола“ 
Димитър Петков постави злободневието на точното му 
място – сведе го до необходимия фон на красивия си ма-
гически разказ.

„Опашката на дявола“



312

Трета криза на идентичност: българското кино в епохата на глобализация

Дяволска му работа
Неотдавна чужд колега ме попита дали българското кино 

показва някакви признаци на излизане от кризата, в която 
се намира от десетилетие. С радост и гордост отговорих, че 
съм оптимист – най-после дочакахме и в България да се по-
явят един-два „нормални“ филма. И побързах да уточня кои 
филми считам за „нормални“ – тези, които разказват ин-
тригуваща история (задължително любовна), които увличат 
зрителя в действие с класическа драматургия, които радват 
окото с артистично изображение и не на последно място, 
които са забавни. „О, разбирам Ви напълно! – възкликна ко-
легата (той беше от Москва). – И у нас от десетина години 
режисьорите изливат на екрана ужаса си от всичко, което 
ги заобикаля и представят света като място от безнадеж-
дно по-безнадеждно и от мрачно по-мрачно. Дори се появи нов 
жанр – „чернуха“, в смисъл, че животът се рисува в най-черни 
краски, защото главно се рови в помията.“ „Най-новият 
български филм, „Опашката на дявола“ е заснет с чувство 
за хумор, диалогът му е жив и остроумен, под повърхността 
на лекото му действие всъщност се води класическият дву-
бой между доброто и злото. В него играят най-популярните 
български актьори и най-красивите български актриси, зву-
чи най-кристалният български оперен глас и освен това има 
класически любовен триълник“ – продължих да се фукам аз. 
На руснака му дойде много и реши да смени темата – по-
пита ме дали старият му познат, документалистът Ди-
митър Петков, продължава да снима. С дяволита усмивка 
отговорих, че Димитър Петков е не само документалист и 
че въпросният филм е точно негов.

Димитър Петков завъртя за пръв път „Опашката на 
дявола“ в малкото салонче „087 Ялта“ в паузата между две 
киносъбития: софийският Филм фест и Панорамата на 
ФИПРЕССИ, а филмът му естествено се намести в контек-
ста на доброто (чуждо) кино, което двата фестивала пред-
ложиха в изобилие. След прожекцията публиката от колеги 
и приятели, сиреч професионалисти, не скри приятната из-
ненада, която този лек за гледане и смилане филм предизвика 
в изтерзаните ни от родния кинематографичен процес души. 
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Знам, че да се изненадаш, макар и приятно, на нечий успех 
е доста двусмислен комплимент. В случая с „Опашката на 
дявола“ обаче изненадата идва не от недоверието в творчески-
те възможности на Димитър Петков, а от контекста – от 
поредицата български филми, които през последните години 
ту ни давеха в омерзение, ту ни засипваха с претенции, ту ни 
озадачаваха с херметизъм, ту ни отегчаваха с дидактизъм, а 
най вече – разочароваха ни с всичко това накуп. „Опашката 
на дявола“ застана срещу това течение и напълно сериозно 
претендира да бъде масово кино от най-добрия вид – кино, на-
правено за публиката (като че ли изкуството въобще се пра-
ви за някого другиго!). Ако си се задушавал от пошлостта на 
„Испанска муха“ и си се омерзявал от претенцията на „Блу-
бери хил“ („Хълмът на боровинките“) е трудно да повярваш 
на очите си, че „масовото кино“ и в български вариант може 
да предложи нещо смислено. Затова се питам откъде се взе 
„Опашката на дявола“ точно пък сега. Може би от някакви 
Димитър-Петкови си мистериозни източници – очевидно е, 
че режисьорът е на „ти“ и с Бога, и с дявола. Затуй и филмът 
му е хем масов, хем авторски – хем достъпен и непретенцио-
зен, хем универсален и обърнат към вечните сюжети. Некол-
цина в нашето кино уме(еха)ят да съчетават тези противо-
положности и да вкарат публиката в салона заради едното 
гледане, пък да я пуснат, чак след като са я развълнували с 
някоя незабравима история.

„Опашката на дявола“ държи зрителя с удоволствието 
от самото гледане и слушане. А има много и за гледане, и за 
слушане в тази среща на киното с операта и джаза. Трудно 
ми е да си припомня друг български филм, в който звуците 
да въздействат толкова силно. Това е естествено за история 
с главни герои музиканти, за сюжет, заплетен около създа-
ването на музика. Композиторът Павел Кръстев (Самуел 
Финци) и изгряващата оперна звезда Соня Стоева (Стефка 
Янорова) се изповядват, обясняват, любят и разделят със и 
чрез музиката. На екрана се казва в прав текст, че добрата 
филмова музика е незабележима, не се чува в кадър. Димитър 
Петков веднага сам опровергава тази идея (дяволски трик!) 
– във филма му музиката се чува, и още как. Композитори 

„Опашката на дявола“



314

Трета криза на идентичност: българското кино в епохата на глобализация

са Румен Тосков и Божидар Петков, а младата оперна дива 
Александрина Пендачанска озвучава партиите на главната ге-
роиня. В „Опашката на дявола“ борбата между Бога и дявола 
се води на всички нива. На музикално равнище това означава, 
че се противопоставят операта и джазът. Божествената му-
зикална хармония на любовта се съпротивлява на дяволските 
синкопи на първичните желания. Херман Хесе беше описал 
нещо подобно в „Демиан“. В „Опашката на дявола“ Димитър 
Петков го внушава с изкусно съчетаване на образ и звук и по 
български (чак до фолклорно) неповторимо ни връща към раз-
бирането за киното като за нещо, което се прави за душевно 
увеселение. Така след кресливия политически ентусиазъм и 
натрапливия социалнокритически патос на последното де-
сетилетие, в които потънаха и живот, и кино, дочакахме 
български филм, създаден с чисто естетически намерения.

„Опашката на дявола“ е измислен, режисиран, обиграван, 
сниман и озвучаван красиво. Красиви са актрисите, мизан-
сцените, любовните сцени, дивата планинска природа. Ми-
стериозната атмосфера на докосване до отвъдното е визуа-
лизирана с артистична загадъчност. Злободневието е само 
фон на магическия разказ. Несъвършенствата на живота са 
видяни като част от вечния сюжет за борбата между добро-
то и злото. Магическият реализъм е предпочетен пред со-
циалния критицизъм. Въпросът за предопределението е раз-
гледан в мистичната сфера на притчите и предсказанията 
вместо в политикономическата пошлост на ежедневието. 
Така погледнато, бих предпочела метафизично-трагичната 
развръзка на повестта „Опашката на дявола“, публикувана 
малко преди филмът да бъде завършен, пред хепиенда на екра-
на. Смъртта на главния герой Павел Кръстев осмисля идеята 
за предопределението и някои от сюжетните линии по-добре 
от благополучния филмов финал. От друга страна обаче, ав-
торът режисьор има право да отскубне героя си от козни-
те на дявола, макар и в последния момент – не само за да не 
натъжи зрителя, а за да внуши, че е възможно да се освободим 
от предопределението, като преборим злото у себе си.

За мен това схващане има особен смисъл. Димитър Пет-
ков принадлежи към поколението с най-трудна съдба в на-
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шето кино – поколението, застигнато от промяната в нача-
лото на 30-те си години и призвано да я изнесе на гърба си – и 
в човешки, и в творчески, че и в кинопроизводствен план. Това 
е моето поколение кинематографисти – хората с труден, 
много труден път до екрана в младостта си, с късни играл-
ни дебюти, с дълго изстрадвани втори филми. Така ни било 
писано... На тази предопределеност обаче връстниците ми 
противопоставиха хъса си за работа и утвърждаване – от-
тук и надеждата, че трудната творческа младост ще бъде 
последвана от стабилна и продължителна зрялост. Заради 
тази надежда си позволявам да изтълкувам символично фина-
ла на „Опашката на дявола“. Красивата стара къща полита 
във въздуха. Наследственият дом е видял много зло. Нещо по-
вече, отнемането му, реституцията, корупцията, изневяра-
та, с една дума властта на дявола над него са го превърнали от 
обект на злото в негов символ, в прокълнато място. Невъз-
можно е човек да се отскубне от злото, ако живее на негов те-
рен. Дяволът незабелязано е диктувал постъпките на героя 
– от подкупа, даден, за да възтържествува справедливостта, 
до мимолетната изневяра – и жертвата се е превърнала в не-
гов съучастник. За да си отиде от живота на Павел Кръстев, 
злото трябва да се саморазруши. Не е нужно обаче заедно с 
миналото да си иде и героят – той има шанс да се отскубне 
от предопределението и да започне живота си на чисто.

Забележително е, че и в двата си игрални филма Димитър 
Петков взривява екрана в най-буквален смисъл. Очевидно ре-
жисьорът се справя с натрупаното напрежение само експло-
зивно – филмите му завършват с взривове. Разбиранията му 
за експлозията като разрешение обаче еволюират – в „Тиши-
на“ избухва протестът, в „Опашката на дявола“ взривът 
носи очищение. „Тишина“ излезе на екран в началото на 
1991 и даде знак за колективно филмово покаяние. Последва-
ха „Мълчанието“ на Красимир Крумов, „Вампири, таласъ-
ми...“ на Иван Андонов, „Сирна неделя“ на Радослав Спасов, 
„Сезонът на канарчетата“ на Евгений Михайлов, „Закъсня-
ло пълнолуние“ на Едуард Захариев, „Отломъци“ на Росен 
Елезов. Точно десет години по-късно „Опашката на дявола“ 
се опитва отново да взриви статуквото – заплашващата да се 

„Опашката на дявола“
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превърне в клише мрачна формула на най-новото ни кино. С 
новия си филм Димитър Петков отново има шанс да отклю-
чи процес – този път на нормализирането, успокояването и 
умиротворяването на живота и киното ни. Един дявол знае 
дали „Опашката на дявола“ наистина ще успее да затвори 
кръга на българската черна серия. Аз искам да вярвам обаче, 
че това наистина ще се случи.

сп. Кино, 2001, № 4, с. 3-5.

До края на първото десетилетие на новия век българ-
ските режисьори, които се интересуват от съдбата на 
трудно живеещия нормален българин от етническото 
мнозинство, който не участва в криминални структури, 
не се прехранва от кофите за боклук и не се дрогира, 
остават малцина, и то предимно от средното поколение. 
Въпреки тази малобройност „Пансион за кучета“ (2000), 
„Опашката на дявола“ (2001), „Лист отбрулен“ (2002, реж. 
Светослав Овчаров), „Госпожа Динозавър“ (2002, реж. 
Анри Кулев), „Една калория нежност“ (2003, реж. Иванка 
Гръбчева), дебютният „Шантав ден“ (2004, реж. Силвия 
Пешева), „Разследване“ (2006, реж. Иглика Трифонова), 
„Маймуни през зимата“ (2006, реж. Милена Андонова), 
„Шивачки“ (2007, реж. Людмил Тодоров), „Малки раз-
говори“ (2007, реж. Владимир Краев) оформят тенден-
ция на преоткриване на психологическата драма. Това са 
филми, които разчитат „на психологическия нюанс, на 
неподправената човешка реакция, на неизказания вътре-
шен порив, на внимателното вглеждане в баналността“297. 

Без да подценявам качествата на другите филми, бих 
искала специално да отделя „Разследване“ (2006, реж. 
Иглика Трифонова). Копродукцията между България, 
Холандия и Германия прекрачва границите на устано-
вените в нашето най-ново кино жанрови и комуникатив-
ни стереотипи. Въпреки избора на криминален сюжет, 
следвайки най-добрите традиции на българското кино 
(„Инспекторът и нощта“, „С дъх на бадеми“ и „Следова-

297 Анотация на филма „Шантав ден“. Българска национална филмотека. http://bnf.bg/bg/
odeon/movies/1815/ [прегледан 11.02.2013]
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телят и гората“), Трифонова отказва да превърне филма 
си в криминале; въпреки избора на главна героиня про-
фесионалист режисьорката нехае за клишетата на феми-
низма и въпреки маргиналната среда на престъплението 
отхвър ля патоса на социалната драма. Разследването на 
убийство довежда следовател Александра Янева (блестя-
що изиграна от Светлана Янчева) до катарзис, до пре-
одоляване на неспособността на съвременния човек да 
понесе „непоносимата лекота на битието“, да посрещне 
болката на истинския си живот. Трифонова провокира 
герои и зрители да разбият защитните механизми, да 
излязат от черупките си и да си позволят да живеят ис-
тински. С мощния си вътрешен драматизъм и оскъдни-
те външни ефекти, със силното актьорско присъствие 
на фона на бедно физическо действие, с богатството на 
детайли и строгите пластични решения „Разследване“ 
следва и развива най-добрите традиции на европейския 
психологически филм и е важна стъпка извън битовата 
източноевропейска екзотика, която в средата на десети-
летието заплашва да обсеби българския екран извън стес-
нените естетически граници на нашата кинематография 
от времето на прехода.

Може би жанрът, с който може да бъде спечелена от-
ново родната публика, е точно камерната драма – при нея 
умението да се разказва струва повече от спецефектите. 
Успехът на „Източни пиеси“ (2009) доказва, че кризата на 
идентичността в български вариант най-удачно се ситуи-
ра на екрана като нискобюджетна психологическа драма.

Към усилията на това поколение през 2007 г. се при-
съедини и доайенът Рангел Вълчанов, който с „А днес 
накъде“ (2007) предложи рефлексия в стил „двадесет го-
дини по-късно“ към собствения си филм „А сега накъде“ 
(1988), създаден на прага на социалните промени, които 
доведоха до третата криза на идентичност.

„Опашката на дявола“
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„Златна роза'2002“: средното поколение атакува
Този път изобщо няма да коментирам наградите. Ис-

кам да изляза от хипнозата на класациите и да се доверя на 
собствените си впечатления. Още повече, че председателят 
на тазгодишното жури Александър Грозев предложи в бъдеще 
фестивалът да забрави за състезанието и да заложи само на 
празника. На латински festum означава празник, но не вярвам 
колегията да реализира тази идея – българският кинаджия 
толкова рядко има възможност да получи признание. За мен 
обаче наградите отразяват повече вкусовете на конкретното 
жури, отколкото същината на тенденциите. Затова се от-
казвам от злободневието и се концентрирам върху знаците 
на промяна – със „Златна роза'2002“ киното ни заяви, че из-
лиза от посттоталитарното си вцепенение. През последни-
те две години са произведени 26 игрални филма, с един пове-
че от общата игрална продукция за 1967 и 1968. Надявам се 
този факт най-после да ни спре да оправдаваме художествени 
нескопосии с икономически термини. През онези две далечни 
години продукция от общо 25 филма за две години е била до-
статъчна, за да се появят „Ако не иде влак“, „Отклонение“, 
„Привързаният балон“, „Случаят Пенлеве“, „Бялата стая“, 
„Небето на Велека“, „Завръщане“, „Прокурорът“, „Швед-
ските крале“. Трагично е, че повечето от авторите им вече не 
са между нас, а Бинка Желязкова и Гриша Островски не сни-
мат. Само Георги Стоянов се представи и на този фестивал, 
но вече като член на журито. Очевидно е, че кризата в българ-
ското кино през последното десетилетие е не само производ-
ствена, тя е и част от естествената смяна на поколенията.

Фестивал на средното поколение – така най-кратко бих 
определила тазгодишната „Златна роза“. Ветераните Кон-
стантин Павлов (сценарист на „Съдбата като плъх“) и Иван 
Андонов („Най-важните неща“), за съжаление, демонстрираха 
творческа немощ, а младите Магърдич Халваджиян („Печал-
бата“), Любомир Младенов („Въпрос или желание“), Станис-
лав Дончев („Пътуване към морето“) са карали повече на зана-
ят, отколкото на индивидуалност. Людмил Тодоров и Ивайло 
Христов („Емигранти“), Костадин Бонев („Подгряване на 
вчерашния обед“), Димитър Петков („Опашката на дявола“), 
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Петър Попзлатев („Посетени от Господ“), Анри Кулев („Го-
спожа Динозавър“), Теди Москов („Рапсодия в бяло“), Светослав 
Овчаров („Лист отбрулен“) представиха едно режисьорско по-
коление, което има какво да каже и знае как да го каже. Киното 
им е едновременно комуникативно и стойностно, обърнато 
към зрителя и заедно с това себеразкриващо. Тези автори до-
казаха, че може да се твори и в новите условия – без носталгия 
по държавното опекунство и без угодничене към масовия вкус. 
Операторите им ги защитиха, балансирайки между досто-
верност и въображение, между фактура и артистизъм – най-
блестящ пример e работата на Светла Ганева („Съдбата като 
плъх“ и „Госпожа Динозавър“).

На „Златна роза'2002“ се открои нова тенденция, коя-
то измества фокуса на нашето кино от злободневието към 
артис тизма. Бих я нарекла условно артлиния. Теди Москов, 
Анри Кулев, Людмил Тодоров, Димитър Петков и Петър 
Попзлатев схващат киното преди всичко като средство за 
създаване на паралелна действителност. Световете им са на-
селени със странни персонажи, историите им се вият сюр-
реалистично, но филмите им са търсено диалогични. Стре-
мят се да въвлекат зрителя в своята реалност, да го заразят 
с лудостта си и да превърнат екрана в терен на споделено 
пътешествие. Почти всеки от сюжетите тръгва от или 
стига до някаква гара или действието се преобръща от ка-
цащ, излитащ, или просто прелитащ самолет, героите все се 
залутват по пътищата. „Посетени от Господ“ е откровен 
филм на пътя, пътуванията в затвореното българско про-
странство са съществен акцент в „Емигранти“ и „Опашка-
та на дявола“, а „Рапсодия в бяло“ е носталгия по несъстояли-
те се пътешествия – най-новото ни кино преоткрива филма 
на пътя.

Защо любимият бунтарски жанр от 60-те и 70-те се на-
лага на българския екран точно сега? Дали е отзвук от мина-
лото – закъсняла проява на несъстоял се навреме младежки 
бунт, или е продукт на настоящето – болезнено усещане за 
загуба на идентичност? Каквито и да са причините, филми-
те на пътя традиционно внасят дух на движение, настрое-
ние на търсене, смисъл на промяна. Обикновено се правят от 

„Златна роза“ 2002: средното поколение атакува
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млади хора за млада публика. На този фестивал обаче се слу-
чи обратното – най-младите лансираха стереотипно кино, а 
„сърдитите млади“ от 80-те не се отказаха от провокации-
те. Впрочем нито Людмил Тодоров, нито Петър Попзлатев 
вече са толкова сърдити, колкото ги помним от „Бягащи ку-
чета“ и „ Аз, Графинята“. Но за сметка на това се опияняват 
от абсурдността на битието. Към тази еуфория се е присъе-
динил дебютантът в киното Теди Москов. Димитър Петков 
и Анри Кулев са се поотказали от черния хумор и сякаш се 
опитват да „опитомят“ парадоксите на живота. Филмите 
на всекиго от тях, различни като замисъл и стил, носят общо 
послание – няма къде да избягаш от себе си, по-добре омагьосай 
живота! Директно го заявява „Рапсодия в бяло“ – според мен 
най-самобитният филм на този фестивал. Киното от арт-
линията е кино на ярките индивидуалности, които не се под-
чиняват на масовата маргинализация и не подценяват зрите-
ля. Фестивалната публика оцени това – „Рапсодия в бяло“ и 
„Емигранти“ се прожектираха в зали, препълнени от млади 
хора. Новото поколение с готовност откликва на посланието 
на старите „бягащи кучета“, че не е страшно да бъдеш разли-
чен. И безпогрешно усеща, че авторската тенденция е алтер-
натива на филмите, които цяло десетилетие паразитират 
върху масовите страхове. Артлинията е толкова важна днес, 
защото утвърждава киното преди всичко като естетическа 
реалност. По този път, вместо чрез заместване на една про-
паганда с противоположната ѝ, българският екран може да се 
освободи от рецидивите на соцреализма.

За съжаление, така наречената социалнокритична линия 
в най-новото ни кино е пълен провал. В „Огледалото на дяво-
ла“, „Съдбата като плъх“, „Най-важните неща“, „Ярост“, 
„Асистентът“ маргиналността вместо рамка на сюжета 
става елемент на стила. По-евтино е феновете на този род 
пикантерия да си купят вестник „Нощен труд“ вместо 
билет за кино. Останалите сме уморени и вгадени от точе-
щата се от десетина години по българския екран върволица 
от мутри, роми и малоумници. Колеги, мутрите и ромите, 
както в градския транспорт, така и на екрана, не прощават 
на никого – най-малко пък на режисьорите, които се захва-
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щат с тях. Изключението е „Лист отбрулен“ на Светослав 
Овчаров, и то защото авторът му не се изживява като обще-
ствен трибун, а се старае да разкаже история, колкото по-
достъпно и човешки, толкова по-добре. Филмът вълнува с не-
подправената съпричастност към съдбите на обикновените 
хора и има и важен принос на откривателство – находката 
Весела Казакова. Актрисата играе с хъса на дебютантка и с 
майсторството на професионалист. Изпълнението ѝ е тол-
кова силно, а талантът ѝ – така безспорен, че нямам съмне-
ния в блестящото ѝ бъдеще на екрана.

Весела се открои сред ярки актьорски постижения. На 
първо място, искам да отбележа представянето на Самуел 
Финци. Санчо изнесе основните мъжки роли на този фес-
тивал – винаги различен, изобретателен, премерен. Особено 
високо оценявам изпълнението му в „Посетени от Господ“, 
където всъщност играе три роли. Толкова ударно актьорско 
присъствие на българския екран не е имало може би от вре-
мето на Апостол Карамитев. Мая Новоселска пък изпълни 
една-единствена роля – Жената в „Рапсодия в бяло“, но тя ѝ 
беше достатъчна, за да докаже, че талант, самобитен като 
нейния, трудно се напъхва в класации. Светлана Янчева, по-
добно на Санчо, е изиграла най-важните женски образи през 
последните две години. Ако има българска актриса, която да 
заслужава да бъде наречена „актриса на десетилетието“, то 
това е Светлана. Съсредоточено, упорито и без да търси ев-
тина слава, тя защитава на екрана достойнството на жената 
– от Жана в „Бягащи кучета“ и Сибила в „Аз, Графинята“ до 
Мария в „Посетени от Господ“ и Катерина в „Подгряване на 
вчерашния обед“.

Някак не успях да наместя „Подгряване на вчерашния 
обед“ на Костадин Бонев в общите тенденции. Филмът се 
появява след големия порив на източноевропейското кино да 
се преосмисли миналото. Това е хем добро, хем лошо. Добро 
е, защото от „Покаяние“ насам има значителна традиция в 
създаването на такива филми. Коста Бонев я следва със задъл-
бочеността и културата, които сме свикнали да очакваме от 
него. Режисурата му не крещи и не се изсилва, а се фокусира 
върху човешката съдба. Така Бонев убеждава зрителя, че неща-

„Златна роза“ 2002: средното поколение атакува
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та, които разисква, го вълнуват дълбоко. Очевидно, рефлекси-
ята към миналото ще остане един от най-важните пробле-
ми за нашето поколение. Питам се обаче дали това е значим 
въпрос за онези, които идват след нас. Чудя се дали „трейнспо-
тинг“, „Х“ и „Интернет“ генерациите се вълнуват от вче-
рашния обед. Най-добре е да оставим отговора на тях и да се 
върнем към заглавието в очакване да отвърнат на удара.

сп. Кино, 2002, № 6, с. 16-18.

нужното финансиране, 
необходимата дистанция
През 2003 г. се случват две неща от изключително зна-

чение за новото българско кино – първо: след продължи-
телна и бурна дискусия сред кинематографичната общ-
ност е приет Законът за филмовата индустрия298, и второ: 
положен е вече споменатият български подпис под Ев-
ропейската конвенция за кинематографската копродук-
ция299. И двата документа в голяма степен гарантират 
възможностите за финансиране на българското кино: 
Законът за филмовата индустрия – държавното субсиди-
ране, а Европейската конвенция за кинематографската 
копродукция – финансиране чрез фонда „Евроимаж“ на 
български проекти, които се осъществяват като копро-
дукции с други европейски кинематографии.

Законът за филмовата индустрия „урежда отноше-
нията, свързани с производството, разпространението, 
промоцията и показа на филмите в Република България 
и държавното подпомагане на българската филмова ин-
дустрия, като създава условия за нейното развитие“300. 
С него Националният филмов център се преобразува в 
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, 
администрация към министъра на културата (чл. 5). Към 
агенцията се създават и консултативно-експертни орга-
ни: Национален съвет за кино; национални художестве-

298 Държавен вестник, № 105, 02.12.2003.
299 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT= 147&CM=&DF=&CL=ENG. 
Текстът на документа в български превод. http://sic.mfa.government.bg/images/content/1250/
evropeiska%20konvenzia%20kinematograf%202004.pdf [прегледан 18.04.2012]
300 Закон за филмовата индустрия, чл. 1. Национален филмов център. Нормативни актове. 
http://www.nfc.bg/bg/normativni_aktove.html [прегледан 01.02.2013]
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ни комисии по игрално кино; документално кино; ани-
мационно кино; Национална комисия за категоризация 
на филми; Национална техническа комисия и Финансова 
комисия (чл. 8). 

Третата глава от закона определя параметрите на 
държавното финансиране на българското кино, като осо-
бено важен е чл. 17, който след изменение от 2007 г. гласи, 
че: „Ежегодно в закона за държавния бюджет на Репу-
блика България се предвижда [...] субсидия за агенцията, 
чийто годишен размер не може да бъде по-малък от су-
мата на средностатистическите бюджети за предходната 
година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометраж-
ни документални филма и 160 минути анимация“301. На 
практика, това означава, че правителствата на Републи-
ка България са задължени със закон ежегодно да пред-
виждат в Държавния бюджет средства за създаването на 
български филми. Това обстоятелство има много благо-
приятно въздействие върху развитието на българско-
то игрално кино – през следващите години 2005–2010 с 
държавна подкрепа са произведени общо 37 пълноме-
тражни игрални филма302. Към края на десетилетието 
отново се появяват и образци на арткиното, създадени в 
копродукция с Франция – независимият пълнометражен 
филм “Moon Lake” (2009, реж. Иван Станев), и с Герма-
ния – „Цахес“ (2010, реж. Анри Кулев).

Европейската конвенция за кинематографската копро-
дукция установява критериите за европейска идентичност 
на филмите. За съжаление, според документа идентич-
ността в голяма степен се определя според териториална 
логика, а публикуваното през 2001 г. „Комюнике за бъде-
щето на киното и на аудиовизуалната индустрия в Евро-
па“ налага допълнителни териториални изисквания при 
финансирането на кинематографските продукции303. В 
статията си „Финансова държавна помощ за европейския 

301 Пак там, чл. 17.
302 Национален филмов център. Филми. Игрални филми. http://www.nfc.bg/bg/filmi/igralni_
filmi.html [прегледан 11.02.2013]
303 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1326&format=HTML&a
ged=1&language=EN&guiLanguage=en [прегледан 18.04.2012]

Нужното финансиране, необходимата дистанция



324

Трета криза на идентичност: българското кино в епохата на глобализация

филм и „териториалната клауза“ – точки на напрежение“ 
Анна Шойлева подробно разглежда противоречията, ко-
ито предизвиква в кинематографичната практика този 
бюрократичен възглед. Авторката отделя специално вни-
мание на творческите компромиси, които се налагат от 
подобен подход304. Тази клауза е причина в европейското 
кино да се появи изобилие от филми на пътя, в които геро-
ите се движат през териториите на страните, участнички 
в копродукцията, без това винаги да е нужно и художе-
ствено оправдано. В българското кино също започват да 
се снимат копродукции, чието действие нарочно (и неви-
наги смислено) се движи през географските пространства 
на страните копродуценти – например „Светът е голям 
и спасение дебне отвсякъде“ (2008, реж. Стефан Коман-
дарев), „Прогноза“ (2008, реж. Зорница София), „Тилт“ 
(2010, реж. Виктор Чучков-син). И трите филма копродук-
ции са сред рекордьорите по зрителска популярност през 
последното десетилетие305 – очевидно българската публи-
ка не обръща внимание на някои от доста грубите сюжет-
ни преходи в техните сценарии, които трябва да осигурят 
действието на „териториалната клауза“, или и да ги забе-
лязва, не се смущава от тях. 

„Изпепеляване“
Към средата на десетилетието вече започва да се усе-

ща и необходимата дистанция към събитията от близко-
то минало и да се търсят пътища за по-дълбоко осмис-
ляне на опустошенията от тоталитаризма. Във филма 
„Изпепеляване“ (2004, реж. Станимир Трифонов) на 
преден план са изведени пораженията, които нанася 
диктатурата върху индивидуалната съдба на героите. Со-
циалният погром е само фон на трагичната им любовна 
история, на камерната драма, фокусирана върху психо-
логическите детайли. „Изпепеляване”, игрален дебют за 

304 Шойлева, анна. Финансова държавна помощ за европейския филм и „териториалната 
клауза“ – точки на напрежение. – В: Изкуствоведски четения 2008. София: Институт за из-
куствознание, 2008, с. 37-43.
305 Според Bulgarian Cinema 2011. Facts/Figures/Trends..., p. 17.
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голям екран на вече утвърдения документалист Трифо-
нов, поставя въпроса за комунистическото минало така: 
„Възможна ли е щастлива любов по време на тоталита-
ризъм?“ Филмът представлява рефлексия с точни исто-
рически координати, фокусирана върху уязвимостта на 
човека, систематично смилан от тоталитарната репресив-
на машина. Посланието, което отправя Трифонов, има 
претенции да бъде трагично – тоталитарната система 
унищожава свободната воля на героите и убива любовта. 

Действието на „Изпепеляване“ е изградено около те-
мата за комунистическите трудови лагери от 40-те и 50-
те години на миналия век. Примитивните издевателства 
над почтените хора, систематично упражнявани от стра-
на на комунистическите функционери, представят реал-
ния социализъм на екрана като заговор на полуграмотни 
диваци. В този филм тоталитаризмът е с навъсеното лице 
на комунистическата идеология, надничащо изпод каске-
тите на полуграмотните ѝ адепти. 

„Изпепеляване“ е построен върху две паралелни, 
дублиращи се любовни истории – историята за страда-
нията на репресираните от системата съпрузи Калина 
(Параскева Джукелова) и Енрико (Стефан Вълдобрев) и 
историята за страстта, пламнала между следователя ко-
мунист Методи Стоев (Деян Донков) и неговата жертва 
Калина. Така филмът предлага две различни лица на лю-
бовта по време на тоталитаризъм, оглежда ги едно в дру-
го, сякаш в търсене на възможен щастлив край, но в края 
на краищата стига до неизбежния трагичен изход. Геро-
ите са обречени, каквото и да предприемат. Обречена е и 
любовта им – системата я унищожава, както унищожава 
и самите хора. Тоталният контрол върху човешкия живот 
изключва проявите на суверенитет, а любовта е именно 
това. Светът, който обитават героите на „Изпепеляване“, 
е тотално идеологизиран и дехуманизиран – общество, 
в което отделната личност, а оттам и човешкият живот, 
нямат никаква стойност. Независимо от тези вярно на-
мерени координати на историческото време, филмът не 
успява да постигне трагичното въздействие, за което има 

„Изпепеляване“
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претенции, и остава повече или по-малко в орбитата на 
мелодрамата, а оттук – и на тривиалността. 

„Дзифт“
„Дзифт“ (2008, реж. Явор Гърдев) – филмът, който с 

професионален перфекционизъм продължава линия-
та, начертана през 90-те от „Нещо във въздуха“ и „Ваг-
нер“, идва след цяло десететилетие историческа дистан-
ция. Дебют в киното на известния театрален режисьор 
Гърдев, филмът е екранизация на едноименния роман 
на Владислав Тодоров. (На същия Владислав Тодоров, 
чиято спонтанна реакция към спирането на „Кратко 
слънце“ съм описала във втора глава.) Тодоров емигрира 
в САЩ в началото на 90-те и се утвърди там като универ-
ситетски преподавател и писател на родния си български 
език. Сътрудничеството му с Гърдев доведе до появата 
на първия film noir в нашето кино. Всъщност в „Дзифт“ 
Гърдев по-скоро обиграва клишетата на този американ-
ски жанр иронично, отколкото ги прилага буквално. 
Той ги подрежда в общ пъзъл с елементи на социална-
та мелодрама, традиционно най-предпочитания жанр в 
българското игрално кино, за да реконструира света на 
българския комунизъм в сюрреалистичен стил. „Дзифт“ 
е структуриран калейдоскопично – Гърдев пречупва 
гледната си точка през различни жанрови фасети, за да 
навлезе в различни измерения на тоталитарното минало. 
Зрителят е въвлечен, сякаш с някаква хипнотична сила, 
в ретроспекциите на Молеца (Захари Бахаров), изплува-
щи и отново потъващи в паметта на героя, на границата 
между реалността, кошмара и бълнуването, във фантаз-
но пътуване назад към времето на реалния социализъм. 
В това пътуване към миналото тоталитарната действи-
телност се разкрива по-скоро като фантастичен екранен 
образ, отколкото със своята историческа фактура и до-
стоверност. Сюрреалистичната визуална атмосфера на 
филма е създадена от големия български оператор Емил 
Христов с всичкото майсторство, на което е способен. Ра-
ботейски с 35-, 16- и 8-милиметрови камери и изграждай-
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ки сложна система на осветление, Христов снима филма 
в цвят, но го превръща в черно-бял на етапа на постпро-
дукция. Стремейки се да постигне „автентичната атмос-
фера на руините на социализма“, операторът изгражда 
визията на филма, съчетавайки кадри от реалния софий-
ски квартал Коньовица в днешния му вид с компютърно 
генерирани посредством 3D анимация образи. 

Впечатляващият пъзел от различни типове изобра-
жения и разнообразни жанрови похвати обаче не се от-
нася само до интересно разказания криминален сюжет, 
нито се изчерпва с впечатляващата визия, а произвежда 
значения на няколко равнища. „Дзифт“ е едновременно 
колаж от холивудски формули, блестящо упражнение 
по кинематографичен стил, силно социалнокритично 
произведение, но заедно с това и сложен наратив за екзи-
стенциалните заблуди на човека. Решен в кинематогра-
фичната традиция на съспенс и бруталност, установена 
от Холивуд чрез гангстерския филм и film noir, филмът е 
забележителен преди всичко с жестокия си символизъм. 
В „Дзифт“ Явор Гърдев използва жанровите клишета не 
за да погъделичка сетивата на зрителя (както това пра-
ви например Тарантино), а за да разкрие трагедията на 
човека, впримчен от насилието, и да разкърти дълбоките 
тоталитарни пластове вътре в самите нас.

Нискобюджетният му филм (700 хил. евро) е изклю-
чително успешен – той поставя абсолютен рекорд по 
брой зрители и приходи (над 250 хил. лева)306 за цялото 
десетилетие 1998–2008, печели многобройни национални 
и международни награди и е номиниран за Наградата на 
Европейската филмова академия. А когато през януари 
2010 г. е качен нелегално в два български уебсайта, само 
за 48 часа е свален 40 хил. пъти.

Заедно с това обаче „Дзифт“ предизвиква ожесточен 
дебат сред критическата гилдия, който разкрива сериоз-
ните политически и естетически противостояния между 
различните поколения в българската филмова критика. 

306 Вж. янакиев, александър. Случи се! – Кино, 2011, № 4/5, с. 52.

„Дзифт“
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Двата лагера в дебата се оформят преди всичко като ге-
нерации – от една страна, капацитети, формирали сво-
ето мислене през тоталитарните десетилетия, които не 
признават естетическите стойности на филма, а от друга 
– средното и младо поколение критици, които се отдават 
на негова безкритична възхвала. Без да съм безкритична, 
аз самата принaдлежа към втората група и смятам, че 
„Дзифт“ е един от най-стойностните български филми, 
създадени през последните две десетилетия. 

Мнението ми е мотивирано освен от високата ми 
оценка за артистизма, с който е създаден филмът, и от 
съвсем лични мотиви, които ми дават възможност да го 
разбирам и харесвам по особен начин. Владислав Тодоров 
(сценарист) и Емил Христов (оператор) са мои състуден-
ти от НАТФИЗ (тогава ВИТИЗ) и мои близки приятели 
от студентските години. Голяма част от анекдотите, ше-
гите и от запомнящите се реплики от филма всъщност са 
част от нашия тогавашен студентски фолклор, от нашите 
любими шеги с абсурдната реалност, в която растяхме и 
се оформяхме творчески, израз на нашия начин да иро-
низираме системата, която се опитваше да ни мачка чо-
вешки и творчески. Затова смея да твърдя, че в „Дзифт“ 
има и един особен пласт, разбираем за съвсем малко 
хора, споделили младостта си по студентски бригади и 
витизчийски купони. Очевидно този пласт предизвиква у 
мен носталгия (ефект, абсолютно нежелан от режисьора 
Явор Гърдев), но заедно с това ми дава и перспектива към 
филма като символ на трудно изгражданата и трудно от-
стояваната творческа свобода на цялото средно поколе-
ние български кинематографисти.

Прави впечатление, че след средата на първото десе-
тилетие на новия век с „Бунтът на L“ (2006, реж. Киран 
Коларов) тематиката на киното на преосмислянето се из-
мества от репресиите, свързани с налагането на комуниз-
ма, към начина, по който функционира системата през 
своите победни десетилетия. След „Дзифт“ се появяват 
още четири филма – опити за интерпретаци на тотали-
тарното минало: „Ако някой те обича“ (2010, реж. Киран 
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Коларов); „Още нещо за любовта“ (2010, реж. Магдалена 
Ралчева); „Зад кадър“ (2010, реж. Светослав Овчаров) и 
„Стъпки в пясъка“ (2010, реж. Ивайло Христов). Първите 
два са доста тривиални интерпретации на темата. „Зад 
кадър“ обаче е експеримент – да се екранизира в игра-
лен вариант автентичното досие на колега, събирано от 
комунистическата политическа полиция, и да се разкрие 
реалната му драма със средствата на екранната драма. Ре-
жисьорът на филма е един от най-изявените български 
документалисти, но в този му филм автентичността ся-
каш препятства оформянето на истински драматургичен 
разказ, действа като спирачка при разгръщането на чо-
вешката история за раздялата на двамата репресирани от 
комунистическите тайни служби съпрузи (в ролите Иван 
Бърнев и Касиел Ноа Ашер). Независимо от недостатъ-
ците на филма обаче „Зад кадър“ може да се възприеме и 
като късна реплика към „Слънцето и сянката“, която раз-
крива жестоката истина за невъзможната любов от двете 
страни на Желязната завеса. „Зад кадър“ изтрива всякак-
ви следи от романтичен патос, с който тази тема стои в 
българското кино в продължение на четири десетилетия 
след излизането на филма на Рангел Вълчанов.

Психологическата драма „Стъпки в пясъка“, подоб-
но на „Нещо във въздуха“ и „Дзифт“, макар и решен в 
съвършено различен жанр, също е опит отрицанието на 
тоталитарната система да бъде изведено на екзистенци-
ално ниво. Филмът е доста неравен художествено и тази 
амбиция невинаги е защитена еднакво убедително, но 
тя безспорно определя общото въздействие на творбата. 
„Стъпки в пясъка“ е посветен на цената и смисъла на ин-
дивидуалния избор в контекста на тоталитарната систе-
ма, на опaзването на личното достойнство в условията на 
тежък политически натиск и този патос го прави особено 
ценен за киното на преосмислянето. Интересно е, че глав-
ните мъжки роли (Славчо в „Стъпки в пясъка“ и Антон 
Кръстев в „Зад кадър“) и в двата филма се изпълняват от 
актьора Иван Бърнев, който майсторски съумява да из-
гради героите си като съвсем различни индивидуалности, 

„Дзифт“
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преодолявайки със завиден професионализъм клишето 
„жертва на системата“. „Дзифт“, „Зад кадър“ и „Стъпки 
в пясъка“ са, макар и малобройни, доказателства, че през 
второто десетилетие на трудно демократично развитие 
българското игрално кино е преодоляло декларативност-
та и елементарното отрицание на близкото минало и е 
продължило преосмислянето на наследството на социали-
стическия реализъм, започнало с артфилмите на Петър 
Попзлатев и Андрей Слабаков от началото на 90-те.

„Мисия „лондон“
„Мисия „Лондон“ (2010, реж. Димитър Митовски) е 

филм, забележителен по няколко причини. Той фокуси-
ра важни тенденции в най-новото ни игрално кино като 
опит то да бъде превърнато в печеливш бизнес и като 
копродукция (България–Македония–Унгария–Швеция–
Великобритания), и като пример за продуктово позици-
ониране, и като рефлексия върху третата криза на българ-
ската идентичност. Със своите 378 хил. зрители „Мисия 
„Лондон“ е най-гледаният български филм за последни-
те двадесет години и е на трето място по брой зрители 
сред всички прожектирани у нас филми през този пери-
од. Надминават го само двете суперпродукци на Джеймз 
Камерън „Аватар“ (2009) и „Титаник“ (1998)307. За голя-
мата популярност на „Мисия „Лондон“ безспорно имат 
принос добре обмислените рекламна кампания и по-
зициониране на произведението (каквото и да означава 
тази дума за специалистите по реклама). Продуцентите 
му твърдят, че „стратегията им за налагане и поддържане 
на интереса към проекта е следвала класическите холи-
вудски похвати“ и че важна роля в промоцията на филма 
е изиграло партньорството им с bTV, който започва да го 
представя в най-популярните си предавания още преди 
премиерата и не спира да поддържа интереса към него в 
продължение на месеци308. 

307 Според Bulgarian Cinema 2011. Facts/Figures/Trends..., p. 17.
308 Вж. Стоилова, Зорница и Велислава Антонова. Nice, a! Киното в България все още не е ус-
пешен бизнес, но има сигнали, че ще стане. – Капитал, 23.04.2010. http://www.capital.bg/biznes/
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Едва ли обаче само рекламната стратегия може да 
предизвика такъв зрителски интерес. Очевидно самият 
филм притежава и други качества, които му осигуряват 
рекордния брой зрители. Според мен от голямо значе-
ние е преди всичко жанрът на филма. „Мисия „Лондон“ 
е сатирична комедия – един от най-добре развитите жан-
рове в нашето кино, който се радва на голям зрителски 
успех дори в годините на най-тежка политическа стагна-
ция. Забележително е, че българските режисьори упор-
стват да снимат сатирични комедии почти през целия то-
талитарен период, независимо че това упорство може да 
им струва кариерата. Постоянството на Владимир Янчев, 
Петър Б. Василев и Николай Волев оформя в българско-
то кино още в годините на соцреализма сериозна сати-
рична линия: „Любимец № 13“, „Специалист по всичко“, 
„Невероятна история“, „Кит“, „Топло“, „Дами канят“, 
„Двойникът“... Всъщност небивалият за нашето време 
зрителски успех на „Мисия „Лондон“ е много по-слаб от 
популярността на старите сатирични комедии – „Топло“ 
и „Двойникът“ са с по над 1 млн. зрители, „Невероятна 
история“ е с 1,7 млн., а „Любимец № 13“ от далечната 
1958 г. е събрал пред екрана повече от 2,5 мнл.309 Разби-
ра се, това са други времена, но със сигурност може да 
се каже, че сатиричната комедия е един от най-любимите 
жанрове на нашата публика – той ѝ дава възможност да 
се посмее на воля над българския си живот, който я при-
теснява, но който няма сили или воля да промени.

„Мисия „Лондон“ е първият в нашето кино филм, 
сатира на манталитета на новата българска политиче-
ска класа. По разбираеми причини по време на реалния 
социализъм мирогледът и нравите на управляващите 
никога не стават обект на сатирична комедия. Дори най-
смелите ни сатирици по онова време се осмеляват да за-
сегнат най-много нивото директор на риболовно управ-
ление или главен редактор на вестник. През 2010 г. герои 
на „Мисия „Лондон“ вече са президентът на Република 

kompanii/2010/04/23/891667_nice_a/ [прегледан 12.02.2013]
309 Вж. янакиев, александър. Зрители на някои игрални филми. – В: Синема.bg..., с. 297-306.
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България (в ролята Орлин Горанов), неговата президент-
ша Деворина Селянска (Ернестина Шинова), посланикът 
Варадин Димитров (Юлиан Вергов) и цялата камарила в 
българското посолство в Лондон. Всъщност това са герои 
на публикувания през 2001 г. едноименен роман на Алек 
Попов. Романът е вдъхновен от кратката кариера на писа-
теля като културен аташе в българското посолство в Лон-
дон. Абсурдно смешните ситуации, с които изобилства 
книгата, са почерпани от съвсем реални, преживени от 
автора нелепости на българския дипломатически живот 
от епохата на демокрацията. В началото на десетилетието 
романът на Попов беше посрещнат с единодушен възторг 
от читатели и критици. Критиката определи героите на 
„Мисия „Лондон“ като „кавърверсии на прочутия Ганьо 
Сомов“310 и заради „самоиронията и жилещата сатира на 
творбата“ нареди Алек Попов „до класѝка и негов съи-
менник Алеко Константинов”311.

Идеята на Димитър Митовски (едновременно съпро-
дуцент, съсценарист и режисьор на филмовата версия) да 
екранизира „най-смешната книга в съвременната българ-
ска литература“312 е сама по себе си вече печеливш избор – 
сюрреалистично гротескното изграждане на сюжета чрез 
преобръщането на правдоподобни житейски ситуаци в 
абсурдни е в основата на художествената конструкция 
на романа. Заедно с това обаче опитът за екранизация 
на този роман е израз и на художествена смелост пред-
вид отсъствието в българското кино на каквато и да била 
традиция в карикатурното представяне на настоящи по-
литици, пък било и като обобщени образи. Адекватният 
превод на езика на киното на вече доказаните литератур-
ни качества на „Мисия „Лондон“ обаче се оказва голямо 
предизвикателство за режисурата.

Митовски невинаги и не напълно успява с този пре-
вод. Филмът изпуска автентичния ритъм на романа – на-

310 кьосев, Христо. Аполония – афродизиак за културата. Обзор на тазгодишния фестивал в 
Созопол. – 24 Часа, 11.09.2001.
311 http://www.helikon.bg/books/114/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B
E%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_125506.html [прегледан 12.02.2013]
312 Цанков, георги. Дипломатически фарс. – Вестник за жената, 21–30.05.2001.
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следеният от литературата обяснителен глас зад кадър е 
старомоден и ненужен, разказът се разпада на отделни 
анекдоти, образите губят своята жизненост. Според зако-
ните на жанра в добрата комедия нещата не се обясня-
ват – те се случват. Освен това жанровото кино, в много 
по-голяма степен от литературата, изисква биография и 
житейски подробности, за да могат събитията и герои-
те наистина да „оживеят“ на екрана. Много голяма сла-
бост на филма е и грубото продуктово позициониране 
на различни марки цигари, ракия и особено на популяр-
на американска верига за бързо хранене. В епизодите, в 
които героите уреждат отношенията си в някое от ней-
ните заведения, Митовски се проявява много повече като 
рекламист (какъвто е през повечето време от кариерата 
си), отколкото като режисьор на пълнометражен игра-
лен филм. Към репликите, заимствани от романа, са до-
бавени несъстоятелни и направо глупави диалози, обяс-
нения защо героите са избрали да се хранят точно там и 
т.н. Мисля, че с няколко елементарни хватки българското 
кино може и да се превърне в печеливш рекламен бизнес, 
но заедно с това може и да престане да бъде изкуство.

Идеята, за някои роли да се поканят известни българ-
ски физиономии (Орлин Горанов, бившият депутат от 
„Атака“ Пламен Чернев, Коцето-Калки, фолкпевицата 
Андреа), може би също е добър рекламен ход, но не ком-
пенсира повърхностната работа с актьорите, стесняване-
то на образите до една, най-много две характерни черти 
и липсата на запомняща се индивидуалност в много от 
изпълненията. Чисто кинематографично попадение е 
изборът на Стойко Пеев (изпълнител на ролята на Хан 
Аспарух в суперпродукцията от 1981 г.) за ролята на 
хореографа с болярското име Векил, който продава на 
височайшите си български покровители и на чуждата 
публика съмнителни исторически продукции. В този ге-
рой, в изпълнението на точно този актьор се срещат две 
времена на българското кино, две епохи на фабрикува-
не на идентичност – отминалата тоталитарна и настоя-
щата демократична. Персонажът на Деворина Селянска, 
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близката до държавния глава дама с фикс идея за култур-
но месианство, предизвиква у по-възрастните зрители 
асоциации не само със съвременни публични фигури, 
но и спомени за грандоманските амбиции на Людмила 
Живкова от 70-те години. Следвайки Алек Попов, с „Ми-
сия „Лондон“ Митовски се старае да внуши, че въпреки 
обществената промяна българската идентичност остава 
разменна монета в евтино политическо шоу вместо дей-
ствителен приоритет на управляващите. 

Филмът предлага сатиричен групов портрет от вре-
мето на прехода на т.нар. български елит – политичес-
ки, дипломатически, интелектуален, артистичен. На 
екрана съвременната ни действителност е показана като 
паноптикум от абсурдни персонажи, обобщени образи 
на представителите на политическата класа с цялата им 
парвенющина, снобизъм, претенциозност и смехотворни 
амбиции да се причислят към европейската аристокра-
ция. Мисията „Лондон“ на посланик Варадин Димитров 
е да осъществи на всякаква цена мечтата на българската 
президентша да вечеря с английската кралица. Несъот-
ветствието между аристократичните амбиции на г-жа 
президентшата Селянска и липсата у нея на елементарно 
възпитание, култура и саморефлексия е един от основ-
ните извори на смях в романа. Митовски също изгражда 
хумора на филма си върху това несъответствие и въобще 
върху несъответствия на най-различни равнища – на са-
мочувствието, на самопредставянето, на действителните 
постъпки на героите... За г-жа Селянска на Ернестина 
Шинова, както и за повечето от героите на нашето време, 
политическите позиции са само оръдие за задоволяване 
на лични интереси и суета вместо призвание за служба на 
обществото. В този смисъл сатирата на Попов/Митовски 
откликва на стаеното обществено недоволство и печели 
адмирациите на публиката, която пълни киносалоните, 
за да се посмее над нелепостта на политиците, овласте-
ни от самата нея. „От всичко на света най-много мразя 
българите“, обобщава трагикомичните си перипетии 
дребният български далавераджия в Лондон Чаво (Геор-
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ги Стайков). Готвачът на посолството Коста Баничаров 
(Любомир Нейков) му отговаря: „И аз ги мразя“. Така 
стигаме до въпроса за българската идентичност – мра-
зена, отхвърляна, фалшифицирана от самите нас – и до 
същинската тема на романа и на филма – неустановената, 
люшкаща се българска самоидентификация в годините 
на прехода. Тази криза и нейното влияние върху нашето 
кино е и темата на моето историческо упражнение – зато-
ва и избрах да го завърша с анализ на „Мисия „Лондон“.

Въпросният Чаво, един от основните двигатели на 
действието, организира отвличането, заколването и 
оскубването, с цел продажба, на патиците от лондон-
ския Ричмънд Парк. Място на действието – кухнята на 
българското посолство. Това е най-смешната и най-
последователно оформената линия във филма. С разви-
тието на сюжета обаче публиката научава, че въпросни-
ят дребен престъпник е известен в отечеството ни като 
преуспял актьор, като „българският Де Ниро“, алюзия 
за обичайните мистификации на българските емигран-
ти, които искат да се представят като преуспели. Филмът, 
както и романът, осмислят в комичен план проблема за 
истинската и фалшивите идентичности – всички герои на 
филма имат повече от една и ги прилагат според изис-
кванията на ситуацията, в която попадат. Българското 
момиче Катя (Ана Пападопулу) е едновременно студент-
ка, чистачка, еротична танцьорка и (фалшива) принцеса. 
Много по български тя не държи да знае коя е всъщност 
(би било доста неподходящо за героиня на комедия), а 
избира според ситуацията онази идентичност, която е 
най-адекватна на опита ѝ за оцеляване.

Всички линии на филмовото действие в „Мисия 
„Лондон“ се пресичат в агенцията „Феймъз Кънекшънс“ 
(в ролите на собствениците ѝ – британските актьори 
Алън Форд и Томас Арана), която задоволява сексуални-
те фантазии на клиентите си, осигурявайки им двойни-
ци на известни личности. Играта на двойници е основен 
драматургичен прийом в „Мисия „Лондон“. Двойникът 
тук символизира не просто фалшивата, а преди всичко 
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фалшифицираната идентичност. Играта на двойници не е 
непозната в нашето кино – една от най-обичаните и най-
гледаните български комедии от 80-те години е пълноме-
тражният дебют на Николай Волев „Двойникът“. В него 
„е директно онагледена двойствеността на социализма“313. 
Играта на двойници в „Мисия „Лондон“ е по-скоро ме-
тафора на дезориентацията на съвременния българин, 
който след падането на Желязната завеса, лишен от фал-
шивите надежди на комунизма, се озовава в един нов, но 
също толкова двойствен свят на фалшива свобода... 

Драмата на българската идентичност и на българско-
то самопредставяне пред света с „Мисия „Лондон“ обаче 
не свършва с последния кадър на филма. Невероятно, но 
факт – продуцентите и рекламният им отдел така се увли-
чат в „холивудските рекламни похвати“, че заприличват 
на героите, които така остро осмиват на екрана. От офи-
циалния сайт на „Мисия „Лондон“ в IMDb, базата данни 
за кино в интернет, от която черпят информация милиони 
потребители, отново наднича безсмъртният Алеков герой 
– споменати са единствено имената на британските актьо-
ри от продукцията, с едно изключение – Георги Стайков314. 
Така се създава впечатление, че Димитър Митовски е на-
правил филма си само с Алън Форд, Ралф Браун, Томас 
Арана и някои други повече или по-малко известни бри-
тански актьори. Имената на българските му колеги, макар 
и в главни роли, липсват при отварянето на сайта. Трябва 
да имаш специален изследователски интерес, за да потър-
сиш допълнителния линк “Full cast and crew”315, за да от-
криеш български имена от 10-то място (Юлиан Вергов) 
нататък в списъка, на 17-то е посочен Любо Нейков, а Ана 
Пападопулу и Ернестина Шинова – съответно на 18-то и 
20-то. Добър (само)рекламен ход на продуцента режисьор 
рекламист Митовски, но хич не е “Nice, a?”316

313 янакиев, александър. Българско кино... (Двойникът), с. 356.
314 IMDb. Films. Mission London. http://www.imdb.com/title/tt1127702/?ref_=fn_al_tt_1 [прегле-
дан 13.02.2013]
315 IMDb. Films. Mission London. Full cast and crew. http://www.imdb.com/title/tt1127702/
fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast [прегледан 13.02.2013]
316 „Nice, а?“ е култова реплика от филма.
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смяна на караула в края на десетилетието
Дебютиралите на Фестивала на българското игрално 

кино „Златна роза“ през 2010 г. Камен Калев, братя Чуч-
кови, Цветодар Марков и Драгомир Шолев продължават 
линията на непредубеден поглед към действителността, 
разказвана нелинейно като „парчета живот“, начертана 
в края на 80-те от тогавашните „сърдити млади“: Иван 
Черкелов, Людмил Тодоров и Петър Попзлатев. Имам 
предвид Камен Калев с „Източни пиеси“, Виктор Чучков 
с „Тилт“, Кристина Грозева и Петър Вълчанов с „Аварий-
но кацане“, Драгомир Шолев с „Подслон“ и Любомир 
Младенов с „Ловен парк“.

За зрители и критици остава въпросът – демонстри-
ра ли наистина ново мислене „младото българско кино“ 
от края на десетилетието? И ако отговорът е да – в какъв 
смисъл? Мисля, че младото поколение кинематографис-
ти завладява българския екран с откровеност, безкомпро-
мисност, липса на преструвки и твърда решимост да се 
говори само за истински неща – докосването и самотата, 
близостта и отчуждението, любовта и смъртта. Независи-
мо от различната степен на зрялост и майсторство, Калев, 
Чучкови, Шолев, Грозева и Младенов искат ни повече, ни 
по-малко екранът да яви истината за нещата и да обяс-
ни защо живеем толкова нещастно и обречено. Всъщ-
ност в случая обясни не е точната дума. Защото младото 
българско кино не е обяснително. Неговите режисьори 
не коментират – те или наблюдават, съсредоточени в еже-
дневието („Източни пиеси“, „Островът“, „Ловен парк“ и 
„Аварийно кацане“), или правят екшъни, в които обаче 
малките жестове тежат повече от зигзагите на действието 
(„Тилт“ и „Лов на дребни хищници“).

„Подслон“ на Драгомир Шолев заема особено място, 
някъде между тези два стила. Преди всичко, защото за 
абсурдната история, която се разиграва в софийската па-
нелка, активно е допринесъл румънецът Раздван Радулес-
ку, номиниран през 2005 г. за Награда на ЕФА за сценария 
на „Смъртта на г-н Лазареску“. Мисля, че имено драма-
тургията предпоставя различията по отношение на оста-
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налите фестивални филми в лентата на Шолев. Сюжет, 
изграден според принципите на Аристотел за единство 
на време, място и действие; конфликт, основан на абсурд; 
анекдотично повествуване и своеобразна метафоричност, 
която израства естествено от хиперреализма на действи-
ето – това са нещата, които отличават този пълнометра-
жен дебют. Точно това са обаче нещата, които отличават 
и неповторимия стил на филмите от Румън ската нова 
вълнà. Качествата на „Подслон“ за пореден път доказват 
всеизвестната истина, че успехът на филма тръгва от до-
брия сценарий. От тази гледна точка може да се твърди, 
че най-големият неуспех на младото българско кино е 
липсата на професионално написани и редакторски из-
пипани сценарии. Амбицията за авторско кино, според 
която всеки начинаещ режисьор сам си е сценарист, води 
до пълно пренебрежение към професионалните сцена-
ристи – те стават изчезващ вид в нашето кино и порочни-
ят кръг се затваря.

Другото положително изключение, в смисъл на про-
фесионализъм, е „Тилт“ (сценарий Борислав и Виктор 
Чучкови), чиято добре конструирана драматургия оби-
грава клишетата на екшънмелодрамата. Филмът е от-
личен пример за жанрово кино. Режисиран от Виктор 
Чучков-син с твърда ръка, някак на едро и клипово и с 
очевидно съобразяване с нагласите на масовата публи-
ка, филмът няма проблеми с жанра си. Режисьорът му 
от своя страна не крие афинитета си към проверените 
средства, например обиграване до смърт на динамиката 
любов – насилие – справедливост и употребата „под ин-
диго“ от телевизионния екран на герои и актьори. Радина 
Кърджилова (Беки) и Явор Бахаров (Сташ) разиграват в 
„Тилт“ типажи, идентични с младата двойка от сериала 
„Стъклен дом“, където Бахаров играе ролята на младежа. 
Чучкови адресират филма си до възможно най-широка 
публика, във възможно най-добрата посока, тази на жан-
ровото кино. Мисля, че изборът им поставя ефективна 
база за съживяване на диалога с младата публика.

Въпреки този положителен ефект, някои от най-
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успешните български продукции всъщност представля-
ват опити да се имитират холивудски жанрови модели. 
Според мен този напън е резултат от някакви мегаломан-
ски тенденции да се усвоят американските жанрове, аме-
риканския стил и дори да се търси печалба от филмите, 
когато са знае, че европейското кино не разчита дори на 
възвръщаемост на вложените средства. Икономисти с 
амбиции в киното започнаха да ни убеждават, че някои 
от българските филми имат огромна публичност и дори 
са печеливши. Истината на числата обаче е друга – дори 
абсолютният касов първенец на последните двадесет го-
дини, „Мисия „Лондон“, има бюджет от 2,74 млн. лв317 и 
2,62 млн. лв приходи318, т.е според публикуваните данни 
филмът не е възвърнал инвестициите.

В търсене на формулата за българското кино като 
„успешен бизнес“, две години преди това, през 2008 г., се 
появиха два български филма, директно обвързани с аме-
риканската филмова традиция – единият е много важни-
ят според мен „Дзифт“, който вече коментирах, а други-
ят е „Прогноза“ (реж. Зорница София). Заглавието пък 
на „HDSP: Лов на дребни хищници“ (2010) дори е напо-
ловина на английски език, вероятно поради амбицията 
филмът да се разпространява глобално. Интересно е, че 
българската филмова критика не видя нито в „Прогноза“, 
нито в „HDSP: Лов на дребни хищници“ подражания на 
холивудско жанрово кино, а започна надълбоко да раз-
исква темите им, проблемите им и т.н. В Холивуд темите 
и проблемите са само камуфлаж, облекло на желязната 
жанрова схема. В българското кино шаблонът се прикри-
ва с проблемност, маскира се със социална проблематика, 
натоварва се с ангажираност и в резултат на това жанрът 
се размива и работещият модел на индустриално кино за-
почва да буксува под тежестта на авторските претенции.

„Дзифт“, чийто сценарист Владислав Тодоров от два-
десет години живее и преподава в САЩ и е запознат с 

317 Според Стоилова, Зорница и Велислава Антонова. Nice, a! Киното в България все още 
не е успешен бизнес...
318 Според Bulgarian Cinema 2011. Facts/Figures/Trends..., p. 17.
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американската култура от първа ръка, е виртуозно упраж-
нение по стил върху американския жанр, който през 1946 г. 
френските критици нарекоха film noir319. Режисьорът Явор 
Гърдев възпроизвежда модела на жанра прецизно до скру-
польозност, което не е чак толкова трудно за средно инте-
лигентен режисьор предвид ясно очертания жанров канон. 
Трудно е този канон да бъде запълнен с българско съдържа-
ние, но Гърдев се справя блестящо с това предизвикател-
ство. Причините са, че режисьорът е абсолютно наясно 
както със законите на жанра, така и със собственото си 
намерение да направи именно film noir, а не политическа 
мелодрама например.

„Дзифт“ е произведение, създадено с рядко чувство 
за структура, пропорция и стил. Най-важното му до-
стойнство обаче е, че е съзнателен опит да се излезе от 
соцреализма и като стил на мислене, и като стил на из-
разяване. Оттук – предизвикателната употреба на холи-
вудския жанров модел. За мен е съмнително, че успехът 
на „Дзифт“ сред българската публика (особено младата) 
се дължи на интерес към антитоталитарните послания 
или на масов афинитет към арткиното. Предполагам, 
че популярността и касовият актив на филма се дължат 
преди всичко на перфектно овладяния и стриктно спазен 
холивудски модел. Благодарение на стиловия перфекци-
онизъм на Гърдев българската публика може да се радва 
на един истински „американски“ филм, при това ситу-
иран в България и с герои българи, които си разказват 
български вицове на български език. Друг положителен 
пример за прилагането на холивудска жанрова схема е 
„Тилт“, където добре конструираната драматургия оби-
грава клишетата на екшънмелодрамата.

За съжаление, другите два примера за имитация на 
холивудски стил в нашето кино са по-скоро неуспешни. 
„HDSP: Лов на дребни хищници“ е опит за хибридиза-
ция между два от най-популярните холивудски жанра: 
гангстерски филм и ученически филм (High School Movie). 

319 Вж. Film Reference“Criticism – Ideology” Film Noir. <http://www.filmreference.com/
encyclopedia/Criticism-Ideology/Film-Noir.html#ixzz1yLS0fvNT> [прегледан 20.6.2012]
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Филмът има две сюжетни лини, всяка от които е решена 
в различен жанр, така че филмът ту клони към гангстер-
ски, ту към ученически, без да се търси и постига синтез 
между елементите на тези два жанра. Нещо повече – две-
те сюжетни линии се пресичат едва на финала, който пък 
от своя страна претендира да бъде трагичен. Извън тази 
претенция развръзката се отнася само към едната от ли-
ниите (ученическата), без да повлияе по какъвто и да било 
начин върху гангстерската. Някак абсурдно е, че Христи-
ан Ночев (сценарист) и Цветодар Марков (режисьор) се 
опитват да правят социално ангажирано авторско кино, 
подражавайки на холивудския мейнстрийм, без да се 
съобразяват напълно с железните му правила. Жанрови-
те закони обаче се обръщат срещу намеренията на авто-
рите и лентата се разпада на два отделни филма, всеки от 
които може да бъде монтиран и прожектиран поотдел-
но, което няма да ги направи по-успешни.

„Прогноза“ на Зорница София пък е конструиран в 
жанра сърффилм (surf film), като в различни свои аспекти 
се отнася към двата му поджанра плажен филм (beach party-
film) и разказвателен сърффилм (narrative surf film)320, които 
според холивудските правила би трябвало да се създават 
по различна схема. Подобно на предишния пример и тук 
режисурата ту следва, ту не следва жанровите закони, а 
клишетата се натоварват, бих казала дори претоварват, 
с претенцията да се разисква темата за идентичността, 
едновременно в три плана – личностен, исторически и 
политически. В крайна сметка структурата на сърффилма, 
шлифована в Холивуд повече от половин век, се обезсмис-
ля от тези претенции, моделът не може да заработи и не 
се получава нито плажен филм, нито авторско кино. Нещо 
повече – в „Прогноза“ работещите американски стере-
отипи са грубо балканизирани: разчита се на изобилни 
псувни, демонстрация на мачовщина и изблици на агре-
сия, все неща, несъвместими с холивудския сърффилм. 
Не знам какви са били мотивите на Зорница София и на 

320 Surf Film <http://en.wikipedia.org/wiki/Surf_film#Narrative_Surf_Films>, 5/3/2012 7:37 PM. Ста-
тията предлага и линкове със списъци на най-известните образци на жанра от 1959 г. насам.
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нейните съсценаристи да опаковат рефлексиите си върху 
балканската идентичност като холивудски полуфабри-
кат. И дали пък не са натоварили плажния филм, който 
всъщност искат да направят, с дълбока народопсихоло-
гия, за да получат финансиране? За мен най-дразнещото 
в „Прогноза“, подобно на „HDSP: Лов на дребни хищни-
ци“, е претенцията за авторско кино. Самата режисьорка 
определя „Прогноза“ като драма, за сърффилм не става и 
дума. Не знам дали Зорница София разчита на неинфор-
мираността на българската публика относно въпросния 
жанр, но ако е разчитала на това, със сигурност е успяла. 
Не ми е известно да се е появил български критически 
текст, който да идентифицира „Прогноза“ като жанрово 
кино. Нямам представа защо колегите ми не забелязват 
този факт, но мога да кажа защо аз мълчах досега – зара-
ди желанието да подкрепя всеки що-годе приличен нов 
български филм (дори ако само си премълча и не го раз-
критикувам публично) особено ако е направен от млад 
човек. Сега обаче, конфронтирайки се с тези филми в 
исторически план, започвам да си задавам въпроса, дали 
такова умилително отношение на критиката ни към мла-
дите режисьори служи на общата професионална кауза 
– на смисленото развитие на българското кино. 

Общият недостатък на „Лов на дребни хищници“ и 
„Прогноза“, прикритото копиране на американското 
жанрово кино, поставя и други въпроси. Защо прикрито? 
Защо режисьорите, преструвайки се, че правят авторско 
кино, натоварват филмите си с послания, които избрани-
те жанрови структури не могат да понесат? Защо и двама-
та пренебрегват основни жанрови закони и така разоча-
роват очакванията на публиката си? Може би отговорите 
трябва да се търсят в опита за адаптиране на най-младото 
поколение български режисьори към една недообмисле-
на сис тема за оценяване на техните проекти, когато кан-
дидатстват за държавно финансиране. Според тази систе-
ма идейните качества на предложения сценарий са важен 
критерий за положителна оценка. Очевидно презумпци-
ята е, че българската държава финансира само високо-
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идейно и високохудожествено кино. Нещо повече – едно 
от изискванията от страна на финансиращата Изпъл-
нителна агенция към вече готовия филм е той да бъде 
награден на национално ниво, още по-добре, ако бъде 
включен в официалната селекция на престижен междуна-
роден фестивал. В противен случай продуцентът трябва 
да върне част от парите. От друга страна, напоследък все 
по-усилено се заговори за „възвръщаемост“ на средствата, 
вложени в българските филми (с аргумента, че се раздават 
държавни пари), което пък е типичен холивудски крите-
рий, където нито се раздават, нито се ползват държавни 
средства. Мисля, че да изпълнят едновременно тези две 
искания сред европейските режисьори, могат едва ли не 
само Алмодовар и Кустурица, които пък, за (свое) щастие, 
не кандидатстват за българско финансиране.

Прави впечатление, че режисьорите дебютанти в кино-
то ни са преди всичко хора, които работят за различни те-
левизионни канали и рекламни агенции – Шолев е специ-
алист по рекламни и музикални видеоклипове, Младенов 
е автор на музикални клипове и телевизионни портрети, 
Марков режисира телевизионни предавания, а Чучков-син 
освен музикални клипове и телевизионни реклами има в 
биографията си цяло риалити шоу. Независимо от изказа-
ните по-горе резерви, мисля, че това е за добро – младите 
режисьори говорят от екрана на езика на своята публика, 
възпитана от същите тези музикални клипове, реклами и 
риалити. Много е важно разговорът да продължи – не като 
се произнасят реплики на уличен език, неразбираем за гра-
мотните зрители (множество лоши примери в най-новото 
българско кино), а като се развиват кинематографични сти-
лове, адекватни на младежкото светоусещане, така, както 
го правят Виктор Чучков-син, Камен Калев, Драгомир Шо-
лев и Любомир Младенов. Ако от единичните им (засега!) 
опити се оформи тенденция, в българското кино най-сетне 
ще се осъществи толкова желаната и дълго чакана промя-
на – пробив към младата публика и връщане в салоните на 
средното поколение.

Смяна на караула в края на десетилетието
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Bulgarian Cinema from 
“Kalin the Eagle” to 
“Mission “London”

Summary 

This book addresses some aspects of the development of Bulgarian cinema 
from the end of World War II until the globalization era. The text is based on 
research projects carried out by the author at the Institute of Art Studies – BAS, 
from 1991 to 2011. 

Different aspects of the role played by Bulgarian film in identity construc-
tion were discussed as early as the totalitarian period by film studies authors 
such as Ivailo Znepolski, Elena Mihailovska and Nedelcho Milev. In the years 
of transition, this discussion was continued by Alexander Yanakiev, Violeta 
Petrova, Genoveva Dimitrova, Petya Alexandrova and others. 

Yet this text is the first attempt for a cultural historical analysis of the devel-
opments in Bulgarian cinema, based on the hypothesis that during the post-war 
period, film production in Bulgaria was marked by three identity crises caused 
by the dynamics of socio-historical processes.

The first crisis, which shaped the filmmaking process for more than a dec-
ade, began in the 1950s with the establishment of socialist realism as an official 
artistic style in Bulgarian totalitarian art. The second crisis is connected with 
the events of 1968 and the transformation of the screen into a space of protest. 
The third crisis began in 1989, with the end of the politically imposed isolation 
and the opening of Bulgarian society and film production to the European and 
world cultural space.

The text is built chronologically and consists of three parts which cor-
respond to the periodization of the crises. Analysis is focused on case studies 
which best illustrate the developments put forward by the main hypothesis. 
This approach was chosen so as to avoid ideological clichés of the totalitarian 
past in the interpretation of facts and works and, at the same time, it aims at 
entering the big European debate on cultural identity. 

Cinema has a well-defined ability to promote concepts of community 
and belonging, and the screen – an inherent characteristic to create identities. 
The cinematographic process constructs sociological landscapes into which 
film narratives are situated. On the other hand, the development of cinema as 
an art industry is directly connected with the economic and social processes. 
Consequently, its evolution in terms of problematics, aesthetics and commu-
nication depends on the state of society.

The goal of this research is to outline and analyse the historical develop-
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ment of Bulgarian cinema from the beginning of the 1950s until present time, 
in terms of the ways in which it addresses and interprets identity problems 
on ideological, thematic and stylistic levels. The premieres of the two films 
quoted in the title of this book, “Kalin the Eagle” (1950) and “Mission “Lon-
don” (2010), set the boundaries of the sixty-year-long period during which the 
dynamics of this development is traced. 

The central argument of the research is that, following the social dynam-
ics, Bulgarian film development from the second half of the 20th century until today is 
marked by three identity crises. The first crisis, which takes place in the 1950s, results 
from the establishment of socialism and socialist realism as an aesthetic system. The sec-
ond crisis, in the 1970s, reflects the general crisis in ideologies, and the third crisis, from 
the 1990s until present time, is caused by the process of globalization. 

It should be noted that the concept of ‘crisis’ is not used in exclusively 
negative sense. Rather, the developments in Bulgarian cinema are analysed 
in their ambivalence: as a painful destruction of familiar structures of self-
identification and, at the same time, as a period of purification, a crucial step 
towards new possibilities and courses. The process which began after the end 
of World War II, can actually be seen as a movement towards the unification 
of Europe, and as an advance to the far-reaching globalization process. This 
provides an entirely novel perspective on the role of Bulgarian cinema in the 
construction of cultural identity at the beginning of the new millennium. 

The first identity crisis in Bulgarian society began immediately after the end 
of World War II and was connected with the forcible establishment of the new 
social order of Soviet-type totalitarian socialism. As a result of this crisis, Bulgar-
ian film was turned into an object of social engineering. The main mission of the 
post-war screen in Bulgaria, flickering in the closed world of totalitarianism, 
was to make the audience accept and identify with totalitarian socialism. This 
development is addressed in the first chapter of the research, “First Identity Cri-
sis. The Establishment of Socialist Realism in Bulgarian Cinema”.

The second identity crisis was part of the general crisis in ideologies which 
began in the mid 1960s and reached its culmination in 1968 with the student pro-
tests in the West and the Prague Spring in the East. At that time, this particular 
period was regarded as the most dramatic one after the end of World War II: it 
was a period which saw the rejection of old ideologies, the sweeping student pro-
tests, the hippie and anti-war movements, and the attempt for a “socialism with a 
human face”. 1968 was also the year when the Club of Rome gathered in order to 
discuss global problems for the first time, and the term globalization was thus used 
officially for the very first time in history. Analysed from this standpoint, the cri-
sis of the 1960s can also be perceived as a beginning of the process for European 
unification and an advance towards global integration.

In terms of historical development, the 1970s were perhaps the most sig-
nificant and productive period of Bulgarian filmmaking so far. Films from that 
period however outlined a process which would become complete only after 
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the beginning of the new century. 
The 1980s, on their part, are important inasmuch as they represented a 

bridge between a transitional decade of outstanding achievements and the ma-
jor changes on the threshold between two centuries.

The third identity crisis was caused by the globalization process. Cinema, 
as part of audiovisual culture, is probably the art most affected by globaliza-
tion. What is more, cinema is an instrument for cultural globalization. 

Hence, an important part of the analysis exploring the relationship be-
tween the third identity crisis and the development of Bulgarian cinema is given 
to the term non-national film – a concept which developed in connection with the 
co-production convention that nowadays dominates the filmmaking on the Old 
Continent. In this respect, the text is focused on identity problems in film from 
the standpoint of overcoming the cultural isolation. 

Chapter I. 
First Identity Crisis: 

Establishment of Socialist Realism  in Bulgarian Cinema

The Cinematography Law (1948) turned Bulgarian cinema into a state 
art – an instrument for spreading propaganda and providing legitimacy 
of the communist ideology. In the transition to state film production, the 
Soviet victors supervised the process and supported local structures through 
consultants who watched closely the making of the first films, through co-
productions with the USSR, through the admission of Bulgarian students to 
the VGIK (Russian State University of Cinematography), through participation 
in the design of the National Film Centre whose construction began in 1949. 

Bulgarian cinema was subordinated to two main principles: 1) state mo-
nopoly over production and distribution and 2) the adoption of socialist realism 
as the sole method of representation. Cultural engineers did not call it a style, 
but proclaimed it to be a method of interpretation of social processes. Socialist 
realism was “(…) an artistic method which represents an aesthetic expression 
of the socialist-conscious conception of the world, conditioned by the age of 
struggle for the establishment of socialist society (…) The explorations of cin-
ematographic art within socialist realism, its explicit theoretical basis have been 
defined and are defined by Lenin’s notion of party-mindedness and artistic 
truth (…) by Lenin’s principle on the clarity of ideas and accessibility of art”. 

In this study, the production process of the new Bulgarian state film is 
traced in time on the basis of six case studies: “Kalin the Eagle”, “Alarm”, 
“History Lesson”, “Under the Yoke” and “Heroes of Shipka”. The first two 
films introduce the main tendencies in socialist realism cinema:

1) mythologization of the past
2) interpretation of history as a class struggle
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3) pathos, consistent with ideological directives
In addition, “Alarm” introduced one of the central themes in Bulgarian so-

cialist cinema, namely the theme of the communist anti-fascist resistance move-
ment. The other three films outlined different aspects of Soviet interference in 
the artistic process, which bound Bulgarian identity with the imperial interests 
of the USSR and the party class approach. Thus, at the beginning of the 1950s, 
within Bulgarian cinema emerged the official film with its manipulative func-
tion. Yet it will be incorrect to label all films made before 1990 as being official. 
This term applies only to works that were champions of the official ideology, 
that were structured round the image of the so-called “positive” hero and were 
based on specific normative aesthetics (pseudo lifelikeness). 

A key variety of the official film is the historical-revolutionary film. It was 
created by party ideologists who proclaimed it to be a genre. In fact, it was a 
thematic sphere which included different genres. Works that belong to this 
group could be regarded as an expanded film epic of the Communist’s feats. 
Anti-fascist films and films from the so-called brigade cycle (“Dawn Over the 
Homeland”, “Item One”, “People of Dimitrovgrad”) are analysed as being 
part of this epic. 

The discrepancy between the goals announced by socialism and its re-
ality gave rise to an identity crisis in Bulgarian society. It also affected cin-
ematographers who were genuine supporters of communist ideology: Binka 
Zhelyazkova, Hristo Ganev, Valeri Petrov, Borislav Sharaliev and others. The 
moderation of political pressure in 1956 gave them the illusion of artistic free-
dom. In this context Binka Zhelyazkova (“Life Flows Slowly By”) and Rangel 
Vulchanov (“On a Small Island”) put the beginning to the non-conformist film 
in Bulgaria. I used the term nonconformist film for the first time in 1998 in my 
project “Bulgarian Cinema from World War II until the 1970s. Establishment 
of Socialist Realism in Bulgarian Cinema.” (Archive collection at the Institute 
of Art Studies – BAS.)

I presented my theses on the clash between conformism and nonconform-
ism in cinema for the first time in English in 1999, during a lecture at the VI 
Conference of Bulgarian and American scholars in Blagoevgrad. It was pub-
lished as “Models In Bulgarian Cinema – Aesthetic and Social Functions” in 
“Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian American 
Perspective”, Sofia, 2000, pp. 160-171.

In my opinion, nonconformist films have three varieties:
1) Films that break the aesthetic dogmas of socialist realism but do not 

provoke ideological attacks.
2) Films that challenge the communist ideology with an honest picture of 

the totalitarian reality but refuse a stylistic provocation. 
3) Films that reject socialist realism as an ideology as well as a style.
My claim is that Zhelyazkova was the first in the Socialist Camp to use 

the screen to address the discrepancy between ideology and reality. Commu-
nist cultural engineers, on their part, perceived cinema as an instrument for the 
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multiplication of ideologemes. The conflict was inevitable – in 1958, just before 
the premiere of “Life Flows Slowly By”, the Central Committee of the Bulgar-
ian Communist Party issued a decree which denounced the authors. The film 
came out thirty-one years later, in 1988, without influencing Bulgarian cinema 
development.

This particular decree gave rise to a paradoxical process – it turned into dis-
sidents, unexpectedly even for themselves, authors who criticised reality from a 
Marxist standpoint, or who were in search of individual style without rejecting 
the system. I define such authors as paradoxical dissidents. Their films address 
the identity question in a paradoxical manner – through ambivalent messages 
sent to an audience taught to communicate through ambivalent codes.

Thus, as a result of the first identity crisis, Bulgarian cinema began pro-
moting images of ambivalent identity which conveyed contradictory messag-
es hidden behind a seeming conformity to the ideological norms. 

Chapter II. 
Second Identity Crisis: Totatitarism and the Modern 

Iidividual’s Drama on Screen

The Prague Spring was a catalyst to the second identity crisis in Bulgarian 
society and to an artistic liberation in cinema. Therefore I call the period from 
the mid 1960s until the mid 1980s the Prague Spring Period, and the genera-
tion of directors who made their debut during that period (Metodi Andonov, 
Eduard Zachariev, Lyudmil Kirkov, Gueorgui Stoyanov, Vladislav Ikonomov, 
Irina Aktasheva, Hristo Piskov), The 1968 Generation. 

These directors changed the cinematic expression of Bulgarian film, de-
veloping a clear nonconformist tendency. Through their films Bulgarian cinema 
became part of the world cinematographic process, which I believe to be their 
greatest achievement. 

The influence of the European New Wave was felt from the mid 1960s. 
Films such as “Monday Morning”, “Crack-Up”, “The She-Wolf”, “Knight 
Without Armor” and “Sidetrack” paved the way for the counter-tendency of 
socialist realism which later, in the 1970s, would be developed as a strong criti-
cal social trend by Lyudmil Kirkov, Eduard Zachariev, Georgi Djulgerov, Ivan 
Terziev, Borislav Sharaliev and Vladislav Ikonomov. 

Rangel Vulchanov with “The Investigating Magistrate and the Forest”, 
Borislav Sharaliev with “All is Love” and Lyudmil Kirkov with “Short Sun” 
broke the taboo on the representation of social inequality under Socialism. 
In this way The 1968 Generation joined the so-called Cinema of Moral Concern 
which was initiated by the Polish directors. 

A special place in the critical social trend was occupied by Metodi Ando-
nov’s film “The White Room”, screenplay by Bogomil Raynov. The character of 
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the erudite, smart and searching communist Alexandrov was the first serious 
attempt in our socialist cinema to rehabilitate the intellectual as a positive figure. 
The filmmaking debutant Metodi Andonov was highly influenced by the New 
Wave as well, and his film is still regarded as a hallmark of Bulgarian cinema. 

Yet today “The White Room” gives rise to a number of questions. Why 
was a screenplay, written by Bogomil Raynov, the cultural advisor to the Cen-
tral Committee of the Bulgarian Communist Party, produced at that particular 
time? What was the real purpose of the film – to dramatically represent the lack 
of artistic freedom, or was it rather to serve as a social safety valve? 

Bogomil Raynov was the screenwriter of the spy series which included 
the regular character Emil Boev and lasted from 1969 until 1985: “Mister No-
body”, “There is Nothing Finer than Bad Weather”, “The Great Boredom”, “The 
Blue Infinity”, “Requiem for a Tramp”, “Dying at the Worst”, “Typhoons with 
Gentle Names” and “Day is not Obvious from the Morning”. This series was a 
mirror-image copy of the James Bond saga, the only difference being a change 
in the characters’ names and nationalities, and a reversal of the opposition com-
munist/Western world. 

 With television increasingly becoming the main source of entertainment, 
socialist cinema was compelled to seek more effective communication. Eastern 
European variations of popular western genres were produced, in compliance 
with the communist ideology, throughout the Eastern Bloc – the so-called east-
ernization of these genres. 

Contrary to that development, Rangel Vulchanov (“The Sun and Shad-
ow”) and Binka Zhelyazkova (“The Attached Baloon”) marked the beginning 
of the metaphoric narrative in Bulgarian cinema. Their films were immedi-
ately criticized in a party document because aesthetical experiments were con-
sidered dangerous. “The Attached Baloon” was taken off screen right after its 
premiere. It was not until the 80s that it was allowed for “socialist realism (...) 
to include (...) associative implications of action and a mixture of chronological 
orders, allegory, hyperbolism, internal monologue, and the so-called stream 
of consciousness.”321

In the meanwhile, Vulchanov made “The Patent-Leather Shoes of the Un-
known Soldier” – perhaps the most important attempt to analyze Bulgarian 
identity through cinematic means. The problem of individual identity found its 
most convincing interpretation in Metodi Andonov’s “The Goat Horn” (1971) 
where, with a mastery still unsurpassed to this day in Bulgarian filmmaking, the 
historical plot served as a framework of the tragic incompatibility between the 
search for identity and violence.

These two films, along with “Measure For Measure” by Georgi Djulgerov, 
were authentic attempts to explore Bulgarian identity through cinematic 
means. They were also the artistic alternative to the new surge of cultural en-
gineering of the 1980s – the official epic historical films which mythologized 

321 Кино (Энциклопедический словарь). Москва: Исскуство, 1968. с. 402.
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Bulgarian history (“Khan Asparoukh”, “Constantine The Philosopher”, “The 
Master of Boyana”), or which legitimized the most shocking political act of 
the regime, namely the forcible change of the names of the Bulgarian Muslims 
(“The Day of The Rulers”, “Boris I” and “Time of Violence”).

Another alternative to the epic productions were the critical social films of 
the 1980s, the best example of which was “A Woman at Thirty-Three” (taken off 
screen and attacked in the media). During the 1980s, the critical social drama in 
Bulgaria developed under the influence of the Soviet perestroika. The attitude of 
the authorities towards the perestroika was contradictory and inconsistent. This 
affected the cinema as well, as a hesitation to follow the Soviet model of glasnost, 
or in other words, to explore themes which were considered taboo. 

This insecurity led to a certain melodrama – the three most important 
films of the Bulgarian glasnost, “Margarit and Margarita”, “1952 – Ivan and 
Alexandra” and “I, The Countess” were melodramas. The debut films of 1988 – 
“Pieces of Love” by Ivan Tscherkelov, “Running Dogs” by Lyudmil Todorov 
and “Exitus” by Krassimir Kroumov – represented a new conception of the 
world. Docho Bodzhakov’s “Thou who Art in Heaven” examined properly, 
for the first time in Bulgarian cinema, the problem of the relationship between 
God and the individual.

Towards the end of 1988, after a thirty-year-long postponement, the films 
“Life Flows Slowly by”, “Homecoming” (1971), “Monday Morning” and “The 
Prosecutor” appeared on screen. They became a major event for the cinematic 
society, but had no impact on the general public.

Despite the contradiction of the processes, I believe that the second identity 
crisis marked the peak in the development of Bulgarian filmmaking so far. This 
is the period during which our cinematography gained international prestige.

Chapter III. 
Third Identity Crisis:

Bugarian Cinema in the Globalization Era

From the 1990s of the 20th century until present day, Bulgarian cinema 
went through its third identity crisis. It was connected with the major social 
changes at the end of the 1980s and the unification of Europe as part of the 
globalization process. 

The establishment of the identity crisis as the main theme in Bulgarian 
filmmaking was a new stage in the relationship between the screen and social 
reality. Bulgarian cinema reacted to the third identity crisis by developing two 
narrative models. I have called the first model, which is connected to the re-
evaluation of the recent past, In search of the lost identity. The second model, a 
reflexion towards the present, I have defined as In search of landmarks. These 
models originated from the predominate narratives of the entire Eastern Euro-
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pean cinema and their unsuccessful variants set up a highly distorted critical 
social trend. 

In the 1990s, Bulgarian film production faced the challenge to re-evaluate 
the aesthetic heritage of socialist realism. Unfortunately, this process of re-eval-
uation did not follow the line of artistic achievements already drawn by Binka 
Zhelyazkova, Rangel Vulchanov, Georgi Djulgerov and Georgi Stoyanov. The 
films about the forcible establishment of the communist regime such as “I 
Want America” (1991), “The Well” (1991), “Waste” (1991), “Vampires, Spooks” 
(1992), “Canary Season” (1993), “Sulamith” (1997) and “After the End of the 
World” (1997), reversed the old formulas of Sots realism.

This might be due to the fact that the most fierce demolishers of Sots re-
alism in Bulgarian cinema like Angel Wagenstein, Ivan Andonov and Kiran 
Kolarov were directors who had worked hard in the past to create it. It is only 
with “Dzift” (2009) and “The Color of the Chameleon” (2012) that an aesthetic 
re-evaluation of these themes is achieved.

The third identity crisis in Bulgarian cinema also resulted from the col-
lapse in production, or in other words, the end of state film production. After 
1991, Bulgarian films were made by private film production companies which 
complete for partial state funding. In this context, the middle generation of di-
rectors such as Andrey Slabakov, Ivaylo Hristov, Iglika Trifonova, Ilian Sime-
onov, Kostadin Bonev, Milena Andonova and Stanimir Trifonov, are given at 
last a chance to make their film debuts. Krassimir Kroumov, Dimitar Petkov, 
Petar Popzlatev, Ljudmil Todorov, Ivan Tcherkelov and Svetoslav Ovcharov 
shoot their second films. This generation of directors understood the identity 
crisis as an important catalyst for the development of Bulgarian cinema.

Yet the most significant factor in this development was Bulgaria’s join-
ing the European Convention on Cinematographic Co-production, and conse-
quently, the access that our filmmakers gained to Eurimages – the European 
Cinema Co-productions Support Fund. In this context the term European non-
national film became extremely important. It was created by EU bureaucrats 
because of the role co-productions were expected to play in the formation of a 
unified European cultural space. This term defines the model through what it 
is not and does not give any information about its essence. In my opinion, the 
term multinational is more accurate and appropriate. 

Co-production, in terms of its production principles, influences the cinemat-
ic aesthetics and poses the problem of cultural identity. The key question that 
Bulgarian cinematographers face today is whether they will manage to preserve 
their Bulgarian identity in their films. The answer to this question depends on the 
European vision for the preservation of national cultural identities. 

An example of successful collaboration is the film “Letter to America” 
(2000), a co-production between Bulgaria, the Netherlands and Hungary, 
which I consider to be a turning point in Bulgarian cinema of the new century. 
The director Iglika Triffonova shows us characters who search for their iden-
tity through folklore but at the same time, she understands national culture 
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as a treasure which has to be shared with the world. To her, going back to the 
roots makes sense only if it helps the modern individual find his/her place in 
the global world. 

Bulgarian cinema is increasingly becoming a point of intersection be-
tween universal values and the Bulgarian conception of the world. Andrey 
Slabakov with his films “Wagner” and “Hindemith” (both absurd comedies) 
and Ivan Stanev with “Moon Lake” (an art film) give up national specificities 
and, each in his own style, take the next steps towards greater universality in 
Bulgarian cinema.

The youngest generation of film directors in Bulgaria come to light with 
the film “Mila from Mars” (2004) by Zornitsa Sophia. Those who make their 
debut in the next decade, like Kamen Kalev, the Chouchkov brothers, Tsvetodar 
Markov, Dragomir Sholev, Ljubomir Mladenov, Kristina Grozeva, Dimitar Kot-
sev-Shosho, continue the trend set at the end of the 1980s by Ivan Cherkelov, 
Ljudmil Todorov and Petar Popzlatev, namely to juxtapose “pieces of life” in a 
non-linear narrative. 

The films of young Bulgarian directors are not explanatory. They do not 
comment – they either simply observe, concentrating on everyday life, or 
make genre films. Good examples of the latter are the films “Mission “Lon-
don” (2010) and “Tilt” (2011). 

In addition, imitations of American film genres are produced such as 
“Forecast” (2008) – a hybrid between beach-party film and narrative surf film, 
and “HDSP” (2010) whose two plot lines are like two separate films – gangster 
movie and High School Movie. In Bulgaria, Hollywood film types are loaded 
with social involvement and authorial claims. The globalized media context 
hinders some of the young Bulgarian directors to analyze the question of iden-
tity in depth. This causes the biggest problem of the new Bulgarian cinema – 
the lack of well-formed tendencies and a distinctive national style.

Yet, a certain recent stability in state funding, the emergence of independ-
ent films and a series of international awards give us hope that Bulgarian cin-
ema will have its new global chance.
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Насилието 231, 235, 264
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Не си отивай 130, 148, 199, 206
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Нона 180
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Опашката на дявола 9, 295, 298, 299, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319
Орисия 243
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Освобождение 84
Осмият 147
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Отклонение 129, 141, 318
Откраднати очи 277
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Отражението 265
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Петър Първи 59
Печалбата 298, 318
Писмо до Америка 8, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 
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Пленено ято 85, 119
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71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 221, 355
Подслон 299, 337, 338
Покаяние 321
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129, 130, 138, 139, 145, 148, 164, 170, 179, 247
Посетени от Господ 296, 297, 298, 319, 321
Последната дума 172, 174, 181
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Разследване 316, 317
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Раци 299
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Рифифи 82
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Сватбите на Йоан Асен 159, 221
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Светът е голям и спасение дебне отвсякъде 303, 324
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Селцето 185, 186, 223
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Силна вода 203
Синята безпределност 162, 175
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Сирна неделя 256, 315
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Смъртта на заека 186
С особено мнение 130
Специалист по всичко 205, 289, 331
Спешно отделение 306
Списъкът на Шиндлер 273
Спомен за близначката 124, 223
Стената 87
Стреляйте в пианиста 114
Строго охранявани влакове 121
Стръмната пътека 148
Стубленските липи 85
Стъклената река 288
Стъклени топчета 280, 283, 284, 286, 287, 299
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Суворов 59
Суламит 210, 255, 280, 286
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Съдбата като плъх 288, 296, 298, 318, 319, 320
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Тайфуни с нежни имена 162, 175, 176
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Тигърчето 202
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Тилт 324, 337, 338, 340
Титаник 280, 330
Тишина 315
Топло 206, 207, 331
Точка първа 87
Трака-трак 205, 289, 293
Тревога 47, 49, 50, 51, 52, 53, 58
Треска в събота вечер 180
Три песни за Ленин 54
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Уони 240
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Цахес 323
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Чапаев 23, 25, 78, 79, 80 
Черешова градина 130, 179
Черната лястовица 267, 299
Черните ангели 85, 147, 172
Черното Лале 123
Четиринадесет целувки 289
451˚ по Фаренхайт 137
Човек на релсите 99
Човек от народа 245
Човекът в сянка 136
Човекът с пушка 54
Чуй, петела 223
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Шантав ден 316
Шарен свят 187, 191
Шведските крале 147, 148, 156, 198, 205, 318
Шести юли 54
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Шибил 149, 150, 160, 187, 190
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C
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Dawn Over the Homeland 347
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I Want America 351

K
Kalin the Eagle 9, 344, 345, 346

Khan Asparoukh 350
Knight Without Armor 348

L
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Measure For Measure 349
Mila from Mars 352
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Mister Nobody 349
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Pieces Of Love 350

R
Requiem For A Tramp 349
Running Dogs 350

S
Short Sun 348
Sidetrack 348
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The Day Of The Rulers 350
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The Great Boredom 349
The Invstigating Magistrate and the Forest 348
The Master Of Boyana 350
The Patent-Leather Shoes of The Unknown Soldier 
349
The Prosecutor 350
There Is Nothing Finer Than Bad Weather 349
The She-Wolf 348
The Sun And Shadow 349
The Well 351
The White Room 348, 349
Thou Who Art In Heaven 350
Tilt 352
Time Of Violence 350
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Мелетински, Елеазар 46, 221, 353
Менцел, Иржи 121, 153
Методиев, Димитър 171
Микели, Серджо 53
Милев, Неделчо 18
Минчев, Никола 87, 255
Митовски, Димитър 205, 305, 330, 332, 336
Михайлов, Евгений 256, 315
Михайлов, Михаил (актьор) 168
Михайловска, Елена 17, 18
Михайлов, Стоян 177
Михалков-Кончаловски, Андрей 232
Мишев, Георги 184, 206
Мишка, Тадеуш 195
Младенов, Любомир 318, 337, 343
Можейко, Едвард 14
Молотов, Вячеслав 56
Молхов, Яко 78, 108
Монова, Пенка 10
Монов, Тодор 117
Моро, Жана 128
Морфов, Александър (Сашо) 205, 274, 292, 296
Москов, Стафан (Теди) 319, 320
Мундров, Дучо 147
Мунк, Анджей 99, 241
Мутафов, Михаил 210, 274
Мутафчиева, Вера 226

Н
Нейкова, Радостина 10
Нейков, Любомир 335
Ненов, Никола 200, 201
Николова, Пепа 125, 159
Николов, Георги (оператор) 271
Николов, Маргарит 178, 179
Николов, Милен 188
Никсън, Ричард 144
Никълсън, Джак 310
Ничев, Иван 171, 178, 180, 246, 255, 269, 270, 271, 
274, 286
Ноа Ашер, Касиел (Деса Красова) 329 
Новоселска, Мая 321
Ночев, Христиан 255, 341

О
Овчаров, Светослав 267, 302, 316, 319, 321, 329
Огнянов-Ризор, Любомир 65
Островски, Гриша 141, 180, 318

П
Павлов, Иван 267, 288, 296
Павлович, Партений 222
Павлов, Константин (Коцето) 258, 259, 318
Павлов, Любомир 200
Пантелеев, Пантелей 172
Пападопулу, Ана 335, 336
Параджанов, Сергей 142
Паскалева, Катя 181, 189, 191, 193, 215, 216, 302
Паунов, Андрей 241
Пеев, Стойко 218, 226, 305, 333
Пейчев, Стефан 105
Пендачанска, Александрина 314
Пенев, Милен 189
Пенчева, Аня 289, 290
Первенцев, Аркадий 77
Петкова, Румяна 277
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Петков, Божидар 314
Петков, Димитър 253, 267, 295, 299, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 318, 319, 320
Петрова, Виолета 14, 15, 229
Петров, Валери 90, 95, 104, 105, 108, 110, 111, 
134, 135
Петров, Владимир 59
Петров, Димитър (режисьор) 161, 192, 202
Петров, Емил 104, 136
Петър Слабаков 125, 159, 179, 181, 183
Пешева, Силвия 316
Писарев, Павел 13, 15, 39, 74, 103, 138
Писков, Христо 56, 90, 139, 145, 179
Пичул, Василий 242
Полански, Роман 121, 241
Попзлатев, Петър 11, 246, 247, 251, 252, 258, 296, 
302, 319, 320, 330, 337
Попилиев, Васил 118, 119, 165
Попилиев, Ромео 11
Попйорданов, Петър 274, 290, 301, 303
Попов, Алек 332, 334
Попов, Васил 184
Поппандов, Павел 181, 183
Пудовкин, Всеволод 60
Пунчев, Борислав 165, 172, 178, 179, 245

Р
Радева, Емилия 181
Радев, Въло 99, 143, 147, 149, 160, 192, 279
Радевски, Христо 140
Радичев, Антон 290
Радичков, Йордан 137, 184
Радулеску, Раздван 337
Райнова, Елена 120, 193
Райнов, Богомил 156, 161, 176
Ралин, Радой 140
Ралчева, Магдалена 329
Ралчев, Рали 267, 282, 284
Рашев, Страшимир 48
Рене, Ален 106, 123, 134
Ридел, Марк 309
Рифенщал, Лени 13, 248
Ром, Михаил 56, 67, 68, 209
Роселини, Роберто 53
Русев, Георги 290
Рьол, Хелмут 271, 272
Робърт Кенеди 144

С
Савов, Стефан 47, 50, 51, 53, 56
Сагаев, Константин 66
Салацка, Ева 241
Сапунджиев, Богоя 227
Саръиванова, Маргит 257
Сас, Барбара 195
Саура, Карлос 232
Сверак, Ян 296
Себер, Жана 128
Семерджиев, Атанас 171
Симеонов, Илиан 241, 299
Сираков, Пламен 274
Скобелев, Михаил 79, 82
Сколимовски, Йежи 121
Слабаков, Андрей 205, 261, 270, 283, 285, 286, 287, 
300, 304, 330
Слабаков, Петър 125, 159, 179, 181, 183
Славов, Слав 64
Смирнов, Владимир 192
Смит, Антъни 276, 353

Солаков, Ангел 13
Спасов, Павел 65
Спасов, Радослав 231, 232, 256, 277, 315
Спилбърг, Стивън 273
Стайков, Георги 334, 336
Стайков, Енчо 38
Стайков, Людмил 178, 179, 218, 219, 220, 222, 226, 
230, 231, 237
Стайков, Николай 63, 66, 71, 355
Сталин, Йосиф 21, 41, 53, 54, 79, 92, 100
Стамболов, Стефан 39
Станев, Емилиян 94
Станев, Иван 304, 323
Станилов, Станислав 226
Станимирова, Неда 11, 14, 15, 37, 47, 53, 72, 81, 
96, 99, 101, 102, 106, 107, 110, 116, 119, 123, 125, 
137, 211
Статулова, Мария 159, 179
Статулов, Деян 11, 14, 200, 206
Стефанова, Калина 234
Стефанова, Невена 278
Стоев, Галин 302
Стоименов, Стоян 121, 355
Стойновска, Калинка 11
Стойчев, Вихър 200
Стоянов, Георги 145, 151, 152, 172, 181, 183, 197, 
202, 213, 220, 222, 256, 257, 258, 318
Стоянов, Захари 39, 78
Стоянов, Тодор 141, 180
Стратев, Евстати 120, 148
Стрелков, Лозан 51
Сърчаджиева, Александра 293, 303
Сърчаджиев, Йосиф 219, 233, 234

Т
Талев, Димитър 58
Танович, Данис 299
Тарантино, Куентин 289, 327
Тасев, Атанас 76, 82, 354
Теплиц, Йежи 241
Терзиев, Иван 162, 175, 186, 197, 198, 203
Тито, Йосип Броз 61
Тихолов, Никола 126, 127
Тодева, Златина 293
Тодев, Никола 179
Тодоров, Владислав 201, 326, 328, 339
Тодоров, Людмил 246, 247, 265, 267, 299, 303, 316, 
318, 319, 320, 337
Толбухин, Феодор 77
Томова, Малина 277
Тончева, Доротея 168, 169
Топузов, Емил 282
Тосков, Румен 314
Трайкова, Елдора 267
Трауберг, Леонид 54
Трифонова, Иглика 275, 276, 277, 279, 280, 285, 
286, 287, 296, 301, 316
Трифонов, Станимир 267, 288, 324
Трифонов, Филип 199, 216
Трота, Маргарете фон 249
Трюфо, Франсоа 114, 123, 137
Туйкова, Милка 181

У
Утилов, Владимир 22

Ф
Фалк, Феликс 195
Фелини, Федерико 211
Финци, Ицхак 193, 215, 244, 252, 262, 264, 309
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Финци, Самуел 253, 293, 297, 313, 321
Фонда, Хенри 310
Форд, Алън 335, 336
Форман, Милош 121
Фучеджиев, Дико 163

Х
Хайтов, Николай 184, 187
Халваджиян, Магърдич 298
Харалампиева, Бина 309
Хепбърн, Катрин 310
Хесе, Херман 314
Хеския, Зако 147, 171
Хилендарски, Паисий 222
Хитилова, Вера 121
Холанд, Агнешка 195
Холоуей, Роналд (Рон) 191
Христов, Емил 265, 267, 326, 328
Христов, Ивайло 252, 259, 305, 318, 329
Христов, Христо (журналист) 163, 353
Христов, Христо (режисьор) 57, 149, 150, 160, 164, 
181, 182, 183, 191, 204, 209, 210, 219, 242, 243, 249, 
255, 280, 285, 286, 304
Хрушчов, Никита 56

Ц
Цанков, Вили 221, 223
Цветков, Пламен 60, 354
Ценев, Атанас 120
Цимбал, Валерий 287
Цицопулос, Йоргос 274
Цонев, Коста 159, 175, 193, 219

Ч
Чакърова, Жоржета 118
Чанев, Руси 159, 194, 204, 218, 235
Чапаев, Василий 23, 25, 78, 79, 80, 84
Челебиева, Диана 215
Червенкова, Копринка 278
Червенков, Вълко 27, 62

Черкелов, Георги 153, 179
Черкелов, Иван 246, 247, 260, 267, 280, 286, 287, 
299, 337
Чернев, Григор 154, 213
Чернев, Пламен 333
Чернокожев, Вихрен 153, 357
Чукова, Катя 80, 181
Чучков-син, Виктор 305, 324, 338, 343

Ш
Шаброл, Клод 114
Шаралиев, Борислав 30, 66, 95, 141, 165, 172, 178, 
179, 192, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 214, 217, 219, 
220, 222, 245
Шарланджиев, Любомир 116, 117, 124, 140, 153, 
169, 172, 178, 179, 214, 256
Шекерджийски, Исак 30
Шикулска, Ева 218, 241
Шинова, Ернестина 304, 305, 332, 334, 336
Шолев, Драгомир 299, 337, 343
Шопов, Асен 181, 183
Шопов, Христо 251

Ю
Юда, Целина 14
Юровски, Юрий 56
Юткевич, Сергей 54

Я
Явашев, Анани 120
Якимов, Яким 163, 180
Янакиев, Александър 10, 14, 18, 24, 26, 52, 98, 184, 
185, 243
Янда, Кристина 241
Янков, Янко 76, 148, 185
Янорова, Стефка 253, 313
Янчева, Светлана 251, 302, 317, 321
Янчев, Владимир 141, 147, 149, 171, 205, 206, 331
Янчо, Миклош 142, 188
Яхиевич, Алиция 241
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