ISSN 2367-8690

Съдържание

007 Уводни думи

Неда Генова
016 Синтез и различие във филмите на Фасбиндер
Войн де Войн; превод: Анастасиа Илиева (от английски)
031 Алтернативните светове на кайджу

Мартин Луканов
046 Райнер Вернер Фасбиндер: Аутсайдера на

съпротивата
Юлия Владимирова
059 Интервю с Адела Пеева

Стойо Тетевенски
080 Жената като носителка на бунта в

социалистическото кино
Боряна Росса
105 Разговор с Боряна Росса за изложбата „Отклонение.

Жените в българското кино“
Неда Генова
116 Кино навсякъде, кино за всички

Блок Kино
125 „Братя!“ Солидарно документално кино

Росен Джагалов; превод: Неда Генова (от английски)
183 Палестинската съпротива и киното: манифест и

интервю с Групата за палестинско кино от 1973 г.
превод: Росица Кратункова (от френски); Мая Ценова
(от арабски)
208 Просмукване. Филмовото дуо Адам и Зак Калил от

племето Оджибве за политическото кино като мисия
под прикритие
Езра Уинтън; превод: Неда Генова (от английски)

Уводни думи
от Неда Генова

П

рез последната година-година и половина стана почти невъзможно зачекването на която и да е тема – дали свързана със
социално-икономически, културни, или артистични процеси – без да се спомене пандемията от коронавирус. Действително,
настоящият брой – макар и нито един от текстовете му да не се
занимават тематично с нея – също бе изготвен в сянката на глобалната здравна криза. Работата над него се проточи повече от
предвиденото както поради това, че много от участниците в броя
бяха засегнати директно или индиректно от Ковид-19, така и защото можем искрено да кажем, че и ние в dВЕРСИЯ, като много други
доброволни, организирани отдолу колективи, бяхме повлияни от
натрупалата се умора от последните месеци. Към нея допринесоха
стесняването на физически и социални пространства за регенериращ дебат, както и нормализирането на изолацията и работата
„от вкъщи“ – включително и работата върху поначало колективни
и изискващи непрекъснат диалог проекти като списание dВЕРСИЯ.
Същевременно обаче политическият натиск от нарастващите
неравенства и бедност, от здравната криза и катастрофалната
загуба на стотици хиляди човешки животи не отслабна, а тъкмо
напротив – той се увеличи и умножи няколкократно. Не изчезна и
тенденцията върху една шепа активисти да се струпва отговорността за борбата на множество фронтове; и така, всички членове
на колектива, както и много от авторите, се оказахме в ситуация
на справяне с растящата (и винаги спешна) дейност в разнородни
контексти (и то в допълнение с наемния труд, от който всички ние зависим): синдикалистки борби, активизъм като част от и
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съвместно с други колективи, работа през НПО-организации и т.н.
Предизвикателството е, както често се случва в левите среди,
нерядко дефинирани от дефицит на хора, на ресурси, на време: как
тези пресечности и преливане на теми и активистки кръгове да се
превърнат в предимство и във възможност, която да позволи взаимното „опрашване“ на контексти, наглед далечни едни от други,
но обвързани от желанието за цялостна трансформация на социално-икономическото статукво, а не в бреме, индивидуално поето
от заплашени от „бърнаут“ активисти. Така и бих искала да бъдат
прочетени тези наглед песимистични въвеждащи думи – не като
опит за самобичуване или оправдание, а като част от един по-широк разговор за условията за възможност за създаване на устойчиви, смислени колективни произведения, като важен ангажимент
на левите прогресивни движения.
Преминавайки към конкретната тема на настоящето издание,
бихме могли да посочим, че въпросът за това кой и при какви условия
може да създава кино също е засегнат в някои от текстовете в броя
„Кино и съпротива“. Негова основна цел е да реактивира и обговори
политическия потенциал на киното и способността му да указва и
генерира посоки на съпротива и социална трансформация. Поместени в броя са десет текста, всеки от които се занимава с различен
аспект на филмовото изкуство по отношение на този капацитет на
киното. Бегъл поглед върху съдържанието е достатъчен да покаже, че самото разнообразие от разгледани жанрови форми, подходи
към авторството, към историята на киното от различни страни и
през различни периоди не позволяват хомогенизиращи подходи към
него, нито пък то да бъде разглеждано като откъснато от други
културни и социални процеси. Както се надявам да стане пределно
ясно при заниманието с всеки от текстовете в броя, нивата, на
които можем да разгледаме социалния и политически потенциал на
киното, са множество: от условията на производство до темите,
които зачеква; от естетиката и формалните характеристики на
различните филми до начините, по които се разпространяват и прожектират; от политиките на представителство до употребата и/
или стратегическото преобръщане на жанрови форми.
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Колкото повече се занимаваме с различни аспекти, проявления и
проблематики, пред които ни поставя филмовото изкуство, толкова
един наглед прост въпрос – „Какво е кино?“ – започва да се усложнява.
Дали под „кино“ разбираме онези филми, които биват прожектирани пред публика в затъмнената кино-зала? Ако отговорим утвърдително на този въпрос, то тогава може би за нас колективното
преживяване на филма е важно, както и потапянето в поредицата
образи, преминаващи през големия екран. Неподвижно потънал в
меката седалка и с фиксиран в образите поглед, зрителят може за
момент да остави ежедневните си грижи, да се остави на това да
бъде обгърнат от и емоционално въвлечен в менящия се поток от
образи. Ако заемем тази позиция спрямо киното, това най-вероятно
означава, че гледаме пренебрежително на всички онези моменти на
самотно гледане на филми – пълнометражни или серийни, игрални или
документални, вкъщи или на път, от дивана, в леглото, на лаптопа,
таблета или смартфона. Което пък би ни попречило да зададем – и
потенциално отговорим на – цял куп въпроси, отнасящи се до начина, по който дигиталните технологии, мобилните устройства и
все по-силното доминиране на стрийминг платформи влияят върху
зрителството (както на неговото ежедневно преживяване, така и
на аналитичния подход към него).
Ако се върнем към въпроса „Какво е кино?“ по отношение на филмовата история и канон, и позицията, от която бива формулирана
принадлежността към тях, ще попаднем на множество противоречия и вътрешни форми на изключване, отразяващи господстващи
способи на класификация и придаване на (артистична) стойност на
съдържанието. Често под „кино“ разбираме високобюджетни продукции, осъществени в Глобалния север, а още по-често – такива,
излезли от студията на Холивуд. И макар сред някои филмови критици да битува тенденцията на тези филми да се гледа като на
масово съдържание, незаслужаващо сериозно занимание, то алтернативата – утвърждаването на авторовия модел, предимно (но не
само) свързващ се с европейското кино – също може да бъде проблематичен поради прекомерния си фокус върху самотната фигура на
вдъхновения, талантлив творец. Отхвърлянето и на двата модела
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поради неспособността им да изкарат на преден план колективния,
съпротивителен потенциал на киното, е една от темите в манифеста „Към едно трето кино“, чийто превод включихме в броя си от
2017 г. „Политпоп“, и занимание, което присъства и в текста на Росен
Джагалов за солидарното документално кино в настоящото издание.
Напрежението между осъзнаването на хегемонните употреби на
киното, както и тромавите му, йерархични и често икономически
изключващи условия на производство, от една страна, и желанието
на кино-творците да произвеждат демократично, критично съдържание, от друга, също не е ново явление в заниманието с него. Можем
да набележим както марксистката критика на киното от теоретици
като Жан-Люк Бодри, атакуващи идеологическата му функция (напр.
в „апаратната“ теория на киното), така и – често вървящия в ръказа-ръка с нея – психоаналитичен прочит, обговарящ процеса на т.нар.
„съшиване“ на зрителя с филмовото (идеологическо) съдържание. С
това понятие може да бъде обозначен начинът, по който класическото игрално кино употребява редица механизми – монтажни, звукови,
наративни, – за да „съшие“ зрителя, да му позволи да се слее с филма,
правейки възможна идентификацията му с хегемонни значения, представени на големия екран. Такива могат да бъдат стабилизирането на
традиционни полови роли, расовизацията, генерирането на желание
и копнеж към буржоазната култура. Тук е невъзможно да предложа
изчерпателен поглед върху десетките ключови текстове нито от
тази, нито от по-късни теоретични традиции, които допринасят
към изграждането на сложен и многостранен поглед върху културната и политическа функция на киното. Само феминистката филмова
теория с приносите на авторки като Лаура Мълви (чийто текст за
мъжкия поглед в киното е може би най-цитираният в полето) или на
Лаура Маркс и Вивиан Собчак (ползващи теории на афекта за целите
на филмовия анализ) могат да бъдат фокус на издание, много по-обширно от настоящия брой за киното.
Всеобхватността на темата за киното и съпротивата не позволява обзор на всички възможни подходи към него, затова и този брой
обхваща само някои от тях. Все пак можем да наблюдаваме редица
споделени теми и въпроси между текстовете. „Кино и съпротива“
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съдържа два текста за Райнер Вернер Фасбиндер – германски режисьор, смятан за една от основните фигури на Новото немско кино.
Както Войн де Войн в „Синтез и различие във филмите на Фасбиндер“
(превод: Анастасиа Илиева), така и Юлия Владимирова в своя текст
„Райнер Вернер Фасбиндер: Аутсайдера на съпротивата“ се фокусират
върху отношението между личната биография, страстите, интересите и връзките на режисьора с други творци, от една страна, и
политическото съдържание на филмите му, от друга. Рисувайки плътен образ на една противоречива, но ярка личност, двете занимания с
творчеството на Фасбиндер до голяма степен могат да бъдат прочетени като парадигматични за подхода към европейското авторско
кино и тенденцията на преден план да бъде изкарван портретът на
харизматичния творец. Решението да публикуваме два текста, занимаващи се с един и същи режисьор, на пръв поглед може да бъде изненадващо. Смятам обаче, че съпоставянето и съвместният им прочит
могат да бъде изключително продуктивни и да дадат възможност да
бъде представен нагледно определен тип подход към концепцията за
авторство в киното. Тя до голяма степен контрастира с вече споменатата критика от страна на антиколониални филмови творци
спрямо авторовото кино, но и на някои от останалите представени в
броя подходи към колективния характер на филмовото производство.
Текстовете на Войн де Войн и Владимирова в броя са разделени
от заниманието на Мартин Луканов с жанра на кайджу в японското
и южнокорейското кино. В своята статия „Алтернативните светове на кайджу“ Луканов обръща поглед към филми, в които фигурират гигантските чудовища Годзила, Гамера и Йонгари. Наглед
безобидни и предназначени за подрастваща публика, в своя прочит
на тях Луканов хвърля светлина върху политическото им съдържание, обрисувайки начина, по който отвръщат на сложни историко-политически процеси в Източна Азия.
Следва интервю на Стойо Тетевенски с може би най-известната
българска режисьорка на документални филми, Адела Пеева. Разговорът с нея взема за отправна точка филма ѝ за двойката режисьори, работили по времето на социализма, Ирина Акташева и Христо
Писков, и засяга множество щекотливи теми. Такива са механизми-
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те на цензуриране в киното по времето на държавния социализъм
въпреки липсата на „официална“ цензура, промените в модела на
финансиране на кино продукциите по времето на прехода и начина,
по който това се отразява върху възможността на режисьори като
Акташева и Писков да правят филми след 1989 г., както и въпросът
за половите неравенства в сферата на кинопродукциите.
Следва текст на Боряна Росса, „Жената като носителка на бунта в социалистическото кино“, в който тя разглежда в дълбочина
образите на няколко жени от емблематични български филми като
Тони в Понеделник сутрин (спреният филм на Акташева и Писков,
с който се занимава и Адела Пеева), Неда в Отклонение и женитезатворнички в Последната дума. Росса показва как именно женските
героини в тези филми са носителки на вътрешната критика отляво,
на съпротивата и революционния заряд. Текстът на Росса е последван от кратко интервю, което проведох с нея по повод скорошната
изложба „Отклонение. Жените в българското кино“, провела се през
лятото на 2021 г. в Гьоте институт. В разговора обсъждаме замисъла
на изложбата и избора на формат за нея, ролята на интервютата,
рисунките и процеса на отвеждане на съдържание и политически
смисъл от един, вече над петдесетгодишен, контекст в съвремието.
Продължаваме разглеждането на въпроса за новите форми на
показване на филми в публични пространства и на условията, при
които публиката се среща с тях, с текст от колектива зад Блок Кино,
който разказва за идеята зад проекта, започнат преди шест години
от Сдружението за културни инициативи „АС“. В „Кино навсякъде,
кино за всички“ авторките описват какъв е замисълът зад прожектирането на десетки български филми в редица квартали – както
в столицата, така и в градове като Пловдив, Варна и Бургас, – а
именно, желанието им да достигнат до възможно най-широка публика и да обживеят периферните градски пространства като нови
културни сцени. И тук, както и при изложбата на Росса, можем да
наблюдаваме как реконтекстуализацията на киното и пренасянето му на места, които не се свързват с традиционни формати на
зрителство, може да действа като генератор на нови значения и
преди всичко на социални ситуации и дебати.
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Най-обемният текст в броя представлява превод на глава от
наскоро публикуваната монография на Росен Джагалов „От интернационализъм към постколониалност“. Подходът на „Братя!“ Солидарно документално кино“ е исторически: в него авторът разглежда
детайлно историята на солидарното кино през ролята на филмови
дейци като Роман Кармен, Йорис Ивенс и Крис Маркер в изграждането на този жанр и подкрепата им на антиколониални борби по
света. Траекторията на текста води към латиноамериканското
Трето кино, към интернационалистката му история и връзките
със солидарни с антиколониалните движения режисьори, но преди
да ни отведе до него, Джагалов предоставя своего рода генеалогия
на филмовото движение за солидарно кино.
Този текст е последван от манифест и интервю с Групата за
палестинско кино, публикувани през 1973 г. в Cahiers du cinéma. Мая
Ценова е преводач от арабски на манифеста, докато Росица Кратункова превежда от френски интервюто с кинотворците. И двата
текста са изключително ценни, тъй като предоставят историческо
свидетелство за контекста на създаването на Групата и начина,
по който палестинските филмови дейци възприемат политическия
потенциал на киното като инструмент на освободителна им борба. Множество теми – като въпроса за репрезентацията на екран
на потиснати групи и нуждата те да бъдат изобразени правдиво
в историите, които киното разпространява; отношението между революционно съдържание и форма; на пречките, пред които са
изправени творци, които не разполагат с необходимите средства за
производство – са засегнати в разговора с Групата за палестинско
кино, но присъстват и в други от текстовете в броя. Така например в заключителното за броя интервю от Езра Уинтън с Адам и
Зак Калил от племето Оджибве също фигурира въпросът за задачата пред революционното, съпротивително изкуство да пре-измисли не само своя запас от теми и образи, но и формални характеристики*. И двете интервюта са богати на въпроси и засегнати
теми, и навярно на места са провокативни, като е интересно да
* Тази загриженост е не непременно нова, за което можем да привлечем като пример съветската
теория на монтажа, противопоставяна на холивудския модел на continuity editing.
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бъдат разгледани както в диалог едно с друго, така и очертавайки евентуалните им противоречия. Така например четейки двете
интервюта заедно можем да обрисуваме линията на противопоставяне между документално и игрално кино, присъстваща – къде
явно, къде имплицитно – и в други от текстовете в броя. Често
на документалното кино се приписва способността да пресъздаде
по възможно най-непосредствен и автентичен начин контекста,
с който се занимава, а ефективността на някои наративни филми
с политическа амбиция – дори и откровено фиктивни – се измерва спрямо правдивостта им и тяхната близост до реалността. В
крайна сметка братята Калил се обръщат към научната фантастика и експерименталния подход, защото виждат в тях по-голям
потенциал за привличане на нови публики. В броя обаче ми се ще да
оставим отворен въпроса за отношението между документалистика, фикция и съпротива, както и за напрежението между порива
към експерименталност и трансформация, от една страна, и политическата отдаденост и загриженост към конкретна ситуация на
потисничество и борба, от друга.
Това, което се надявам да изпъкне при прочита на тези разнородни текстове, е, че на киното няма как да се гледа като на сфера,
откъсната от социално-политическата и историческа среда. Киното е многолико; в различни контексти и при различни условия може
както да допринесе към стабилизирането на хегемонни значения,
изключването и маргинализирането на цели групи хора, така и да
се превърне в терен на борба за производство на образи, истории,
въпроси, публики, актове на солидарност и условия за съпротива.
Преминаването отвъд романтизиращите подходи към авторството и вместо това разглеждането на киното като производителна
среда*, би ни позволило да изградим истински общностни и критични
визии за него. В този смисъл на утвърждаването на колективния
* Производителна в смисъл на произвеждаща образи и значения, но и в значението на „трудова“.
Както показа трагичната смърт на операторката Халина Хъчинс на снимачната площадка на
филма Rust, тази работна среда, като всяка друга в условия на капитализъм, е изпълнена с насилие
и противоречия. Струва си да споменем, че едва часове преди зареденият с истински патрони
пистолет на площадката да гръмне, екипът на филма е излязъл в стачни действия, включително
за по-сигурни условия на труд.
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характер на киното може да бъде разгледана и наситената диалогичност на настоящия брой. В по-голямата си част текстовете в
него представляват интервюта, разговори и преводи (преводът
също може да бъде приет като вид разговор и свързване на езиково-социални контексти), или пък са колективно написани. Същевременно самият брой представлява своего рода покана за разговор и
диалог с артистичните и кино-средите, с които до този момент
сме имали малко допирни точки.
Благодарим на всички автори, които въпреки трудната за всички
година съ-изградиха с нас този наниз от различни перспективи върху
киното и съпротивата. Специални благодарности бихме искали да
изкажем на Анастасиа Илиева за брилянтната коректорска работа (често преливаща се в редакторска и концептуална), на Светла
Търнин за подкрепата в ранните етапи на мислене върху броя, на
Евелина Миленова за редакцията от френски език, както и на Кей
Дикинсън и Мая Ценова за отзивчивостта и оказаната помощ при
преводите от арабски език.
Приятно четене!
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Синтез и
различие във
филмите на
Фасбиндер
Войн де Войн
превод: Анастасиа Илиева
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От един момент нататък филмите трябва да
престанат да бъдат филми, да престанат да бъдат
истории и да започнат да живеят, да те накарат да се
запиташ: какво всъщност се случва с мен и моя живот?
Райнер Вернер Фасбиндер, 1974 г.

И

зминаха 39 години от смъртта на Райнер Вернер Фасбиндер
и вече изглежда сякаш една кратка вечност ни дели от него.
Новото немско кино, чието пулсиращо сърце беше той, се
разпадна и рухна. Международният успех, на чийто праг той застана пръв сред колегите си, разпръсна останалите – Вернер Херцог,
Фолкер Шльондорф, Маргарете фон Трота, Вим Вендерс и други – по
всички краища на света. Немското авторско кино, което Фасбиндер
изведе от езотеричната му солиптична изолация до вниманието на
широката публика, се оттегли обратно в черупката си или бе изместено от мащабни продукции в новохоливудски стил като Enemy Mine
на Волфганг Петерсен и Joey на Роланд Емерих, и двата от 1985 г.
Не се е появил наследник, който да заеме мястото на Фасбиндер;
сред многото талантливи режисьори в следвоенното немско кино
той си остава самотен гений. Зеещата дупка, оставена от смърт
та на Фасбиндер, засегна цялата европейска кинематография.
Когато Фасбиндер умира в знойната нощ на 10 юни 1982 г. пред
телевизора си, той е в разгара на подготовката на следващия си
проект, Ich bin das Glück auf dieser Erde (Аз съм радостта на този
свят – заглавие, взето от пънк-рок песен на Йоахим Вит). В рамките на следващите няколко дни той е възнамерявал да снима епизод
от съвместно режисиран филм за съветско-американското напрежение, озаглавен Krieg und Frieden (Война и мир). Ключовата сцена
трябвало да показва мъж и жена в леглото: той не получава ерекция,
двамата се карат и взаимните им фрустрации водят до убийство.
Разглеждането на надпреварата във въоръжаването като паралел на едно интимно убийство е характерно за гледната точка на
Фасбиндер към света.
А 1982 г. е трябвало да бъде годината на най-големия му успех.
Със своя 14-сериен opus magnum Berlin Alexanderplatz (1979-80) той е
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на върха на международната си слава; кой в този момент би могъл
да устои на магията на неговата жизненост или да попречи на трескавата му продуктивност? Страстен футболен фен, той планира
своя собствена версия на това, което в спорта се нарича хеттрик:
в рамките на една година се надява да спечели наградите на трите
най-големи европейски филмови фестивала. През февруари в Берлин
печели първата си награда „Златна мечка“ с филма Die Sehnsucht der
Veronika Voss (Желанието на Вероника Вос). Възнамерява да подаде
адаптацията си на романа на Жан Жьоне Querelle (1947) за наградата „Златна палма“ в Кан, а за „Златен лъв“ във Венеция планира
да предложи филма Ich bin das Glück auf dieser Erde. Когато умира и
кончината му спира този планиран триумфален път, той е 37-годишен мъж, който само за 13 години, от 1969 до 1982 г., е създал почти
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неизчерпаемо филмово творчество, наред с два сериала (единият
в пет епизода, другият – в 14), седем пиеси, четири радиодрами и
десет театрални постановки, както и други проекти. Той преминава към нови творби с нестихваща енергия.
Колкото и да е шокираща смъртта му, тези, които познават
Фасбиндер, не са съвсем изненадани от нея, тъй като той дълго
време стои досами сянката на смъртта. Живее интензивно и екстремно, сякаш е взел решение да приеме нуждите на тялото си,
желанията на фантазиите си и утопичните видения на творческия
си ум – и да ги преследва безразсъдно. Аскетичният живот не е за
него. Безмилостен както към себе си, така и към всички, които влизат в контакт с него, Фасбиндер „консумира“ себе си, изкопавайки
скъпоценностите на своето изкуство от дълбините на собствения
си опит – превръщайки живота си в мина, която безспирно издълбава. За 13 години работа той в никакъв случай не изчерпва тунелите,
които е прокарал в скалите на своето несъзнавано, но тялото му не
издържа на неспокойното, нервно изтощение, на което Фасбиндер
го подлага чрез алкохол, цигари и наркотици. Сърцето му се пръска, подобно на дървените греди на минна шахта под огромната
тежест на земята.
Когато Фасбиндер решава да заснеме Кокаин, роман от 1925 г. на
италианския писател Питигрили, той обяснява: „Това е филм, който
трябва да ни разкаже нещо за наркотика, за неговото въздействие
и за човека, който може свободно да избере дали да го вземе, или не,
с ясното съзнание, че решението в полза на наркотика ще съкрати
живота, но и ще го интензифицира. Всеки може да реши за себе си
дали предпочита да живее по-кратко, но по-интензивно, или по-дълго и по-конвенционално.“ Самият Фасбиндер прави този избор, а
химикалите, които приема, служат единствено на това да направят по-прозрачно, по-осветяващо онова наркотично преживяване,
което не само съпровожда, но и обгръща живота му: създаването
на филми. Неслучайно един от любимите му филми (на Дъглас Сирк,
един от любимите му режисьори) е Imitation of Life (1959); както
показва заглавието, темата е животът на обществото и условностите, които принуждават хората да водят една имитация на
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живот, вместо да живеят пълноценно. Днес бихме могли да говорим
за симулация на живота, използвайки езика на френския философ Жан
Бодрияр. За Фасбиндер филмът, който едновременно имитира и
предвижда живота, е анаморфно огледало, което може да разгадае
и изобличи тези изкривявания.
Фасбиндер гледа на правенето на филми (а не просто режисирането им) като на психически акт на въображението, който на снимачната площадка се превръща в реален, физически акт на създаване.
По време на пресконференция на Берлинския филмов фестивал малко
преди смъртта си той отбелязва: „Мисля за всичките си филми като
за свои деца и ги защитавам до последно.“ Датският режисьор и
изследовател на Фасбиндер Кристиан Браад Томсен, който е записал
тези думи, добавя: „Това не е изненадващо... защото всеки, който е
работил с Фасбиндер, е преживявал това сътрудничество като вид
любовна игра, в която най-много се доближава до осъществяването
на своята утопия.“ За Фасбиндер утопиите на живота, работата
и изкуството се обединяват в създаването на кино. Без неговия
копнеж по идеала – един копнеж, който той вярва, че присъства у
всеки – преобладаващо песимистичния облик на изкуството би бил
лишен от неговата подривна, провокативна енергия, качеството,
което повече от всичко друго може да гарантира устойчивостта
на творбите му във времето. Утопичните му копнежи пораждат
у него безпокойство, което изтласква творбите като вулканично
изригване; както самият той веднъж казва: „Когато този копнеж
бъде прогонен от мен, няма да създада нищо повече“.
Фасбиндер е роден в баварския град Бад Вьорисхофен на 31 май
1945 г., в края на Втората световна война. През 1969 г., когато е
на 23 години и е актьор, режисьор и драматург в авангардна антитеатрална група в Мюнхен, той заснема първия си пълнометражен
филм, Liebe ist Kälter als der Tod (Любовта е по-студена от смъртта –
заглавие, което кристализира в себе си дългогодишния му флирт със
смъртността). Това се случва година след Майския бунт във Франция,
който заедно със събитията от 1945 г. е крайъгълен камък за цяло
поколение млади германци. През 1968 г. децата на родители, участвали активно или пасивно в едно от най-тежките престъпления в
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човешката история, преживяват неуспеха на своя бунт срещу бащите си, срещу едно обществото, което е утвърдило патриархалния
авторитаризъм. „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen“ („Няма правилен живот във фалша“): афористичната оценка на франкфуртския
философ Теодор В. Адорно за постнацисткото общество е в основата
на цялото мислене и въображение на Фасбиндер.
Фасбиндер не е имал истинско детство. Родителите му се разделят през 1951 г., когато той е малко момче, и студът на разпадналия се брак и чувството за бездомност създават у него усещане за
изолация, което се засилва, когато пораства и осъзнава сложност
та на сексуалността си. Женен от 1970 до 1972 г. за Ингрид Кавен,
актриса и кабаретна певица, за чиято кариера той е от ключово
значение, Фасбиндер стига до извода, че бракът е антиутопична,
еротично-принудителна връзка, предназначена да убие любовта.
По-рано антитеатралната група функционира като колектив от
хора, които работят и живеят заедно, и тук Фасбиндер търси нещо
като щастието на по-широкото семейство, което не е изпитал
в детството и юношеството си. (В края на 60-те години комуната, в която млади хора се събират и живеят свободно заедно,
е, разбира се, често срещано явление). За Фасбиндер, който нарича себе си „романтичен анархист“, антитеатралният ансамбъл е
своеобразен остров на топлината, от който той атакува студенината на света, неговото предателство, насилие и обвързващи
системи на зависимост. И все пак неговата доминираща личност,
както и антиавторитарният бунт на някои от другите членове
(например Курт Рааб и Хана Шигула) в крайна сметка унищожават
техния утопичен идеал, макар и свободен от много от социалните ограничения, които го заобикалят. Във Warnung vor einer heiligen
Nutte (Пази се от свята курва, 1970 г.), десетия му филм (създаден
само година след първия), той обобщава този период: „Мечтаехме
за нещо, което просто не съществува.“ До края обаче, подобно на
други режисьори на европейското кино, той продължава да работи
с постоянен екип от актьори, оператори, реквизитори и музиканти, като държи някои на разстояние, а други по-близо – но вече на
една строго професионална съвместна основа.
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„Ранните творби“ на Фасбиндер, всички създадени в рамките на една
година (1969-70), носят характерен художествен почерк. В някои от
тези филми, както е и с Клод Шаброл, Жан-Люк Годар, Пиер Мелвил
и Раул Уолш, той открива темите си в един вид гангстерска среда в предградията, място на скука, престъпност и потискане на
малцинствата. В друг проект – Пътуването на Никласхаузен (Die
Niklashauser Fart) – се впуска в сюжета на селски бунт от 15 век, в друг
(Whity) се пробва да направи псевдоуестърн, а в още един навлиза в
ада на манията на човек от ниската средна класа да трупа материални блага. Този филм сам отговаря на въпроса си: Warum läuft
Herr R. Amok? (Защо господин Р. е изтрещял?). Тези първи творби
са създадени много бързо и с малък бюджет. Въпреки това те са
базирани на сценариите на самия Фасбиндер и вече изразяват общата му амбиция в кинематографията: да създава „филми за хората
и техните взаимоотношения, за зависимостта им един от друг и
от обществото“. Те изразяват радикалната драматургия на режисьора, която описва не само как хората биват наранени и увредени,
но и белезите и защитните им механизми, които остават дълго
след травмата. В тези филми той ясно представя как тези рани се
утвърждават от фалшивото съзнание и апатията. Така във филма
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си Фасбиндер не възхвалява чернокожия роб, който най-накрая се
надига срещу белия си потисник, а по-скоро конструира един много
по-сложен сюжет, занимаващ се с расовата зависимост.
Warnung vor einer heiligen Nutte, подобно на 8 ½ на Федерико Фелини от 1963 г., е филм за собствения си режисьор и неговия процес на
създаване на филми. Той задава нова посока и в друг смисъл: преди
него, по думите на Фасбиндер, той е правил филми, които са били
„твърде елитарни и лични“, но сега иска „да създаде вид филмово
изкуство, което може да се развива без рефлексии“. По-късните
творби трябвало да бъдат „също толкова красиви, силни и прекрасни,
колкото са холивудските филми, и все пак да критикуват системата“. Това, което отличава хладните пестеливи упражнения в стила
на Фасбиндер от 1969–70 г. от следващите му филми, е промяната
в емоционалната им температура. Режисьорът започва да проявява по-голяма симпатия към „фалшивия“ живот на своите герои,
с техните „уместни“ чувства. Той сякаш проектира чувството за
общност, което е изгубил в раздора на антитеатралната група,
върху хората във филмите си – с надеждата, че така зрителите му
ще могат да открият повече за собствените си емоции и желания.
Две събития довеждат до това по-топло течение на по-приобщаващи чувства: психосоматично заболяване, което принуждава
Фасбиндер да се изправи срещу идеята за смъртта, и интензивният
начин, по който режисьорът изживява холивудските филми на Дъглас
Сърк. Тези филми му отварят пътя да проследи подкожните, подсъзнателни влияния и разклонения на обществото и неговия потенциал
за насилие, да проследи социалните корени на депресиите, болестите
и самоубийствата на своите герои от ежедневието. Освен това
Сирк, като един вид бащинска фигура, дава на Фасбиндер смелостта
да спре да избягва едно специфично немско интелектуално табу, а
именно тривиалността и кича. Всъщност другите режисьори от
новото немско кино гледат на неговия решителен завой към мелодрамата като въплъщение на това, което австрийският писател
Херман Брох беше нарекъл „Das Böse im Wertsystem der Kunst“ (злото в ценностната система на изкуството) – вид изкуство, което
затъмнява социалната реалност. Тази реакция е разбираема, като
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се има предвид опасната употреба на сантименталната мелодрама от студията на нацистката UFA през 30-те години и по време
на войната, както и от следвоенната западногерманска филмова
индустрия. Но трансгресията на Фасбиндер разгръща мощен материал. Престъпвайки табуто, той успява да развие контрабандата
си на подривна критика под привидната наивност; също така напрежението между двете крайности осигурява ъгъл на атака, който
може да бъде насочен към всички форми на обществена репресия.
Със суверенно пренебрежение към политическия и естетически
разрив с филмите, предшестващи Новото немско кино, Фасбиндер
призовава на екран почти забравени бивши звезди като Луис Улрих,
Бригите Мира, Карлхайнц Бьом и Барбара Валентин. Техните завръщания са деликатни опити за създаване на резонанс сред публиката
от всички възрасти, за конструктивно прилагане на носталгията
към филмовата публика, която дотогава се е чувствала изключена и
отблъсната от новото немско кино. През 1972 г. Осем часа не правят ден (Acht Stunden sind kein Tag), неговият телевизионен сериал
в пет части за ежедневието в една фабрика, наистина постига значителен успех – може би дори по-голям, отколкото е било удобно
за телевизионната мрежа, като се има предвид, че рискованите
социално-критични въпроси, в които Фасбиндер се впуска, са причина за отмяната на проекта.
Най-автентичният разказвач на германското следвоенно кино
намира своя медиум в мелодрамата – средството, чрез което може
да представи „една-единствена тема (като всеки добър режисьор)...
във все нови и нови вариации“. А темата му е „използваемостта
на чувствата, без значение кой ги използва. Без значение дали държавата експлоатира патриотизма, или единият член на двойката
унищожава другия“. Независимо дали някой вярва, заедно с Кристиан
Томсен, колега режисьор и приятел на Фасбиндер, че Цивилизацията
и разочарованието от нея (1930) на Зигмунд Фройд е палимпсестът,
залегнал в основата на творчеството му, или, както отбелязва
Вилфрид Вайганд, че „тялото [е] мястото на обществените конфликти“ във филмите му – негова област е джунглата на Херберт
Маркузе от Ерос и цивилизация. Нея той изследва така, както никой
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друг режисьор от следвоенния период не го е правил – в лицата и
езика на тялото; в размяната на погледи и думи; в отраженията
в огледала и в стъкла, прозрачни, но обикновено непроницаеми; и в
сигналите, които се наслагват един върху друг като ехо, излъчвани
от битовите предмети в тесните, претъпкани, подобни на лабиринт пространства на неговите декори.
В Горчивите сълзи на Петра фон Кант (Die bitteren Tränen der Petra
von Kant, 1972) и Търговецът на четирите годишни времена (Händler
der vier Jahreszeiten, 1971) Фасбиндер използва двойна стратегия. От
една страна, с виртуозен почерк и остър като бръснач аналитичен поглед той изследва най-фината интелектуална диалектика
на това, което Александър Клуге нарича „емоционален генератор“,
който захранва любовните борби, независимо дали са хетеро-, хомо-,
или бисексуални. Филмите от тази група включват: Petra van Kant,
Martha (1973), Faustrecht der Freiheit (Законът на силата на свободата от 1974 г., с английско заглавие Fox and His Friends), Chinesisches
Roulette (Китайска рулетка, 1976) и In einem Jahr mit 13 Monden (В
годината на 13-те луни, 1978). Успоредно с тези произведения Фас-
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биндер се насочва към жанра на „народната пиеса“, пример за който
са драмите на Одон фон Хорват от 30-те години на 20. век. Сред
филмите му в тази насока са Händler der vier Jahreszeiten, Acht Stunden
sind kein Tag, Angst essen Seele auf (Страхът изяжда душата, 1973),
Ich will doch nur, dass ihr mich liebt (Искам само да ме обичаш, 1976) и
двусерийният Bolwieser (1976-77), адаптация на романа от 30-те
години на миналия век на Оскар Мария Граф. (От ранните филми на
Фасбиндер Pioniere in Ingolstadt [Пионери в Инголщат, 1970], създаден по пиеса на спътницата на Беноа Брехт, Мари Луиз Флайзер,
също попада в категорията на народните пиеси).
Антинатуралистично и използвайки стилизиран брехтовски
речник, както и прецизно, реалистично очертавайки средата,
филмите-народни пиеси на Фасбиндер успяват да се завърнат към
сферата, която старият немски Heimatfilm (провинциален романс)
сантиментално замъглява и която новото немско кино дотогава не
е търсило, камо ли намирало: ежедневието на обикновените хора.
Режисьорът не експлоатира по покровителствен начин героите си
от средната и работническата класа като казуси в някакво социологическо изследване, нито пък ги притиска към фалшиво-състрадателните обятия на средната класа. Чрез страстна, емпатична
чувствителност той постоянно открива хора, които желаят да
живеят, колкото и да са били изкривени, потиснати или принизени
от социалния натиск и липсата на възможности. В крайна сметка
Фасбиндер, симфонист на полифонични емоционални мелодии, обединява филмите си за любовта и народните пиеси в своята монументална, но същевременно изключително фина адаптация на романа на
Алфред Дьоблин от 1929 г. за големия град Берлин Александърплац.
В някои отношения Фасбиндер може да бъде сравняван с Оноре
дьо Балзак – не само заради очевидната прилика между обемната фигура на Фасбиндер и скулптурата на голия Балзак на Огюст
Роден, нито заради сравнително ненаситното опиянение от творчеството, което и двамата изпитват – творчество, подхранвано и в двата случая от полярното напрежение между любовта и
властта, струящо във всички възможни сюжетно обработваеми
полета на живота. (Независимо дали за Фасбиндер това води до
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полемичен социален коментар – в Пътуването на майка Кустер
към небето (Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel, 1975), Германия през
есента (Deutschland im Herbst, 1978) или Третото поколение (Die
dritte Generation, 1978-79), в които той „си разчиства сметките“
както с терористите, така и със салонните левичари; или пък го
съблазнява през 1972-74 г. да създаде майсторски кинематографичен прочит на немската Мадам Бовари, Ефи Брист [1895] на Теодор
Фонтан – както снимките, така и историческите му панорами са
изключително лични изказвания с огромна жизненост). Това, което
наистина прави Фасбиндер сравним с френския романист от 19. век,
е проектът му за създаване на немска „comédie humaine“. Тетралогията от филмите Сватбата на Мария Браун (Die Ehe der Maria
Braun, 1978), Лили Марлен (Lili Marleen, 1978), Лола (Lola, 1981) и Сватбата на Вероника Вос е само фрагмент от това, което Фасбиндер
планира като емоционална история на съвременното германско
общество. Тази история е трябвало да бъде проследена в миналото
чрез телевизионен сериал, базиран на романа на Густав Фрайтаг
Soll und Haben (Дебит и кредит, 1855), към който Фасбиндер възнамерява да добави нов материал в опит да представи „историята
на германската буржоазия от средата на 19 век до избухването на
националсоциализма, в десет части“.
Soll und Haben е своеобразна библия за германското общество в
годините на разцвет през 70-те години на 19 век. Широко разпространено е мнението, че тя е антисемитска, а намерението на Фасбиндер да я драматизира е силно критикувано. И все пак Фасбиндер
твърди, че „именно по тази причина тя е много полезна за описване
на антисемитизма... Потисничеството на една малцинствена група
наистина може да се опише най-добре, като се покажат грешките и
скандалните действия, към които са били подтикнати членовете на
малцинството вследствие на това, че са били потиснати.“ Същият
аргумент може да се приложи и към пиесата на Фасбиндер Градът,
боклукът и смъртта (Die Stadt, der Müll und der Tod, 1976), която е
атакувана като антисемитска при премиерата си във Франкфурт,
три години след смъртта на Фасбиндер. Пиесата предизвиква скандал още при появата си като книга, но филмовата версия на швей-

27

царския режисьор Даниел Шмид (под заглавието Schatten der Engel
[Сенките на ангелите, 1976], с Фасбиндер в една от главните роли)
доказва колко неоснователни са обвиненията в антисемитизъм.
Стремежът на Фасбиндер да представи историческите събития
с такава точност, че да изглеждат копирани, и същевременно да
създаде съвременни притчи за убийствените отклонения на историята и на германската политика, е толкова силен, че предизвиква
у зрителите преживяването на лична травма, която се появява,
когато човек е принуден да се изправи пред погребаното и потиснатото. Втвърденото чувство за вина за антисемитските ексцесии се крие зад фасадата на някои следвоенни семитофили, както
писателят Робърт Нойман нарича антисемитизма на онези, които
„обичат“ евреите. Фасбиндер в своя неподкупен морал – можем да го
сравним само с Пиер Паоло Пазолини от съвременните Scritti corsari
(Пиратски писания) – никога не се е опитвал да прикрие вината зад
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фасадата на сантимента. Както винаги, той настоява за познаване
на дълбоката самозаблуда на жертвата, независимо дали става дума
за отделен човек, или за малцинствена група. Използвайки похватите на шока, самообвинението и конфронтацията, които развива,
черпейки от театъра на жестокостта на Антонин Арто, той не
оставя както на себе си, така и на зрителя пролука за бягство.
Това, че и четирите филма от Балзаковата тетралогия на
Фасбиндер са посветени на жените, е методологическа парадигма за проникване под кожата на една култура. В земетръсната
атмосфера на германската история жените са сеизмографите
на социалните условия, доминирани, дефинирани и завещавани
от мъжете, независимо дали по време на война, в годините непосредствено след войната, или в периода на икономическо възстановяване. Освен това Фасбиндер разказва история на филмовата естетика, съчетавайки социална история с историята на
популярните медии. Сложната, противоречива, амбивалентна
естетика на късното му творчество, като се започне от Мария
Браун и се стигне до връхната точка във фантасмагоричния
Керел, има ироничен маниер, напомнящ трилогията на Брох Сомнамбулите (Die Schlafwandler, 1931–32), чиито три части стилистично съвпадат с литературния стил на времето, в което се
развива действието на всеки от филмите (1888, 1903 и 1918 г.).
Така Лили Марлен носи атмосферата на филм на нацистката UFA,
Лола е заснета в бонбонените тонове на 50-те години на 20 век,
а Вероника Вос е като черно-бяла мелодрама. Реконструирайки
различни форми на филмовото изкуство, тези филми споделят
тайната цел да създадат архив на аудиовизуалните съкровища
и пропагандните кошмари, натрупани през кратката история на
една медия, която вече е превзета и забравена; Фасбиндер оставя филма да разцъфне за последен път. Точно в момента, в който киното и киносалонът изпадат във всеобщ упадък, те представляват еуфорични произведения на спомена. В крайна сметка
драматизмът на Фасбиндер с деликатно болезнени светлина и
цвят – вдъхновен от La Caduta Degli Dei (Падението на боговете,
1969; издаден на английски като The Damned) – заедно с неговите
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монтажи с музика и наслагване на звук, работи за създаването на
един вид Gesamtkunstwerk, филмов палимпсест, подобен на това,
което е Одисей на Джеймс Джойс в съвременната проза.
Фасбиндер оставя след себе си творчество, изпълнено с памет,
синтез и безпокойство. То разказва за любовта и за провала на
любовта, за надеждата и отчаянието, за живота като „болка за
умиране“ на Сьорен Киркегор. Тя предизвиква жаждата за нещо
по-добро; понякога навлиза в състояние на страст отвъд „нормалните“ желания. „Няма правилен живот във фалша“, казва Адорно.
Една забележка на Фасбиндер би могла да се явява като отговор на
тази идея: „Нещо различно може да се породи само от копнежа на
всеки индивид за нещо различно.“
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Алтернативните
светове на кайджу
Мартин Луканов
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О

т около век огромните чудовища, по-известни с японското
си име, кайджу, са навсякъде – от киноекраните, където за
пръв път се появяват, до комикси, видео игри, увеселителни
паркове, магазини и къде ли още не. Те са дори вдъхновение за световноизвестни художници като Такаши Мураками и писатели като
Томас Пинчън. Огромните същества повлияват в създаването на
някои от най-популярните източноазиатски образци от аниме и
манга като Neon Genesis Evangelion и Pokemon.

Какво е кайджу?
Кайджу или кайджу ейга (букв. „филми с огромни чудовища“) е поджанр
на токусацу (букв. „специално снимане“), в който гигантски чудовища се борят едно с друго и в процеса на битката унищожават
различни градове. Но дори тази сравнително кратка и клиширана
дефиниция, която всеки заинтересован читател би открил в множество сайтове за кино и азиатска поп култура, поставя множес
тво въпроси. Например: какво е токусацу и откъде произлиза? Кайджу азиатски продукт ли е, или е копие на американските филми с
чудовища от миналото като Кинг Конг? Отделен жанр ли е и ако
да, какви са спецификите му? И не на последно място: защо тези
чудовища се появяват и защо унищожават човешкия прогрес? Ще
се опитам да отговоря на някои от тези въпроси тук.
Токусацу е жанр, чието начало може да се проследи от традиционния японски театър и който навлиза в японската аудиовизуална култура в средата на 50-те години на 20. век. Той е най-често свързван
с телевизионни сериали като Ultraman и Super Sentai (първообразът
на популярния в България Пауър Рейнджърс), в които млади герои,
облечени в латексови костюми, спасяват човечеството от атаките
на извънземни чудовища, които често наподобяват антропоморфни
буболечки. Освен практически ефекти, токусацу се характеризира и с употребата на сутмейшън – похват в специалните ефекти,
популяризиран от Ейджи Цубурая, в който образът на чудовището
и неговите движения е създаден не чрез технология като стоп моу-
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шън или дайнамейшън*, а от актьор, облечен в костюм на чудовище,
който се движи в студио, пълно с миниатюрни обекти.
Изборът на практически ефекти и сутмейшън е това, което
свързва токусацу и кайджу с традиционния японски куклен театър бунраку, в който актьорите и куклите, които те обиграват
и водят, са еднакво видими на сцената. Движенията на филмовите
персонажи в токусацу и заемането им на различни пози пък е това,
което свързва жанра с популярния през периода Мейджи театрален
стил кабуки.
Макар и да имат много прилики като млада зрителска публика,
употреба на практически ефекти и сравнително еднотипни и предсказуеми сюжетни линии, токусацу и кайджу се различават в един
много важен аспект – драматургичната позиция на чудовището. В
първите то е винаги антагонист, а и много рядко има свой характер и собствена мотивация за атакуване на света. То го прави
или защото му е наредено от извънземна раса, или просто защото
светът е на пътя му. По тази линия токусацу тварите приличат
повече на това, което Вивиан Собчак нарича „Същество“: деперсонализирана биомаса, унищожаваща света без причина. От друга
страна, чудовищата в кайджу филмите винаги имат специфични
характер и чувства, което ги прави по-близки до „Чудовището“,
което за авторката е разумен и персонализиран носител на заплаха
и смърт (Sobchack, 1987: с. 32-33).
С развитието на жанра и най-вече произведенията от 60-те и
70-те години този дуалистичен модел на Собчак бива поставен под
въпрос, защото чудовищата, особено драконите, променят драматургичната си позиция и се превръщат в протагонисти. Това е и
една от най-специфичните и важни черти на кайджу жанра, която
го разграничава от всички други филми със същества от САЩ като
ТЕ! и Чудовището от 20 000 разтега.
Кайджу филмът е естетически повлиян от американските филми с огромни същества, най-вече Кинг Конг, който е огромен хит
след премиерата си в Япония през 1933 г. и провокира създаването
* Дайнамейшън (англ. dynamation) е хибриден похват в анимацията, създаден от Рей Херихаузен, в
който се използват похвати от стопмоушън анимацията, както и от игралното кино. – Бел. авт.
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на поне три прото-кайджу филма – Японският Кинг Конг, Кинг Конг
се появява в Едо и Появата на великия Буда. И трите са изгубени
по време на Втората световна война.
Естетическите и донякъде драматургични влияния, идващи от
американските филми, се смесват по специфичен начин с азиатското
кино, в чиито основи са залегнали традициите на художествените
практики. Понякога се наблюдава и полижанровост – фантастични
и митологични елементи биват смесени с конвенции от комедията, екшъна, трилъра и хоръра. Това обаче не е най-важната разлика
между каноничните филми с твари от 50-те и 60-те години и азиатските кайджу такива от същия период. Докато първите целят да
затвърдят доминантния политически дискурс, който включва антикомунизъм и възхвала на ядрената енергия и оръжия, то вторите са
използвани като оръжия в една своего рода война между опониращи
си политически идеологии. Това прави кайджу творбите политическа
фантастика пар екселанс. За американската политоложка Айлийн
Ботинг този вид фантастика е произведение на спекулативното
изкуство, което се занимава със съвременни политически теми,
съдържа явни или скрити препратки към историческия контекст, в
който е създадено, както и възможни начини за справяне с проблемите, които дадено общество вижда в себе си и околния свят. Това,
което придава фантастичен елемент на този вид произведения на
изкуството, е, че те създават алтернативни политически реалности, в които авторите могат да анализират и критикуват по-свободно политически, социални и екологични проблеми, както и да
представят алтернативни възможности за тяхното преодоляване.
Заедно с това, този жанр дава и прозрения относно отношенията
на тези общества към други култури, техните политически и социални структури, както и възгледите им върху ролята на науката в
човешкия живот. Не на последно място, за Ботинг политическата
фантастика е един от малкото жанрове, които отхвърлят разграничаването между популярно и „висше“ изкуство и дори съчетава
характеристики от двете. Това позволява на жанра да представя
сериозни политически теми и алтернативни политически реалности
под формата на общодостъпни продукти на популярната култура
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(Botting, 2021: с. 2-5). Последното се вижда много ясно от факта, че
повечето от кайджу филмите, които разглеждам тук, се крият зад
фасадата на безвредни филмчета за деца.
Противно на очакванията на всеки, който е дори донякъде запо
знат с този жанр, кайджу филмите не комуникират идеите си чрез
битките между самите същества, нито пък чрез взаимоотношенията между екранните персонажи и гигантите. Сценаристите на
кайджу филмите от 60-те и 70-те години правят това по много
по-тънък начин – чрез детайли от света, в който се развива действието. Подобно на всички произведения на спекулативното изкуство,
действието на кайджу филмите се развива в алтернативни светове.
Понякога те са близки до историческата реалност, в която дадената
творба е създадена (както ще видим по-долу с поредицата на студио
„Дайей Гамера“), докато в други случаи са много отдалечени от нея,
както е с поредицата за Годзила и с южнокорейския филм Огромното чудовище Йонгари. Изследването на този фантастичен свят и
неговите ред и култура може да ни каже много за дадено произведение и идеологията, която то се опитва да представи на своите
зрители. Това наблюдение важи с още по-голяма сила в случаите на
дълги филмови поредици като тази за Годзила на студио „Тохо“, която до момента на писането на този текст съдържа 29 канонични
филма. Всеки следващ филм внася важни нововъведения, които имат
за цел както да се харесат на младата публика, така и да комуникират нови идеологически послания. Въпреки това киносветът, който
тези гиганти обитават, остава слабо разбран както от малцината
изследователи на този жанр, така и от множеството негови фенове, чийто главен интерес са специалните ефекти и костюмите. Той
винаги бива оставен на заден план, като нещо инцидентно или просто като арена на сблъсъка между титаните.
Тъкмо някои от основните характеристики на световете, изградени от три източноазиатски кайджу от средата на миналия
век, ще разгледам в този текст. Реших да се спра именно на този
период не само защото тогава се появява самият жанр и много от
характеристиките му биват създадени, но и защото това е един
от най-турбулентните за Източна Азия периоди, в който много от
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страните в региона претърпяват редица промени. Япония преживява
първата си окупация от чужда сила, водеща до коренни изменения в
идентичността и мирогледа на хората в страната. Корея бива разкъсана на две първо от Великите сили, а след това от жестока братоубийствена война, която бива прекратена с официално примирие
и идеологическа омраза към врага от другата страна на границата. И
Корея, и Япония биват подложени на американизация и съпътстваща
индустриализация. Това прави периода изключително благодатен за
изследването на социалните функции на фантастиката.

Радикалният свят на Годзила
Едно от нещата, които всеки зрител на филмите от поредицата
за Годзила има възможността да забележи, е липсата на каквото
и да е американско присъствие в страната. Няма я американската
армия, която както по това време, така и сега продължава да има
множество бази на архипелага. Бази, които не само напомнят ежедневно на жителите на страната за американската власт върху Япония, но и функционират като важно звено за макдоналдизацията на
страната (това е най-явно в Годзила срещу Мекагодзила от 1974 г.,
чието действие се развива в Окинава). Няма ги и множеството американски бизнесмени, които разпространяват американския бизнес
модел, налагащ капиталистически отношения в Япония, които, от
своя страна, имат директно влияние върху унищожението на природата и атомизацията и алиенация на обществото. Първото се
вижда най-добре в Годзила срещу Хедора от 1971 г., а второто – в
Кинг Конг срещу Годзила от 1962 г. Представителите на тези два
аспекта на американското влияние в Япония – военният и икономически натиск – са се изпарили магически и са дали на страната това,
което всеки народ под чужда доминация желае – самостоятелност.
Тук някой би могъл да каже, че това рисуване на света е проблематично, защото представя японските предвоенни монокултурни и островни виждания за страната като център на света.
И макар че някои от репрезентациите на тихоокеански жители и
рюкюйци да са наистина проблематични и ориенталистки, кайджу
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филмите на студио „Тохо“ не могат да бъдат обвинени в парохиализъм. Япония не е единствената страна, която е показана в тези
филми, нито пък другите страни са представени в лоша светлина,
дори напротив. Но най-интересно за нас тук е фактът, че всички
чужди държави, намерили място в киносвета на Годзила, са бивши
(американски) колонии, които продължават да са под контрола на
западния свят (Триглавото чудовище Гидора). Сякаш американските дистрибутори на филмите осъзнават радикалните послания
на лишения от американско присъствие свят на филми за Годзила,
защото едно от първите неща, които правят с повечето от тези
филми, е да ги „заселят“ с американски персонажи, по този начин
показвайки доминацията си върху Япония и нейната кинематография. Нововъведените американски персонажи са тези, през чийто
поглед бива представен сюжетът на филмите.
Филми като Годзила срещу Хедора и Кинг Конг срещу Годзила не
представят сблъсък между човек и персонализирания Друг, а между
самите гиганти. Макар и в първите няколко филма от поредицата
чудовищата да са „лоши“ и да трябва да бъдат спрени от човека, в
края на 60-те и началото на 70-те години това се променя и всички
заплахи започват да идват от космоса. А самите кайджу от антагонисти стават герои, които се борят на страната на Япония. Не
можем да подчертаем достатъчно колко важна е тази промяна и
как правилното ѝ разбиране изменя напълно прочитите и отноше-

Мотра се опитва да убеди Годзила и Родан да помогнат на човечеството
в борбата с крал Гидора. Притежание: Студио „Тохо“.
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нието към по-късните части от поредицата. От лековати детски
спектакли с динозаври играещи кеч, те се превръщат в продукти
за забавление, които представят специфично японска програма за
алтернативно бъдеще, което да не е решавано и контролирано от
Запада. Японците спират да се опитват да спрат чудовището, а
започват да виждат неговите действия, включително разрушението му на градове, като част от природата му. От своя страна,
Годзила спира да унищожава всички признаци на модернизацията и
технологизацията на Япония (както прави в много от по-ранните
филми от поредицата) и разрушава само тези, които са директна
заплаха за духовния просперитет на страната. Или пък тези, които се изпречват на пътя му, защото той е огромен, а и леко тромав. Това е, защото гущероподобното същество вече не е гневен
бог, въплътил душите на японските жертви от атомните атаки,
целящ да напомни на зрителите за миналото на Япония, както е в
първия филм от поредицата. Той е просто един от многото природни видове със своите качества и недостатъци.
Промяната в отношението към съществото се вижда най-добре
в Годзила срещу Хедора, където след първата битка на гигантския
гущер срещу ходещата извънземна мътилка новините много спокойно
изброяват човешките жертви и материалните разрушения от сблъсъка. Това е в ярък контраст с първите няколко филма, и най-вече с
Годзила от 1954 г., където всяка атака на чудовището бива последвана от извънредни телевизионни емисии и издания на вестници.
Макар и една от причините за това да е критиката към масмедиите,
която Годзила срещу Хедора отправя, новото отношение показва
и изменящия се светоглед, изповядван от произведенията.
Тази промяна в ролята на кайджу не се случва постепенно, дори
напротив. Тя е експлозивна. Тя се случва в една от най-мразените
сцени на един от най-ненавижданите филми от цялата поредица –
Триглавото чудовище Гидора от 1964 г. В първата половина на филма
Годзила е все още разрушителна сила, виждана като заплаха. Но по
време на битката на чудовището с птеродактила Радон ларвата на
пеперудата Мотра идва и започва да комуникира с тях. Тя се опитва
да ги накара да обединят сили срещу истинската заплаха за света –
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извънземният дракон Крал Гидора. Първоначално нито Годзила, нито
Радон са съгласни. Те не виждат човешките проблеми като техни
такива. Причината е, че хората малтретират Годзила*. Главните
персонажи във филма, които, разбира се, са наблизо и слушат този
разговор, разбират, че вместо потърпевши през цялото време са
били точно обратното. От жертви, те стават насилници. Те бързо разбират грешката си, която се състои в това, че не са приели
Годзила с всичките негови качества и недостатъци, а са се опитвали
да го отхвърлят и дори унищожат. Те се извиняват и по този начин
приемат чудовището в своя свят. От своя страна то започва да
заема ролята си на техен защитник срещу извънземни заплахи.
Това развитие в отношенията между човек и кайджу не може
да не ми напомни за теориите на японския приматолог Кинджи
Иманиши за сътрудничеството и съвместното съществуване на
видовете като основа за еволюцията. За него обществото и животинските видове не се развиват на базата на непрестанна битка за
надмощие, а въз основа на стремеж към хармония. Той вижда целия
природен свят като „общество на видовете“, в което съществуват равновесие, уважение и донякъде взаимовлияние (Imanishi, 2013).
Това би могло също да обясни и постепенната антропоморфизация
на кайджу. Във филмите те започват да позират и да наподобяват
кечисти или други звезди от популярната култура, така предлагайки
критичен коментар върху пагубното влияние на хората и техните
медии. Разбира се, друга причина за това е и желанието на авторите
на тези фантасмагорични произведения да се харесат на младите
зрители, които са основната публика на кайджу и токусацу филми.

Гамера
Действително, не всички кайджу филми от този период се развиват
в този измислен свят, който отхвърля американската хегемония.
Както споменах по-горе, един от най-големите боксофис конкуренти
* Японската версия на филма използва думата иджиме (яп. 苛め), която съдържа много силен емоционален заряд и културно значение. Тя се използва най-често за систематичния и жесток тормоз,
упражняван от силни ученици над по-слаби такива, който много често е безпричинен и понякога
води до самоубийството на малтретираните. – Бел. авт.
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на поредицата за Годзила, филмите за звездната костенурка Гамера, обрисуват много различен свят. Поредицата на студио „Дайей“
е считана за една от най-популярните и евтини кайджу франчайзи
и доскоро е мразена и подигравана от голяма част от „истинските“ кайджу фенове. Това се променя в последните няколко години,
особено след 2020 г., когато издателство Ероу издадоха всички
шест части в специално издание с множество допълнителни книги
и статии. Макар и на пръв поглед да прилича много на поредицата
за Годзила на студио „Тохо“ (в чиято първа черно-бяла част чудовищата са представени като врагове, но с времето ролята им се
променя на закрилници), тази за гигантската костенурка се различава по един много важен признак: светът. Докато Годзила цели да
представи Япония и нейните доскоро колонизирани от западните
сили съседи като Филипините и Индонезия като самостоятелни
страни със собствени траектории на развитие и начини за справяне
с модерни проблеми, то Гамера цели да постигне напълно обратното. В нея Япония е показана като част от един глобализиран свят.
Важен сътрудник и понякога лидер на другите страни, но въпреки
това, част от нещо по-голямо и важно – глобализиран свят, в който всички членове, независимо от народност и цвят на кожата, се
борят заедно за общи, дори общочовешки цели – унищожението
на всякакви външни заплахи и просперитет на капитализма. Това
е и една от причините повечето антагонисти в поредицата да са
извънземни, които най-често целят да откраднат нещо ценно от
този модерен и еднообразен свят. В някои издания от поредицата
това са децата (Гамера срещу Гуирон), а в други – океаните и чистата вода (Гамера срещу Джигура). Въпреки тези заплахи, светът
бива до голяма степен спасен от костенурката Гамера. Но това
спасение никога не идва само от чудовището, както е в поредицата за Годзила. Обратно, Гамера бива винаги подпомогната от хора,
най-често деца. Това показва и друга важна разлика между двете
поредици. Хората в Годзила имат нужда от спасителната сила на
кайджуто, защото без него те са неспособни на нищо, а в много
случаи и некомпетентни. Човешките персонажи в Гамера, от друга
страна, изглежда биха се справили и без помощта на костенурката.
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Джигура разчленява Гяос. Притежание: Студио Дайей.

Съществуването ѝ е донякъде инцидентно и маловажно за тях. За
създателите на тези филми човекът е господар и защитник на природата и като такъв има свободата да прави каквото желае с нея.
Тук се вижда и втората много голяма разлика в киносветовете,
обитавани от Годзила и Гамера. В Гамера Япония не само е част от
по-голям свят, но е и технологично и културно развита по западен модел. Тя е една от множество озападнени държави, които не
се противопоставят изрично на ядрената енергия въпреки травматичния си опит от Втората световна война. Заплахите в тези
филми също много рядко са свързани с исторически събития, което
създава представата, че нищо не е японска вина. Нищо не напомня на
зрителя и за грешките на правителството и огромните корпорации.
Дори напротив, много от филмите от поредицата функционират
като реклами на огромни корпорации или символи на глобализацията. Действието на Гамера срещу Джайгър се развива в ЕКСПО’70 в
Осака, а това на Гамера срещу Джигура – в новооткрития аквапарк
Воден свят Камагава. И двата филма са субсидирани от съответните начинания. Въпреки това трябва да отбележим, че тези филми
не странят от реални проблеми като замърсяването на околната
среда (Гамера срещу Джигура), но просто ги представят по много
по-абстрактен начин.
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Последното показва, че в света, който тези филми населяват,
липсва и типичната за поредицата на студио „Тохо“ критика към
консуматорството, която се виждат ясно в Кинг Конг срещу Годзила
и Мотра срещу Годзила. С други думи, това е свят, в който отделните страни нямат своя идентичност, а и неща като идентичност може би дори не съществуват. Всички са еднакво озападнени
и всички следват американския модел.

Йонгари
Ентусиазмът към влиянието на Запада ни води и до южнокорейския
филм от 1967 г. Огромното чудовище Йонгари, който представя
един напълно противоположен на разгърнатия в Годзила свят.
Още от откриващия кадър фантастиката показва, че ще се развива в една много различна от реалността Корея: богата, развита
по западен модел, пълна с американски продукти и автомобили. Тя е
част от Обединените нации, а дори и може би техен лидер. Всички
хора носят западни костюми и са високо образовани. С други думи, тя
е техно-утопия, която не се разграничава от утопичните представи
за никоя друга развита страна в света, освен по това, че има най-напредналата космическа програма. Последното се вижда от това, че

Утопичната модерна Република Корея от Йонгари.
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един от второстепенните персонажи, с чиято сватба започва филмът, е принуден да излети в космоса, за да провери терористичните
действия на неуточнена страна от Близкия изток – или може би от
Централна Азия. Сценаристите не правят това особено ясно, но то
не е и важно за сюжета. Защото сцените с космическата програма
на Корея нямат никаква друга цел, освен да каже на зрителите, че
макар и бедна сега, в бъдеще Република Корея ще бъде важна част от
модерния свят и дори може би победител в космическата надпревара.
Посланието: ако през 60-те години Корея е само зрител на надпреварата между САЩ и СССР, в крайна сметка тя ще е тази, която в
бъдеще ще победи всички. Държавата е представена като толкова
богата и технологически развита, че сцената е поднесена все едно
това е ежедневие за космонавта, а и за страната като цяло.
Друг аспект на важността на първата сцена тук е, че тя няма
почти никаква връзка с останалата част от историята. Нито представя главните герои, нито задава тона за конфликта и появата
на чудовището. Единствената ѝ роля е да представи утопичното
бъдеще на Корея, която зрителите предполагат продължава да
бъде под контрола на военния диктатор Пак Чонги, и да предостави на младите зрители идеята, че икономическият и технологичен
прогрес, основан на стремеж към развитие по колониален модел и
антикомунизъм, са единственото благо, към което страната трябва да се стреми. Миналото на страната трябва да бъде премахнато, за да може тя да възкръсне като феникс от пепелта и да стане
модерна. Тази идея е много близка до едно от изказванията на Пак
по време на научна конференция за деца от същата година, на която той говори за нуждата от ново начало за страната (Kim, 2018:
с. 401). Това е в пълна противоположност на всички кайджу филми,
които разгледах по-горе. В тях чудовището унищожава основно
признаците на модерността и потреблението, но не докосва тези
от миналото. Дори понякога предпазва наследството от миналото,
както е в оригиналната Годзила (1954 г.).
Темата за младостта и ролята ѝ в унищожението на миналото
е също много силно засегната в Йонгари. Тя се вижда най-добре в
момченцето-гений Юйон, което се оказва много по-умно както от
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учените, така и от армията, и успява да открие слабото място на
чудовището. Юйон е способен на този подвиг, защото е дете на
науката и бъдещето, непривързано към миналото. Вместо това
той е любопитен и сравнително приветлив към чудовището, но не
напълно приятелски настроен към него, защото подобен прием на
чудовищното и чуждото би дал много грешно послание на младите
зрители, които по това време биват учени, че всичко освен Корея и
корейския народ е опасно. Целта е унищожаване на възможността
за съществуване на свободомислещи хора, които са критични към
режима. Затова Юйон е критичен към възрастните (дори е малко на
страната на Йонгари), но едновременно с това знае, че трябва да
предпази семейството и народа си. Той е любопитен озападнен научен националист, точен модел за подражание на младите зрители.
Интересно е да се спомене, че, следвайки йерархията на Пак, посланието за нуждата от развитие е веднага последвано от антикомунистическо такова. То се появява много за кратко и представя идеята, че чудовището идва от 38-ия паралел. Това е границата с КНДР и
така атаката на чудовището става по-амбивалентна. Чудовището
едновременно идва отвън, дори от най-големия враг на страната, но
заедно с това е и от самата страна, не е напълно Друг. Все пак една от
целите на Пак, а и на всеки лидер от двете страни на Пханмунджом*,
е евентуалното съединение на страната. Тази амбивалентност на
чудовището го прави много интересно и го превръща в своеобразен
символ на властта. Нещо повече, по подобие на изгубения корейски
кайджу филм Пулгасари, който Йонгари копира, в началото на филма
дори се казва, че то е същество, живяло в Корея от древни времена. Това дава възможността за прочит, спрямо който може да бъде
разбрано като олицетворяващо миналото на страната. Събудено,
миналото може да попречи на модерността, а младото поколение в
лицето на Юйон трябва да го спре и унищожи. Такъв прочит на „Йонгари-като-древността-и-традицията“ прави много от сцените
разбираеми и логични, особено тази, в която огромният гущер танцува на фона на модерна версия на традиционната корейска песен
* Пханмунджом (кор. 판문점) е селото, в което е сключено примирието между вражеските сили
От Севера и Юга. – Бел. авт.
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Ариран. Повлияно от невероятното развитие на страната, чудовището мутира и започва да бълва огън от метална горелка, която
израства в гърлото му. Но новата Корея е общество, в което няма
място за миналото. Затова и чудовището не бива прието. То носи
срам, страх и ужас, затова и трябва да бъде унищожено. В процеса
на това унищожение Юйон трябва да бъде индоктриниран напълно
в културата. Тази индоктринация се вижда най-добре в последната
сцена, която е почти пълно копие на първата. В откриващата сцена,
както помним, хората се женят, а в последната има не сватба, а годеж
между сестрата на Юйон и младия учен, който помага за убийството на Йонгари. Така младото момче е инкорпорирано в обществото,
чудовището – убито, а споменът за него – изчезнал. Тази последна
сцена отпраща най-важното послание на филма – Република Корея
може да се справи с всичко, защото залага на науката, военната сила
и прогресивните млади хора, които, от своя страна, допринасят за
обновлението на страната, доброволно участвайки във възпроизводството на традиционните патриархални норми.
Чрез този кратък анализ на алтернативните реалности, обитавани от три гигантски азиатски чудовища – Годзила, Гамера и
Йонгари – целях да представя нов прочит на някои от филмите от
спорадично изследвания фантастичен жанр кайджу ейга. Прочит,
според който те не са просто комични детски спектакли, в които
мъже в латексови костюми играят кеч, а сериозни произведения от
политическата фантастика. Някои от тях (Годзила) целят да разтресат устоите на тогавашната японска траектория на развитие
и да спрат американската хегемония не само в страната, но и в цяла
Азия, докато други (Гамера и Йонгари) се стремят към обратното: да запазят доминантната идеология чрез индоктринацията на
младите зрители. Каквито и послания да имат тези филми, едно е
сигурно – титаничният сблъсък не е само за боксофис печалби, а за
убежденията на един цял народ.
БИБЛИОГРАФИЯ 
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П

оетът броди из света, душата му е стихия от анархистичен нихилизъм. Това е историята за аморалния, антисоциален поет, в която той е изследван не като герой, а като
антигероя, решил да живее на ръба и отвъд предзададените рамки.
Поетът и анархист Баал живее на тавана и чете стиховете си на
таксиметрови шофьори. Прославен и след това отхвърлен от буржоазното общество, той се скита из горите и по магистралите,
жаден за шнапс, цигари, жени и мъже... и вярва, че трябва да пусне
вътрешните си демони на слънчева светлина. Така Фолкер Шльондорф ни въвежда към света на актьора Райнер Вернер Фасбиндер
във филма си „Баал“ (1970). Ролята му там е зашеметяващ образ
на самия него.
Важността на Райнер Вернер Фасбиндер (роден в Бавария преди
75 години) за Новата немска вълна е неоспорима, но въпреки това
режисьорът никога не е бил особено харесван в страната си заради ексцесивния си начин на живот. Фасбиндер умира на 37-годишна
възраст през 1982 г. – време, в което в големите градове на Западна
Германия много малки кина фалират заради покачването на наемите
им. „Валиум, веспаракс, каптагон, кокаин, вино, бира – гражданска
война в нервната система“ казва Александер Клуге по отношение на
този период. Според Клуге ранната смърт на Фасбиндер го спасява
от СПИН, защото по това време болестта вече я има, говори се за
нея, а с щедрите си сексуални практики през последните 10 години
от живота му, само година по-късно той със сигурност е щял да
бъде в списъците на заразените.*
Фасбиндер започва работа първо в театъра със собствената си
експериментална театрална трупа, след което случайно, а може
би не, пробива в кино средите. Един ден попада в частно кино, за
да гледа филм на Жан-Люк Годар. Революционният режисьор на
Френската нова вълна е сред онези вдъхновители, които повлияват из основи на Новото немско кино. „Новите немци“ се появяват
за първи път на фестивала в Оберхаузен през 1962 година, чиято
програма е национален преглед на късометражното кино. Нямат

* Интервю с Александър Клуге, списание „Шпигел“, 30.05.2015.
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пари за много големи филми. Тогава младото немско кино се идентифицира с едно важно изявление на фестивала – така нареченият
Оберхаузенски манифест. Режисьорите се подписват под апел –
много яростна заявка, че е време тяхното поколение да дойде на
терена на кинопроизводството в Германия и че точно това младо
поколение има ясна икономическа, естетическа и директно организационна представа как да се случи промяната. И в естетическото
поле те много ясно виждат, че искат да станат такива, каквито
французите вече са. Киното и в Германия, и във Франция е нискобюджетно, актьорите са си близки с авторите на филмите, защото
няма големи хонорари. По-важни обаче са историите. А историите
са тежките социални проблеми, с които се сблъскват антигероите
на работническата класа в Западна Германия. Когато Фасбиндер
започва да прави първите си филми, той влиза тъкмо в традицията
на безпощадното, иронично, саркастично отношение към нравите
и морала на немското общество.
През краткия отрязък от време, в който живее, Фасбиндер
е изключително плодотворен режисьор и драматург. Екстремен е
както в работата си, така и в живота. Работохолик и отдаден на

Райнер Вернер Фасбиндер във филма на Шльондорф Баал (1970)
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изкуството, вманиачен и аутсайдер – такива, каквито са филмите му. От 1969 г. до смъртта си през 1982 г. той режисира над 40
игрални филма, два телевизионни сериала, много късометражни
филми, видео продукции и 24 пиеси. Но тъй като работата не е била
единствената му зависимост, консервативното бюргерско общес
тво в Германия гледа на него с повече недоверие, отколкото към
режисьори като Фолкер Шльондорф, Вернер Херцог и Вим Вендерс.
Вероятно начинът му на живот като мнима артхаус фигура отвъд
възприетата норма повлиява на германците да имат едно наум, но
образите, които Фасбиндер създава в киното, също така изграждат
една тревожна и нерадостна картина на Западна Германия. Много различна от тази, която се вижда по световните политически
срещи и телевизията. Това е причината за Фасбиндер телевизията
да бъде много важен канал – той иска да достигне до повече хора.
Това е отправната линия, с която започваме да мислим Фасбиндер като един от най-важните автори на следвоенния период в
Германия. Между 1969 г. и 1982 г. той оставя своя трудносмилаем
травматичен печат върху историята на Новото немско кино – не
само защото се превръща в един от главните му герои, но и защото той го пренаписва по нов начин. За изключително богатото му
художествено творчество филмите, които влизат в „канона“, са
доста малко – Страхът изяжда душата (1974), Горчивите сълзи
на Петра фон Кант (1972) и Бракът на Мария Браун (1979) – важни
заглавия за европейското кино, които му осигуряват мястото на
автор и неоспоримо филмово явление. В процеса на работата му
обаче останалата част от творчеството му остава по-невидима, засенчена от притесненията около личния му живот. Същото,
което привлича кино публиката в неговите експресивни, яростни,
безпардонни филми, я и отблъсква заради мистиката на странен
артист, който живее с много хора, прави секс с мъже и жени, изпада
в неконтролируеми деструктивни емоционални фази и предприема
всякакви сексуални и медикаментозни пътешествия.
Колкото е креативен и садистичен към себе си, когато трябва да си наложи самоконтрол, толкова enfant terrible на немското
ново кино е разрушителен – към себе си и другите. Биографиите
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на Фасбиндер изобилстват от анекдоти и разкази за инцидентите и грозните ситуации по време на снимки, докато е работил с
обкръжаващите го колеги, някои от тях негови любовници. Но този
биографичен фокус често работи срещу опитите за настойчиво
взиране в безмилостната, сурова, смела и неудобна критика към
немското общество, когато е без грим. Струва ми се, че писането
за личните му ситуации в моменти, в които пресича границите на
човешките очаквания, често замъглява важността му като аларма
за едно самозалъгващо се в своите постижения и успехи общество.
Новото немско кино нямаше да бъде възможно без присъствието на аутсайдера Фасбиндер. Той не е школуван режисьор, а
самоук (Thomsen, 1983). И вероятно това го е направило силен и
смел; личност, която не е шлифована в академична рамка, която да
го филтрира и да му наложи правила. Може би точно заради това
Фасбиндер сам решава какъв риск да поеме и никога не се страхува
да вбесява немското общество. След като започва кариерата си на
актьор в театъра като сценарист и режисьор, той прави първия
си игрален филм Любовта е по-студена от смъртта (1969). Дебютът му е остра неортодоксална драма, която представя любовен
триъгълник между дребния сводник Франц (Фасбиндер), неговата
приятелка, проститутката Йоана (Хана Шигула), и приятеля му,
гангстера Бруно (Ули Ломел). Филмът е нихилистична и минималистична фасбиндерска версия на холивудски филм. За разлика от
холивудските продукции обаче, режисьорът влага собствените си
пари във филма и така реално работи напълно извън системата на
германската кино индустрия.
Макар Фасбиндер да разработва умопомрачителни проекти
за всеки един свой филм, пиеса или телевизионен сериал; макар да
е чувствителен спрямо съвсем различни медийни среди, за всяка
от които има специфичен метод, той до голяма степен остава за
Германия режисьор на няколко мелодрами, свързани с германската
история. Всичко, което не се вписва в тази рамка, обикновено бива
оставяно настрана, независимо, че работата му е доста по-обширна и разнообразна. Много експерти по творчеството на Фасбиндер
смятат, че той става известен първо в чужбина, където вероятно
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е и по-добре разбран. Фасбиндер бележи своя международен пробив на фестивала в Кан през 1974 г. със Страхът изяжда душата, а
филмите му и преди това имат успехи в Европа и в САЩ. Но едва

Плакат на филма Любовта е по-студена от смъртта (1969).
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след международния му успех във Франция хората в родната му
страна осъзнават артистичния му гений. Дори днес донякъде имиджът на Германия в чужбина е оформен от Фасбиндер.
Това, че Фасбиндер е ексцесивен гений, който плюе, крещи, ругае,
унижава приятели, любовници, колеги в състояние на ревност, разо
чарования, нервна нестабилност, алкохолизъм, наркотични коктейли, пречи донякъде да се чуе мощния му глас.

Политически коректен
или безкомпромисно искрен?
Филмите на Фасбиндер са силно политически, макар самият той
никога да не е представлявал нечия политическа платформа. Изглежда много удобно режисьорът да бъде представян като странен
артхаус артист, който витае в собствените си художествени
пространства. Фасбиндер обаче е роден бунтар, некултивиран,
напълно неподчинен. Той прави кино на предела на границата, може
да минава и отвъд нея, и това никак не го притеснява. Неговите
герои са репрезентация на класовото разделение в страната му.
Политическата визия на Фасбиндер се води по логиката на личното =
политическо (пак там). Тялото е политическо и няма нищо друго наоколо – такава е реалността. Киното на Фасбиндер е преди
всичко физическо кино, игра на телата. Героите му се свързват в
емоционални кръгове, които единствено демонстрират по-отчетливо неравенствата между тях – емоционални, експлоататорски,
расови, класови, сексуални...
Ако предходният нацистки режим в Германия е съдействал идеологически за демонстрирането на силното мъжко тяло и култа
към него, то при Фасбиндер виждаме деконструиране на този култ.
Режисьорът освен че поставя жените в главната централна роля,
не предприема и изграждането на слаби мъже, които не могат да се
справят в едно променящо се общество, а напротив – той показва всички други представи за „мъже“, които са били атакувани или
игнорирани от нацистката консервативна власт. Във Юмручно-
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то право на свободата (1975) се разказва историята на младия гей
Франц, който печели от местната лотария, с което може да живее
както пожелае. Тази печалба обаче предизвиква завистта и гнева на
приятелите му, които гледат да се възползват от Франц не само
финансово, но и физически. И макар привидно парите да са му дали
свобода да живее така, както пожелае, Франц става все по-зависим,
тъй като се превръща в обект на действията на своите приятели.
Филмът засяга темата за воайорството, за контрола върху тялото, използването и малтретирането му, за да може накрая, когато
е ненужно, то да бъде изхвърлено.
Женските роли, които изгражда Фасбиндер, често натрапчиво пък изследват борбата за власт в буржоазното семейство и
потисничеството. Най-вече този проблем е показан в тираничните отношения в брака. Фасбиндер ни оставя изумителна гале-

Кадър от филма Страхът изяжда душата (1974)
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рия от образи – от ледения блясък на Мария Браун, която успява
да се изкачи по социалната стълбица, търсейки богати мъже като
проститутка, докато мъжът ѝ поема вината за извършеното от
нея убийство на афроамериканския ѝ любовник; през истериите на
Петра фон Кант и желанията ѝ за притежание; до чистачката Еми,
която предизвиква неодобрението на своята общност от работническата класа, след като има връзка с мароканския гастарбайтер
Али в Страхът изяжда душата.
Фасбиндер изгражда дълбочината на своите герои в противоречията на стереотипите, в които са положени те; в социалния
ред, в който биват отглеждани. Това са различни социални светове, в които битуват различни схващания. Това са немислимите
западногермански реалности на фона на всерадостните възгласи
за просперитет и зачеркване на нацизма. Заради това режисьо
рът е възприеман нерядко като хроникьор на поствоенна Германия,
демонстриращ нееднородното германско общество, което нито
се е освободило от расизма, нито от антисемитизма, нито от класовите предразсъдъци, сграбчили немския бюргер до задушаване.
Обръщането на архетипите отвътре навън е много важна част
в творчеството на режисьора. Фасбиндер е очарован от архетипа
на холивудското кино, мелодрамите, „женските филми“ от 50-те.

Фасбиндер и наследството на нацизма
В края на 70-те години, в първия си филм от трилогията за Западна
Германия след войната, Бракът на Мария Браун (1978), Фасбиндер
отваря наново раната на нацисткото минало на Германия като
тема, която някак е отметната много безболезнено и лесно. Следващите филми от трилогията са Копнежът на Вероника Фос (1982)
и Лола (1981). В тях той изследва темата за „компрометираните“
жени, за срама, за да покаже как просперитетът произвежда амнезия и репресии от нов вид, които често остават невидими заради
идеята за самия просперитет като нещо неоспоримо и неразградимо само по себе си.
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Лили Марлен е първият ми опит да направя филм за Третия райх. И аз със
сигурност ще правя още филми за Третия райх. Този цикъл ще продължи
и може би накрая ще се появи цялостна картина на германската буржоазия от 1848 г. Мисля, че във всичко това има логика. Точно както мисля,
че Третият райх не е просто инцидент, случаен пропуск в историята,
както толкова често е изобразяван. Третият райх има логика, както
има логика пренесеното от Третия райх към Федералната република и
ГДР. (Р. В. Фасбиндер в: Elsaesser, 1996: с. 133)
Погледът на Фасбиндер към поствоенна Германия може да напомня
този на потиснатия, репресирания, но той е съвсем различен от
полемиките, идващи от активисти от ляво по отношение на германската политика. Фактът, че Западна Германия е международната
наследница на Райха, ѝ дава законното право да говори от името
на двете Германии, но оставяйки съдебната си система, учените,
технократите и бизнес кръговете практически непрочистени, тя
също така губи доверието на младото поколение, което дава гласност на все още тегнещото мълчание за нацизма.
„Често се питам къде стоя аз в историята на страната си. Защо съм
германец?“ (Р. В. Фасбиндер)*
В Пътят на Майка Кюстерс към небето (1975) виждаме Ема Кюстерс, жена от работническата класа, чийто съпруг, работникът
Херман, убива своя шеф-надзорник във фабриката за гуми, където
работи. Причината за това деяние са започналите масови съкращения, а след това работникът се самоубива и оставя след себе
си безпомощната си жена. Нито синът Ернст, нито съпругата му
Хелене искат да бъдат свързани с убиеца и бързо се изнасят от
общия апартамент. Дъщерята Корина единствено се възползва
от смъртта на баща си, за да получи неочаквана популярност за
кариерата си като певица на шансони. Репортер на жълт вестник
публикува сензационна статия за случая, а Германската комунис-

* Интервю с Колет Годар, ‘L’AlIemagne, oeuvre complete’, Le Monde, 14 април 1981.
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тическа партия печели доверието на самотната жена, като решава
да се заеме със случая за смъртта на работника като жертва на
капитализма и го издига като революционер. Ема обаче не успява
да повярва силно на партията, а после се доверява на водещия член
на анархистите Кнаб. В крайна сметка анархисти окупират редакцията на вестника, публикувала статията в таблоида. Взети са
заложници, а анархистите настояват да бъдат освободени всички политически затворници в Западна Германия и искат мерцедес,
който да ги превози до летището, и Боинг 707, който да ги изведе
извън страната.
Ема не изглежда уплашена от радикалните искания на анархистите и във финала на филма е убита при сблъсък с полицията. В
алтернативния край, използван в американския вариант на филма,
анархистите се отегчават и спират да виждат смисъл от протеста
си, а хората в същото време напускат офиса на медията в края на
работния си ден. Това е положителният финал на филма, другият е
фаталният. В този филм Фасбиндер критикува комунистическата
партия за нейната умереност, неспособност да артикулира важните ситуации и да ги превръща в действащ активизъм. Фасбиндер
представя комунистите като хора, извършващи по-скоро т.нар.
„фотьойлен активизъм“. Почти всеки, с когото се сблъсква Ема
Кюстерс, е свободен електрон в клетката на непреодолим егоизъм.
А според Фасбиндер съвременното общество е структурирано
именно от такива много малки клетки на затворени в тях егоистични, облечени в стереотипи създания. Но във филма има критика
и на кръвождаността и безчовечността на медиите в Германия от
70-те години.
Фасбиндер, като едно отличително и прямо лице на Новото немско кино, разглежда критично историята и настоящето на Германия, като освен това ги поставя под въпрос. Не се свени гръмко да
преобърне учебникарския прочит на историята.
Във филма Катцелмахер (1969) се образува порочен кръг в отношенията на работническата класа към гастарбайтерите, където
отхвърлените и нежеланите от центъра на обществото намират
за своя жертва по-слабите дори от тях, за да ги експлоатират.
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Katzelmacher като заглавие само по себе си е провокация от страна
на режисьора. Това е специфичен баварски сленг, с който пейоративно се назовават гастарбайтери от Южна Европа, идващи от
страни като като Италия и Гърция. По това време в Германия има
сериозен приток на имигранти, поради което Фасбиндер поставя
под въпрос представата, че германското общество се е освободило
от своите дискриминационни стереотипи.
Подобни са отношенията по линия на сексуалността както
на хетеросексуални, така и на хомосексуални герои в Любовта е
по-студена от смъртта (1969), Богове на чумата (1970) и Американският войник (1970), където еквивалентността между любовта
и парите изглежда възможна единствено в експлицитния образ на
проституцията, която съчетава любовта и парите.
Един от най-впечатляващите му филми, стилизирани и завършени до най-крайна естетика и внушения, е Страхът изяжда душата
(1974). Филмът засяга темата за отчуждението, сексизма и расизма
в един отрезвяващо искрен до битовизъм и ангажиран класов конфликт. Централната двойка са самотна жена от работническата
класа на 60 или повече години и по-младият ѝ северноафрикански
любовник – представител на гастарбайтерите на Западна Германия, без помощта на които Германия нямаше да постигне своето
поствоенно икономическо чудо.
Фасбиндер прави театрално, силно стилизирано, студено, но и
лъскаво, хитро, измамно кино. Такива са неговите образи и светове. Едва ли можем да си представим друг режисьор, който изоб
разява до такава брутална степен чисто физическия характер на
държавата. Това се случва в затворени, малки, изкуствени пространства, от които не се излиза. Фасбиндер изпадал в ужас, ако
се налагало да снима навън.
Ангажираността му към работническата гей тема, примесена
и с живота му на гей мъж, му навлича много неприязън през 70-те
години; обвиняван е публично, че е крайноляв провокатор. Той твърди,
че домашният му телефон е бил подслушван заради обявената война срещу левия терор в онези години заради RAF („Фракция червена
армия“) бандата на Баадер-Майнхоф. През 1977 г. прави сегмент към
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филма Германия през есента почти в документален стил, играейки
себе си. Филмът се състои от десет откъса от различни режисьори,
които разказват за атаките на „Фракция червена армия“, държавната криза и задълбочаването на нови форми на репресия в една уж
вече свободна държава след края на войната. Този филм е колкото
история за състоянието на Германия в края на 70-те, толкова и
лична история за отровата от миналото, прочистването на бъдещето и накъсаната комуникация между поколенията.
Фасбиндер често използва средствата на телевизията с идеята именно да излезе от образа на мистериозна артхаус персона и
да говори на масовата аудитория. В незавършения му сериал Осем
часа не са ден (1972) се изследват историите на работници, които се опитват да изградят солидарност и да се сплотят, защото
такъв е начинът, по който могат да бъдат разбити репресивните механизми в обществото. Това е история, за сценария на която
Фасбиндер наистина се свързва със синдикати, с които обсъжда
всяка една серия.
„Той никога не обясняваше нищо и режисурата му не беше психологическа.
Той беше по-скоро хореограф. Имахме определени жестове и движения,
които той искаше да повторим. Ако е напрегнат, неспокоен и разтревожен, това му харесваше, защото имаше още по-силното усещане, че
няма нищо комфортно в живота му“, отбелязва една от неговите големи
музи – актрисата Хана Шигула.
Фасбиндер е противоречив и неприспособим артистичен гений, който по-често не е разбиран, защото няма в каква традиция да бъде
поставен. Затова киното му се преглъща мъчително: то е бавно,
разтегливо, тромаво, обстоятелствено и неудобно. Киното му е
дълбоко лично и автобиографично.
„Аз се доверявам на силата на фантазията. Собствената ни фантазия
ни помага да оказваме съпротива.“ (Fründt & Jürgs, 1986: с. 175)
БИБЛИОГРАФИЯ 
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Интервю
с Адела
Пеева
Стойо Тетевенски
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А

дела Пеева е български режисьор, автор на над 30 документални филма. Тя е носител на множество национални и
международни награди и поддържа сайт за жени режисьори
в българското игрално кино.
Интервю на Стойо Тетевенски.
СТ: Конкретният повод за това интервю е последният Ви филм Мълчание с достойнство, в който проследявате историята на Ирина
Акташева и Христо Писков. Какво се случва с тях?
АП: Ирина Акташева и Христо Писков са семейство български режисьори, които са работили в тандем през 60-те, 70-те, до 90-те
години. Тя е рускиня, той е българин; запознават се в Москва, където
завършват ВГИК, и идват да работят в България. Заедно правят
филма Понеделник сутрин, за който най-много се говори в Мълчание с достойнство. В него се показва една комунистическа бригада (ако това значи нещо за младите хора). Главната героиня е едно
младо момиче с „по-леко“ поведение. Била е в поправителен дом, но
всъщност съществото е младо, непредубедено и много почтено,
честно и против всички норми и фалш в живота.
Годината е 1965. Тогава приемането на филмите и пускането на
сценариите минава през голям художествен съвет и малък художествен съвет, където те са одобрявани, приемани, критикувани,
след което отиват по-нагоре, в „Държавна кинематография“, при
заместник-генерален директор и генерален директор. Това много точно е описано в Мълчание с достойнство от хора, които са
участвали в процеса.
Художественият съвет много добре приема филма, с малки
изключения на хора, които обаче имат доста силно влияние в „Кинематография“, и филмът просто е спрян. От тях се искат безброй
поправки, докато те накрая отказват да ги направят и филмът е
спрян цели 22 години.
Но премеждията на Ирина Акташева и Христо Писков не свърш
ват само с това. Оттам нататък техни сценарии не са пускани дълги години, непрекъснато има някакви забележки. Одобрен
е един-единствен сценарий, по който правят много хубав филм,
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Като песен, който е за 9-и септември и това е нещо като шанс да
се реабилитират. Филмът е за идеализма, за това как идеалистите от този период са обречени да загинат.
Оттам тяхната съдба продължава в същия тон – пишат сценарии – отхвърлят ги; пишат сценарии – отхвърлят ги. Като се каже
Ирина Акташева и Христо Писков, българският зрител вероятно ще
си спомни Лавина – това е филмът, който най-често се прожектира и по телевизията. Това е филм за едни алпинисти, които искат
да покорят един връх, наречен Комунизъм. Както във филмите на
катастрофата, които бяха много модерни по това време и в Западна Европа, пада лавина и тези, които не са достойни да достигнат
върха, загиват. Този филм също има много тежка съдба. Сценарият,
написан по романа на Блага Димитрова, не е пускан цели 10 години.
Сменят се три ръководства и чак четвъртото одобрява филма.
Ирина и Христо дълги години са без работа, заедно са в един списък
с уволнени режисьори като Бинка Желязкова и Христо Ганев, друга
творческа двойка.
Мълчание с достойнство е за това как двама души, почтени хора,
се опитват да направят това, което искат, но срещат съпротива.
СТ: Кое Ви накара да направите Мълчание с достойнство сега?
АП: Много конкретно нещо. Правех сайт за жени режисьорки и отидох
при Ирина Акташева, за да направя интервю с нея (Христо Писков
вече беше починал). Тя вече беше спряла да дава интервюта, но ме
прие и в разговора с нея видях колко интересен човек е, а и че съдбата
на двамата е част от историята на българското кино. Бях сигурна,
че искам да направя филм. Така и стана. Най-важното е, че Ирина се
съгласи да се снима. След мен също са идвали хора да искат интервю,
а тя е казвала: „А, не, аз дадох на Адела Пеева, каквото има, вижте
на сайта“. Но и този филм имаше тежка съдба, тъй като една година след като вече трябваше да започнем снимките и беше приет от
художествената комисия, беше нулева година [2018 г.] за българското
кино (тоест нямаше субсидии) поради административни неуредици. През времето, в което аз не можех да започна да снимам, Ирина
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Акташева почина. Така че остана това интервю, което аз взех за
сайта на жените режисьорки в българското кино – единственото
съвременно интервю с нея. Беше сложно, но успях да издиря всичко,
което можех. Всеки човек, който е познавал Ирина, който е дружил
с тях в добри и лоши времена… и направихме пъзела от това, което
имаме, и това, което нямаме. Но се получи. Разговаряхме и с хора,
които са били властимащи в този период, хора, които са били внедрени в българското кино тогава от Държавна сигурност.
На едно събиране едно момиче ме попита какво правя. Разказах ѝ,
че правя филм за една творческа двойка, която е оказвала съпротива и е успяла въпреки всичко да прави своите филми и да остане почтена. Тя каза, че това е много хубаво, защото всички си
мислели, че българските кинодейци са били опортюнисти и са
подкрепяли. Така че този филм е моят поклон пред хората, които
са работили при такива условия и които са успявали да запазят
достойнството си. Той е и поклон пред българското кино от
онези времена, които не са били леки, но все пак е правено едно
много качествено кино.
СТ: За разлика от други социалистически държави, в България по
това време няма официална цензура. Във филма си показвате как
цензура има, но тя се случва зад кулисите. Как и защо се случва цензурата през ерата на държавния социализъм?
АП: За разлика от Полша, където има официален цензор, ние нямаме
официална цензура. В момента, в който се прецени, че нещо е неудобно, се задействат добре отработени механизми. Ако сценарият
е успял да пробие през художествения съвет, но това, което се е
получило, не отговаря на критериите за социалистически реализъм
и за социалистическото общество, тогава действа друг принцип.
Пуска се много отрицателна статия в „Работническо дело“. По този
начин читателите, четейки статията, не ходят на кино, защото
филмът е оплют. И когато няма зрители в киносалона, тогава се
казва, че филмът не е успешен, и се отстранява. Пуска се за единдва дни в кина в покрайнините и впоследствие се спира.
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Другият начин е, когато още на художествен съвет са забелязани
някои моменти, които не отговарят на социалистическия реализъм
и на политиката на партията. Тогава на ниво художествен съвет се
правят критики, той се праща по-нагоре, където филмът се спира.
Той е направен, но се изтегля – както се е случило например с филма
Понеделник сутрин. А художествените качества на този филм са на
нивото на чешката и полската вълна на киното от 1960-те години, които донесоха на Чехия „Оскар“. Ако този филм е бил пуснат,
българското кино щеше да бъде на много, много по-различно място
и щеше да има съвсем друга съдба от това, което сме имали като
постижения, признания и стил. Въпреки това, българското кино от
този период и от по-късните години е много качествено и хората
до ден днешен го гледат. Хората обичат старото българско кино,
това е факт.
СТ: Срещу какво се съпротивляват филмите на Пискови?
АП: Те вярват в „комунизъм с човешко лице“. Те не са антикомунисти,
не са против системата. Те са едни почтени хора, които вярват, че
работата е тръгнала накриво. Те се съпротивляват срещу фалша,
срещу нередностите, срещу всичко, което не е наред в живота през
тези години. Де факто, те се съпротивляват срещу системата, но
не можем да твърдим, че са искали да свалят социализма.
Но с това, което те са направили, може би са спомогнали по-нататък. Самата Ирина Акташева след 1989 г. участва в палатковия лагер, там спи*. Просто иска да промени системата. Така че е
по-сложно да се каже срещу какво са се борили. В един момент, вече
към края на творческия си период, открито се заявяват против
промяна на системата.
Но как да Ви кажа, това е един творчески живот, който не се е
реализирал докрай. Те имат повече спрени сценарии и филми, отколкото одобрени.

* Т.нар. „Град на истината“ е палатков лагер през лятото на 1990 г., свързан със СДС. Започва
като седяща стачка с искания за оставка на Петър Младенов и публичен съд за Тодор Живков. –
Бел. авт.
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СТ: Каква роля има киното като пропаганден инструмент по време
на държавния социализъм?
АП: Всичко е пропаганда на добрия начин на живот по времето на
социализма. Но това не пречи да има хубави разкази. Но пропагандата
е навсякъде. Аз дори не мога да кажа, че съм я забелязвала, защото
тя е навсякъде около нас. Част от ежедневието. Самият факт, че
основният лозунг беше „Социализмът е най-доброто общество“,
вече е пропаганда.
СТ: В последния си филм включвате и други епизоди от взаимоотношенията между кинодейците и политическия елит, включително и
на други режисьори от същия кръг, като например Бинка Желязкова.
Доколко киното по това време е терен на съпротива?
АП: Ирина Акташева и Христо Писков, заедно с Бинка Желязкова и
Христо Ганев, са стожерът, знамето. Но в българското кино има

Ирина Акташева и Христо Писков на терен.
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много филми, които са или показани и в даден момент спрени, или
направо спрени. Творците съвсем почтено са се отнасяли към своето призвание и това, което виждат.
СТ: А има ли филми, които са примери за критичен поглед върху
системата, но не са били спрени?
АП: Аз работя в документалното кино, но имам и игрален филм. По
принцип се опитвахме чрез символи, чрез намеци… затова в игралното кино се получаваха много хубави неща, защото то не беше
плоско. Нещата не бяха казвани открито и ясно, а завоалирано. И
от това се получаваше символика, интересен художествен и кинематографски израз, за да можеш хем да кажеш нещо, хем да не го
забележат. И това допринесе много за качеството на българското
кино. То намираше символиката, начините, по които творците да
кажат това, което мислят, но да не може съвсем точно да бъдат
обвинени [в отклонение от социалистическия канон – Бел. ред.].
Аз имам два спрени документални филма. Обикновено лъжехме.
В своите заявки казвахме донякъде това, което искаме да правим, а
понякога и не знаехме, че като подхванем дадена тема, ще намерим
нещо съвсем друго, което не трябва да показваме. Така например
моят филм В името на спорта, който беше направен и спрян през
1983 г., беше замислен като филм за младите спортисти. Така си го
представях и така тръгнах да го правя. И стигнах до младите щангисти и до това как се използват като пушечно месо, до допинга…
И да, в крайна сметка филмът беше забранен. Дали съм ги излъгала,
или просто това, което видях, не можах да го премълча и не сметнах,
че трябва да го премълча, защото бях потресена… Вие ще кажете
какъв тип съпротива е това. Но филмът беше иззет.
Тогава снимахме филмите на 35 мм лента и последната фаза е
филмът да се занесе в лабораторията монтиран и да се извадят
копия. Монтираният филм беше в кутии в моята къща, тъй като е
на път за Бояна, където е лабораторията. Вечерта дойде заместник-директорът, който живееше близо до нас, и каза да му дам филма.
„Не се притеснявай, нищо няма да стане, просто няма да се извади
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копие, филмът ще бъде заличен, изгубен, той е спрян“. Аз успях да
измоля от директора на студията да направят едно игрално копие,
т.е. да се направи едно копие на монтирания, залепен филм, който
иначе ще се разкапе. Горе в киноцентъра, в лабораторията, колегите вече знаеха какъв филм идва и ми направиха две копия: едно за
мен, едно официално. И това забранено копие до ден днешен стои
при мен в мазето. Ако говорим за солидарност, мисля, че имаше
такава солидарност между нас. Аз даже не очаквах, че ще постъпят
така. Те спасиха филма.
СТ: В Мълчание с достойнство Вие разказвате за обратното, как
понякога кинодейци са имали проблеми, защото други кинодейци са
ги „натопявали“. Има ли истории на подкрепа между кинодейците?
АП: Ситуацията в българското кино е била (и още е) доста сложна.
Както казва един от героите, „те сами се клепаха кинаджиите“, за
да им спрат филмите. Вероятно е било така и това го е имало. Но
аз в тази сфера не съм влизала.
Аз проследих историята на Ирина Акташева и Христо Писков с
всичко, което ги е съпътствало, включително и такива случаи. Но
мисля, че с филма си реабилитирам историята на българското кино
от онези времена. За мен правенето на този филм беше пречистващо.
СТ: Вие също сте правили филми в последните десетилетия на
държавния социализъм. Как може да оцените отношенията между
властта и киното през този период?
АП: Киното беше финансирано от държавата. Тоест – властта.
Ежегодно се отпускаха пари по заявки. Режисьорите пишеха сценарии и в игралното, и в документалното кино, пращаха заявките
нагоре, приемаха се и се отпускаха пари за реализацията на филма.
Изцяло държавни пари. Докато днес аз трябва да мисля откъде ще
взема средства, как ще се попълни бюджетът и т.н. Когато падна
Стената и се смениха нещата, ние, хората от киното, останахме,
така да се каже, на улицата. Разруши се структурата, затвори
се „Кинематография“ и ние останахме „на тротоара“, без никакви
контакти със света. Мина се през голяма криза.
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Бяхме като глезени деца. Никога не съм мислила за парите. Да,
бюджетите бяха понякога по-малки, понякога повече. Но че трябва
аз да намеря пари за филми… не знаех какво значи това.
Но тогава някои хора смятаха, че щом държавата дава пари,
трябва да правим това, което каже тя. Да, ама не. Това теоретично е така – „който дава парите…“. Но аз мисля, че българското кино
показа, че е достойно – чрез Ирина и Христо Пискови във филма, в
който направих, през други филми за други колеги. Във взаимоотношенията винаги се знаеше „кой командва парада“.
СТ: Но през този период киното не просто възпроизвежда господстващите отношения, а поддържа и свой независим, еманципаторен заряд.
АП: Да. Но това не значи, че не е имало филми, които правят точно обратното. Защото иначе не може да бъде. Те са били чисто и
просто политическа поръчка. То се знаеше кои са тези хора, кои са
тези филми, и т.н.
СТ: В едно интервю казвате, че през социализма продължаваш да
правиш филми дори и първите опити да не са успешни.
АП: Аз дойдох с образование от друга държава, от Югославия. Там
ни учеха, че не трябва да започваме да правим нищо, докато не сме
завършили и сигурни, че можем да го направим, защото един път ако
направиш нещо, което не е както трябва, ако се провалиш, вратите пред теб са затворени. Да, но като се върнах в България, видях
нещо различно. Правиш филм – лош, хубав, те пак ти дават и пак
правиш. Общо взето бях доста учудена, че не оставахме без работа.
СТ: Вие имате и друг поглед, тъй като сте завършили в Белград. Каква от гледна точка на киното е разликата във водените политики?
АП: Аз оттогава и до ден днешен имам непрекъснат страх, че ще
направя следващия лош филм и няма да мога да работя. Което е една
мотивация, която непрекъснато те държи във форма. Но в Югославия системата на правене на кино беше различна. Те също имаха
държавна компания за кино, но имаха и независими студия. Те бяха
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абсолютно самостоятелни и намираха средства самостоятелно.
Там никой не беше длъжен да ти намери работа. Почти както сега.
Поначало системата беше съвсем друга в Югославия, целият социализъм беше друг. И тази разлика я имаше и във филмопроизводството. Имаше повече свобода, повече възможности. И не случайно аз
когато отидох, югославското кино беше във върха, с награди в Кан.
А документалното кино, макар да не беше на равно ниво с игралното, беше много високо ценено и много гледано. Киното беше в
подем и това беше отражение на системата – самата Югославия
беше съвсем друг свят в сравнение с България.
СТ: Какво имате предвид под „повече свобода“?
АП: Всичко. Формална. Свобода на израза. Конкуренция.
СТ: Въпросът стои с пълна сила и за периода след държавния социализъм. Днес подкрепата за производство на кино по-малка ли е?
АП: Когато станаха промените, хора като Ирина Акташева и Христо
Писков не можаха да се оправят. През 1990-те години настъпиха много страшни години за българското кино, тъй като спря държавното
финансиране, преустрои се цялата система. И ни казаха, че трябва като
Форд Копола да си залагаме къщите, за да правим кино. Аз даже попитах тогава: „Аз като имам един апартамент, какво да заложа?“. Всичко
беше тотално объркано. Генерацията на хора като Ирина Акташева
и Христо Писков не можаха да се справят. И те не са направили нито
един филм след 90-те години. Което не е добре. Всички тези колеги не
бяха още чак толкова възрастни, че да не могат да правят още кино.
Сега сме на съвсем друг принцип. Има някакво държавно субсидиране на киното. Кандидатстваме с проект, дават ни или не пари и
трябва сам да си намериш финансиране и да направиш кино. С чужди
средства. Аз имах шанса още Първите години да вляза в контакт
с чужди телевизии и продуценти. Ако не беше демокрацията, аз
нямаше да направя най-мощните си филми като Чия е тази песен?
и Развод по албански, които бяха с пет-шест чужди телевизии и
сега са навсякъде, например Чия е тази песен? е в 60 американски

68

университета, прожектиран е из цял свят. Всяка седмица се обаждат и искат филма, който вече е на 14 години.
Така че това е един друг начин на правене на филми, по-отворен,
и целта е колкото се може повече да бъде темата локална, но на
принципа „мисли глобално“. Имаше коренна промяна и тя ме завари
в хубава възраст. Имах много опит от киното, в което работех, а
едновременно с това бях млада и енергична и можех да действам.
Но имах колеги, които ги завари в по-късна възраст и не можаха да
се оправят.
СТ: Каква е движещата сила в производството на филми като цяло
през социализма и каква е рационализацията за финансиране сега?
АП: Движеща сила за направата на един филм при мен като режисьор и творец е била винаги да ми хареса темата. И преди, и сега.
Преди бяха по-различни темите, сега са други, но ако нещо не ме
грабне и развълнува, не го предлагам. Това е движещата творчес
ка сила. А финансовата – пак същото. Само че преди държавата
даваше парите, в студията се решаваше какви филми ще се правят.
Докато сега трябва цялата работа да бъде свършена от мен. Аз
съм държавата, аз съм творецът. Трябва да осигуря всичко.

СТ: Каква е политиката на държавата сега?
АП: Няма такава. Политиката е: „направи филм и се оправяй“. Ние
нямаме добре изработена политика.

СТ: Каква трябва да е политиката, за да предпоставя създаването
на качествено кино?
АП: Като ме изберат за министър, ще започна да мисля. Аз и сега
мисля, ние непрекъснато мислим, но няма много полза, защото
властта не е в мен.
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СТ: Какви политически възгледи са отразени в начините на кинопроизводство?
АП: Не виждам такива, те са шарени и разнопосочни.
СТ: Новите промени в Закона за филмовата индустрия отразяват
идеите на пазарната икономика…
АП: Да, да. Това е също квази идея. Идея, за да има нещо. Пазарната
икономика не е добре проведена в българската култура и в киното,
определено. С нея се спекулира, което се и вижда. Много добре се
знае, че не може да има само пазарна икономика в изкуството. На
всички е ясно. Не може да бъде така, но въпреки всичко се прави.
СТ: Каква пропаганда се крие зад филмите днес?
АП: Аз мога да кажа каква е пропагандата зад това, което аз правя. Днешното кино не е държавна политика. Днешната политика
е „оправяй се сам“.
СТ: Но то пак може да възпроизвежда господстващите идеи.
АП: Аз не мога да посоча такива филми. В моя бранш, в документалното кино, не е така.
СТ: А обратното ли прави? Да се съпротивлява на това, което се
случва?
АП: Не всичко е съпротива на този свят. Не си казваш: „ето, сега
се съпротивлявам“. Ти правиш киното, което мислиш. Ако то се
случи да се съпротиви, ок, ако се случи да не се съпротиви… Аз не
мисля дали моят филм ще се съпротиви, или няма да се съпротиви
на нещо. Искам да кажа нещо, открила съм нещо и го казвам. А къде
ще попадне то, дали случайно ще засече някаква политика, или ще
бъде против някаква политика, аз не мисля така.
СТ: Зависимостта на киното от пазарните принципи доколко влияе
на темите, които са застъпени? Например в новите промени в
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Закона за филмовата индустрия са заложени критерии за това колко гледания ще има… Това доколко влияе?
АП: Това определено ще повлияе много лошо. Трябва да има разграничение. Естествено, киното е културен продукт, а културният
продукт се движи по други правила. Държавата трябва да се грижи за
културния продукт на страната. Това е ясно като бял ден. Но какво
ще промени? Законът е приет, трябва да се направи правилник, но
ние се съпротивляваме, както виждате, пишем до президента, искаме
да се спре законът. Това показва само нашето отношение към този
закон, а то е отрицателно. Поне на по-голямата част от колегите.
СТ: Върви ли борбата срещу такава комерсиализация заедно с борба с други проблеми, например срещу расизъм или други социални
проблеми?
АП: Няма такава ясно изразена позиция. Но такива ясно изразени неща са европейски ценности и стоят заложени и трябва да се
спазват. Но конкретно, подчертано с дебела черта – няма. Въпрос
е лично на твореца, който прави филма, на неговото лично виждане, политическа ориентация – ляво, дясно, средно, или въобще няма
ориентация – но все още няма.
СТ: Това отново ме връща към Мълчание с достойнство. В края на
филма се обръща внимание на интересен епизод от историята на
Пискови. Двамата участват в Града на истината през 1990 г., но
филмът говори за критиката им към новия строй. На какво се дължи тяхното „мълчание“ след това?
АП: Нямаше пари и те не можеха да се оправят. Смени се цялата
структура. Първите няколко години след 1990-а никой почти не
правеше филми. Особено в игралното кино нямаше пари. През 1989а направих първия си игрален филм и след това нямах никакъв шанс
да направя втори, защото просто нямаше средства. И за щастие,
успях да се свържа с големи телевизии и предложих много хубави
проекти и така.
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Мълчали са, защото просто не знаят как. „Не знаят как да се
съпротивляват“, казва Ингебора във филма. Те знаят как да се
съпротивляват по времето на социализма, но как да се оправят
след това, за тях е абсолютно неясно.
СТ: А останалите кинодейци как посрещат промените?
АП: Опитвахме се всички да се пригодим и да правим филми и в тази
ситуация. Нас това ни интересува, да правим филми. Колкото и да
е егоистично и тесногръдо, в края на краищата, без филми няма и
съпротива, няма и ласкателство.
СТ: Вашите филми са пример за проследяването на връзката между
отделните човешки преживявания и големите обществени процеси.
Как се разработва темата за съпротивата в документалното кино?
АП: Най-важното е да се открие темата. Да намерите нещо, което
в този момент ви е попътно, без да го осъзнавате, може би. Това,
което мислите, чувствате; това, което ви интересува. И да, темата. Темата се намира с много контакти, с много наблюдения, а и
по кръчмите, както казвам, защото Чия е тази песен? е намерена в
кръчмата. Но общо взето – с живота! Аз даже имам професионална
деформация. Мъжът ми казва, че като седнем някъде, аз като видя
някого, който ми е интересен и се взря в него, той казва: „човекът
ще си помисли, че нещо искаш да му направиш“.
Не може да стоиш непрекъснато вкъщи и да измислиш темата. Е,
то може сега с интернет, разбира се. Но при всяко положение след
това трябва да отидеш на място. И най-важното е проучването.
Дълго, дълго проучване. За филма Чия е тази песен? проучвах година –
година и нещо, в седем държави. Трябва да си запознат прекрасно
с материала, с всичко, което става или ще стане с тези хора. Да
живее България е сниман три години. Следях националистите, ходих
с тях година. Бях станала част от тях, те вече може би мислеха,
че ще премина към „женския отбор“ на национализма. Истината е,
че аз имах много добри контакти с тях. Така че всичко е въпрос на
плът, плътност с обекта, с темата. Аз мога да направя филм за пет
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дни, но… как може да се допреш до един човек, до нещо, което се е
случило, ако не си по-близо до него. И това, което ме интересува
винаги, е определено човекът. Хората.
То и хората, когато гледат един филм, си мислят че аз ето така
си вървя и попадам пак на някого. „Е как попадаш пак на този човек
случайно?“ – „Няма никаква случайност“, казвам аз. Той ме знае, аз
съм била при него. Може би случайно съм попаднала на него, но той
знае за мен, вярва ми, аз му вярвам, поставя се един контакт. Аз и
до ден днешен имам контакт с всичките си герои. Те ми се обаждат,
ако нещо трябва. Не е репортаж.
Най-важното е да не тръгваш с идеята, че точно определено
нещо трябва да кажеш, или филмът няма да стане. Не, филмът си
тръгва по своя линия. Въпросът е да можеш да следваш накъде върви. Ако филмът тръгне надясно, а пък ти си мислел, че трябва да
ходи наляво (ама не политически), просто се случва нещо друго – и
трябва да вървиш след филма.
По време на снимки, по време на разговори, изникват неща, които
се оказват много по-важни, отколкото ти мислиш, че са. Просто
трябва да държиш юздите и да виждаш накъде отива работата и
да отидеш натам. Така беше и с Да живее България.
СТ: Ако може да поговорим и за този филм. Аз го гледах още преди
да се познаваме и много плаках (всичките пъти)…
АП: Той е един много тъжен филм. Наистина, някой беше писал, че
е един много тъжен филм.
СТ: Много тъжен филм, но едновременно с това националистите го
считат като свой. Интересно ми е колко различно може да го четем.
АП: Аз не казвам във филма: „Ето, това е моята теза“. Аз слагам
пъзел. Пъзел, който е доста силен и който е като мозайка. Но мисля,
че е така подреден, а и нещата са толкова страшни и силни в този
пъзел, че няма начин как да не прецениш точно какво казва сблъсъкът на тези части от мозайката. Аз няма да изляза и да кажа: „Този
е лош, този е добър“. Това не ми е работата. Аз просто наблюда-
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вам. И виждам страшни неща, да, но няма просто да кажа, че това
е много страшно. Зрителят не е идиот. Като види така нещата,
няма как да не направи своята преценка. Те са направили така своята преценка, но други хора – не.
СТ: Тази връзка с публиката е много интересна. Какво означава тя
за Вас?
АП: Всичко. Не мога да си представя филм, който да не отиде на
голям екран и да няма зрители. Аз правя един договор с публиката.
Тя си купува едно билетче. Това билетче е договор между мен и нея.
Аз трябва да съм направила филм, който все пак нещо да ѝ каже. Или
да се хареса, или да е емоционално, или да го мрази. Не може да бъде
филм, който да я остави абсолютно равнодушна. Може да го хареса,
може да го мрази, може всичко, но все пак тези хора са дали пари за
този филм. И с техните пари правиш филма, по един или друг начин.
Моите пари са от данъкоплатеца. Аз не правя филм, който данъкоплатецът трябва да хареса или не, по негов вкус. Но определено
срещу парите, които дават, аз трябва да им покажа нещо, което
да ги развълнува, което да ги замисли. И хората идват на моите
филми. Аз имам група, която върви след мен. Явно е, че договорът
е спазен. Публиката е много важно нещо за мен. Аз съм имала щастието хората да стават прави на мой филм, и то масово. Такова
удоволствие няма никъде. Това е върхът.
СТ: Как се е променил подходът към изобразяване на теми и проб
леми в документалното кино с времето?
АП: Не мога да кажа как се променя. Определено обичам крупните
планове, обичам да съм близко до хората. И в разговорите си, много
плътно. От друга страна, с времето и промяната на технологиите
и по-добрите възможности, аз започнах да работя с няколко камери
(което се вижда в Да живее България, където са две, три камери).
Така че се променя. Не само с темата, но и с времето. Но когато гледах свои предишни филми от времето, в което бях в студио „Документално кино“, когато видях на какво ниво и качество съм работила
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и сме работили… работехме с камери, които са 35 мм, работила съм
с техника, която е за игралното кино. И това качество и внушение
аз не мога да постигна сега. Сега вече няма кой да ти даде толкова
много пари и такива възможности. Бях много изумена. Аз явно съм
подценявала през 1990-те години това, което съм правила преди. Но
то е много високо качество, не само професионално, но и творчески. И това ме спаси, когато дойдоха 90-те, защото вече имах много силен опит и изградена чувствителност. Чувствителност към
документалното кино и към киното. Така че нещата се променят.
Аз не съм от този тип режисьори, за да кажа, че даден филм ще
снимам в определена гама. Не. Но те се променят с времето, неусетно. Има камерни филми, има мащабни филми, както например
Мълчание с достойнство е по-камерен филм, Да живее България
е по-мащабен. Но Да живее България има, в училищата например,
много по-камерни неща, много близки до човека. И това му е хубавото, че големи, мащабни маршове и Лукови маршове и човекът,
който трябва да се движи в тях, децата, които растат в такава
атмосфера, имат сблъсък между подходите в самия филм. По-интимни, по-камерни и по-мащабни.
СТ: А начинът, по който разказвате историите и разглеждате
темите, променя ли се днес?
АП: Аз правя сценарии. Това не се променя, моите филми имат драматургия и структура. Те не са плоски. Там има начало, развитие и
финал. Това не се променя, трябва да има твърда и яка структура.
Аз пиша сценарии все още за документално кино. Или пиша с някого,
или сама, но всичко трябва да мине през обмисляне и хартия.
СТ: Вие поддържате сайт за жени режисьори в българското кино.
Каква е причината?
АП: За съжаление не го поддържам много, защото няма средства. А
причината е много проста. Бях член на Федерацията на европейс
ките режисьори, но преди да стана член, бях пратена като делегат
от Съюза на филмовите дейци на конференция на Федерацията на
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европейските режисьори и там чух изказвания за положението на
жените режисьорки, за това, че има много малък процент (че не
работят много жени режисьорки), че се заплаща по-малко. И аз бях
ужасно учудена, защото не съм почувствала такова нещо и не смятах, че у нас има такъв проблем. Тогава ме избраха и за член на Борда.
Като се върнах, реших да видя какво е положението тук, тъй като
аз така възторжено казах, че тук няма такива проблеми и ние всички си работим. Направих проучване с данни от Национален филмов
център и за моя голяма изненада излезе невероятна статистика.
Точно това, което говореха колегите в Лондон, точно това и тук.
И това беше причината да направя сайт. Да дам някаква гласност,
да помогна по някакъв начин. Защото като процент колко са жените режисьори и колко са младите жени режисьори, това е същото,
като на Запад. В документалното кино е по-добре май.
СТ: Според Вашия сайт през 2016 година от НФЦ са подпомогнати
финансово 8 филмови продукции с режисьори мъже с общ размер на
субсидиите 6 393 000 лева. За същата година са подпомогнати 3
продукции на режисьори жени на стойност 2 230 000 лева. Съответно, през 2017 година са подпомогнати 8 продукции на мъже с общо
5 404 200 лева и 2 на режисьори жени с общо 510 000 лева. Защо се
отпускат по-малко средства за филми на жени?
АП: Просто по-малко печелят. По-малко сценарии са реализирани от
режисьорки. И като работиш по-малко… по-малко жени – по-малко
средства.
СТ: А защо има по-малко жени?
АП: Това е дълъг разказ. По-малко жени са участвали в игралното
кино, защото там са големите пари. Там, където са големите пари,
са мъжете. Там, където са по-малкото пари, са жените. Но не знам
защо има по-малко жени, проучва се. Казват, че са по-хубави сценариите – аз не мога да кажа, че мъжките сценарии са по-добри. Няма
гаранция, ако направиш лош филм, дали ще си мъж, или жена.
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СТ: Променя ли се това с времето?
АП: Да, в света се променя. Има много голяма борба и много силна
организация. В Норвегия жена води техния национален филмов център. Жена, която е феминистка. И тя промени ситуацията – при
тях вече има 50% мъже и 50% жени режисьори, и не само – в екипа
трябва да има 50%. Дали е добро, лошо или прекалено, тя се справи с
административен подход. Но това е Норвегия, все пак Северна Европа.
СТ: А в България по-добре или по-зле става?
АП: През 1988 г. бях поканена да отида в Мадрид по повод на игралния ми филм Съседката. Въпросът, който ми зададоха, беше: „Госпожо Пеева, как се чувствате като жена режисьорка? При Вас има
ли проблем жените да бъдат режисьорки?“ И аз бях почти толкова
потресена, колкото после в Лондон. Въобще не ми беше минавал
през ум такъв въпрос. Казах им, че откакто съм завършила, работя и около мен има само жени режисьорки. През социализма имаше
еманципация и тази еманципация се смяташе, че обхваща всичко.
Но никой не е правил изследвания. В моя сайт точно се вижда колко
са били жените режисьорки и преди.
СТ: Какви примери за съпротива има сред дейността на българските жени режисьорки и други кинодейци?
АП: Първата жена режисьор е Лада Бояджиева. Тя е направила
първия си филм документален. И след това заедно с Януш Вазов, с
когото са двойка, правят игралния филм Завръщане за подводничарите, които са изпратени от Москва да направят десант преди
9 септември, но се оказва, че тук властите са били предупредени.
Тя прави точно такъв филм, който казва истината, и те го спират.
Тя е всъщност първата жена режисьор. И, разбира се, Бинка Желязкова и Ирина Акташева.
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СТ: Как това се отразява на проблематиката, застъпена в киното?
АП: Не мога да преценя дали моят пол се отразява на проблематиката, която правя, и ако бях мъж дали щях по друг начин да го
правя. Но определено не може да няма разлика в подхода, по-скоро
в чувствителността. Но най-добрият комплимент, който всички
смятат, че ти правят, е: „Много ти е хубав филмът! Като че ли го
е правил мъж!“. Като „ти си мъжко момиче“, но в киното.

СТ: Да, опитността на жените и мъжете предопределя и различия
в преживяното, които поставят множество въпроси в различна
перспектива. Някои въпроси, считани за женски, са представяни
от мъже творци като незначителни, при други въобще липсват.
АП: Да, майчинство, деца…
СТ: И гледната точка към тях.
АП: Да, определено има значение. Дори сега покрай коронавируса
в Сърбия изведнъж се оказва, че те най-добре са се ваксинирали.
Най-много ваксини са направени и голяма част от Сърбия е ваксинирана, а там министър-председателката е жена. И аз казвам:
„Само защото е жена, всичко е ваксинирано!“. Защото жената има
чувство за живот. Просто няма начин да няма връзка този неин хъс
да запази хората си. Така ми се струва на мен. Но то пак им се вдиг
на процентът на заболяемостта, така че… явно коронавирусът не
прави разлика много.
СТ: Важно ли е да има женски гласове в киното?
АП: Разбира се, че е важно. Ами ние сме половината от населението. Това е да лишиш все едно половината от населението от
глас. Гледната точка на 50/100 от населението да лишиш от изява.
Много е важно, разбира се, иначе ставаме затворено общество със
затворена гледна точка и към любовта, и към секса, и към всичко.
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СТ: А доколко се отразява политическата и икономическата система на участието на жените?
АП: На системата не ѝ пука. Никак не се отразява. Няма политика
и тук.
СТ: Какво значи, че няма политика?
АП: На времето социализмът поне казваше: „Еманципация! Да бъде
еманципация!“. Вярно, правеше жените трактористки и им разбиваше бъбреците, но имаше някаква, макар и доста крайна, екстремна,
ненормална политика всички да са еманципирани и всички да носят
фуражки, панталони и каквото друго, но имаше нещо. Човекът е
мислил, измислил и казал: „Всички трябва да са равни“. Сега просто
никой нищо не мисли. Затова казвам, че няма политика.
СТ: Но когато няма политика, оставяме всичко на стереотипите.
АП: Да. Липсата на политика означава политика също.
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Жената като
носителка на бунта
в българското
социалистическо
кино
Боряна Росса
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П

рез 2008 г., осемнайсет години след края на социалистическия период и вече три години след заминаването ми за
САЩ, много сериозно започна да ме занимава въпросът за
стереотипите, които съществуват относно отношенията между
половете в Източна Европа на Запад, и доколко тези стереотипи
влияят на съвременното отношение на самите източноевропейци
към себе си. Избрах да се занимая с киното като ресурс за информация относно създаването на тези представи в България или като
тяхно отражение. Далеч съм от мисълта, че киното е отражение
на действителността, но като нарочно създадена реалност, то
помага да разберем нагласите на обществото точно поради това,
че е конструирано. В този текст ще представя няколко героини от
български филми, които ми се струват важни за изграждането на
половите ролеви модели по времето на социализма. За съжаление,
вдъхновяващите свобода и сила, които те излъчват, са забравени
или нарочно прикрити от същите тези стереотипи за социалистическия период като консервативен и „превърнал жената в мъж“,
широко разпространявани и грубо заличаващи миналото през последните трийсет години.

Теоретична рамка
Сръбската изкуствоведка Бояна Пеич предлага фокус върху „изследването на процеси, не на произходи“ (Pejić, 2010b: с. 22) при изучаване
на социалистическия период и конкретно отношенията на половете
и тяхното представяне в изкуството. Съответно при нея комунистическият произход на идеите не ги прави нито автоматично
прогресивни, нито автоматично консервативни. Лесно можем да
забележим, че едностранчивото приписване на такива качества
ни лишава от аналитичен апарат и подчинява изследването ни на
политически предразсъдъци.
Пеич има за цел да надмогне и клишето за „тоталитарния модел
на власт“, който обвинява злата държава като единствен източник на потисничество (в частност относно женските въпроси) по
време на социализма. Връзката между обществено и лично всъщ81

ност следва сложна схема, при която патриархалните тенденции и
съпротивата срещу тях могат да бъдат открити и в двете полета.
Те не са прерогатив нито на частното, нито на държавното. Ако
продължим да гледаме на социалистическия период по бинарен начин
и виним „държавния тоталитаризъм“ като единствения източник
на потисничество, ще останем неспособни да разберем принципите
на властта и как да им се съпротивляваме. Пеич предлага следното:
Първо, време е да изоставим термина „идеология“, който в много социалистически изследвания (включително в историята на изкуството) фигурира изцяло като „комунистическа идеология“. Второ, като се има предвид, че много автори (и източни, и западни) все още свързват думата
„идеология“ с тоталитаризъм, може би трябва да започнем да говорим за
различни идеологии, като идеологията на социалистическия патриархат,
която е оцеляла въпреки намеренията на тази комунистическа идеология, ревностна в своето провъзгласяване на полов егалитаризъм. Трето,
изглежда е доста належащо да демонтираме мита, че комунистическата
идеология е единствената причина за предполагаемата „маскулинизация
на жената“ в държавния социализъм. (пак там)
За да бъдат разбрани измеренията и характеристиките на борбата
срещу патриархалната власт при социализма ще бъде полезно да
се вгледаме във феминистката критика на властта от това време.
Тъй като феминизмът се е рaзглеждал като чужд и ненужен, понеже
„женският въпрос“ бил разрешен чрез класовата борба (Pejić, 2010a:
с. 13), към специфичните проблеми на жените се гледа по начин, който някои учени наричат „латентен“ (Rusinova, 2003) или „неохотен“
феминизъм (Iordanova, 2003: с. 123). Определено можем да открием
такъв един феминизъм „между редовете“ на големия разказ за еманципирания социалистически човек. Отделно, важно е да разберем, че
жените, борещи се за равни права, отбягват термина „феминизъм“
по времето на социализма – той дори носи негативни конотации
поради идентифицирането му преди всичко с буржоазните жени,
които изключват от своята борба всички, които не са от тяхната
класа или етнос (Росса, 2019).
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Киното ни предлага примери за филмови героини и техните създателки, на които трябва да бъде обърнато специално внимание
именно в този ключ. Кинорежисьорки като Бинка Желязкова и Ирина Акташева и сценаристки като Блага Димитрова предпочитат
да не се наричат феминистки, но ако се вгледаме в киногероините им* отблизо, ще видим, че те третират женските проблеми
посредством един отявлено феминистки подход**. Те се вглеждат
в личния опит и създават сложни, противоречиви героини; те не
утвърждават „универсални истини“, а по-скоро деконструират
митове; героините им се бунтуват срещу патриархалното потисничество и предразсъдъци; те говорят за женски въпроси, оспорвайки традиционните очаквания на социално и политическо равнище,
и изобретяват наново женската сексуалност като революционна
и преобръщаща статуквото.
Много от тези героини разширяват аспектите на образа на
социалистическата хетеросексуална жена, добавяйки в него елементи, които не са традиционно смятани за женствени. Макар и
андрогинността на комунистическите полови идеали да е обсъждана многократно, образът на жената (даже и на трактористката) от сталинисткия социалистически реализъм носи белезите на
традиционната хетеросексуална представа за плодовитост – тя
има големи гърди и силни бедра и от нея се очаква да носи женски
дрехи, въпреки че те могат да изглеждат доста не-секси според
стандартите на женствеността в западната култура към 30-те
до 50-те години. Втвърдяването на хетеросексуалните роли,
появило се като реакция на разнообразието на половите идентичности, съществуващи по времето на Болшевишката революция,
създава популярния стереотипен консервативен идеал, познат на
широката постсоциалистическа публика като този „от соца“. Но
точно този стереотипен и втвърден хетеронормативен идеал е
демонтиран от новата жена на 60-те години (Carleton, 2010; Healey,

* Тони от Понеделник сутрин (1966); Неда от Отклонение (1967); или безименната жена от Прикрепеният балон (1967).– Бел. авт.
** Някои от тях са били влиятелни на международната сцена, например Желязкова, която е била
председателка на Международната женска асоциация за кино. – Бел. авт.

83

2001; Chukhrov, 2010). Новите женски образи стават по-момчешки,
с по-обрани вторични полови характеристики (като гърдите или
дългата коса). Изключително важно е, че в много филми от 60-те
именно младата жена се явява основен подривен герой – тенденция,
която може да се наблюдава и в световното кино. 1960-те години
е времето, в което се развива лява критика на комунистическата
власт и на нейните грешки. Затова тези подривни героини са носителки на леви идеи и на лява критика. Те са идеалът на революцията
от това време. Точно върху тях ще се съсредоточа в този текст.
Разглеждайки тези героини, е ясно, че женското лице на революцията е феминистко и сексуално еманципирано, противно на стереотипите за подчиняемата жена и напук на съществуващите дори и
по време на социализма и увеличаващи се в днешно време все повече
идеи за това, че мъжът трябва да ръководи парада.

Понеделник сутрин
Героинята Тони от Понеделник сутрин (1966) представя конфликта
между жените и патриархалните предразсъдъци, но и въплъщава
критиката на политическото и социално лицемерие. В тези условия
тя, подобно на много от социалистическите ѝ „кино сестри“, води
битката си с двуглавото чудовище на традиционното патриархално семейство и патриархалното политическо управление. Тони
(Пепа Николова) е млада жена, изхвърлена от Комсомола (младежката комунистическа организация) за криминално поведение. Филмът започва със сцена, в която Тони използва дамската си чанта, за
да набие мъж, който се опитва да я изнасили. Комсомолският деец
Данчо (Асен Кисимов), който е и квартален активист и пази улицата
от престъпност, ѝ помага и ѝ предлага да остане в дома му през
нощта, понеже е изпуснала градския транспорт. Тя отива с него,
като очаква, че той иска да спи с нея, но тя очевидно го предпочита
пред изнасилвача. Тони е доста изненадана, но също и щастлива, че
спасителят ѝ я оставя сама в стаята и се връща чак на сутринта с
кифли и кана прясно мляко за закуска. Тези предмети се превръщат

84

Тони и Данчо от Понеделник сутрин (1966): Тони и Данчо си подават кана с мляко,
която представя метафорично сексуалното им привличане.

в „обектите“, използвани в техния флирт и следващата метафорична секс сцена. Тони отпива направо от каната, оправдавайки
действието си с липсата на чаши, а Данчо взема каната в ръцете си и я обръща до мястото, откъдето Тони е пила, и отпива от
там. Тази игра продължава няколко пъти и представлява невинна,
но всъщност доста еротична и егалитарна сцена.
Данчо прави опит да върне Тони обратно към „нормалния живот“.
Той е бригадир на строителна бригада в пристанището и ѝ предлага
работа там. В този мъжки колектив обаче тя не е приета добре.
Първият удар е по време на вечеринка в дома на един от основните ѝ опоненти – ЗКПЧ-то*, който до края на филма е наричан с
това съкращение. Тони поразява всички с появата си. Тя е облечена модно и има хубава къса прическа, докато съпругите на всички
други работници въплъщават идеала за „майката-работничка“,
добре познат от сталинистката иконография. Мъжете и жените са в различни стаи. Жените прекарват времето си в кухнята,
като говорят за деца и готвене, докато мъжете са в гостната,
играят карти, пушат и си говорят за „готини мацки“ от филма за
Клеопатра, който току-що са гледали. Тони прекрачва физически
* Заместник-командир по политическата част. Във всяка трудова единица има политическа
йерархична структура. Завеждащият културно-просветната дейност е отговорен за идеологическото образование на работниците и е подчинен на бригадира. – Бел. авт.
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половото разделение като отказва предложението на жените да
се присъедини към тях „по женски“ и отива да провери какво правят мъжете, тъй като „при тях е по-интересно“, както самата
тя казва. Мъжете първо започват да флиртуват с Тони и по-късно се опитват да я унизят, загатватвайки, че е леко момиче. Тя не
се отказва и им казва, че те знаят това, тъй като те самите са
любители на „такива като нея“.
Конфликтът между тях се развива в поредица от сцени, където
тя поставя на изпитания идеологическото лицемерие на членовете на бригадата. Директорът на корабостроителницата използва
новата работничка Тони като „емблема“ на женската еманципация,
проявяваща се у момичета, поели традиционно мъжки професии.
Резултатът от евтината му пропаганда са публикации по вестниците, докато в действителност той е в постоянен конфликт с
Тони, основан точно на половите им роли. Тони намеква за двойни
стандарти не само в половите отношения, но и в политиката на
трудовото разделение. Снимката ѝ в корабостроителницата е
отпечатана във вестника, но мъжете работници мислят, че мястото на Тони не е в бригадата. Те предпочитат жените да бъдат
като техните съпруги – да си стоят вкъщи, да готвят и да се грижат за децата. А с жените като Тони те си представят сексуални
преживявания извън семейството и работата.
Финалното и най-шокиращо изявление на Тони е срещу съюза
между политическата и патриархална власт, което тя наблюдава в
обществото и конкретно в тази бригада. Данчо е идеалист и вярва
в комунистическите идеи. Той вярва в равенството и обича Тони.
Това е причината той да приема Тони и миналото ѝ такива, каквито са – шумни, агресивни и независими – и като че ли се опитва да
измени отношението на другите членове на бригадата към нея.
Конфликтът с Тони се разразява, когато за отлична работа бригадата получава престижното звание „Комунистическа бригада“.
Тони прави голям скандал и казва на Данчо, че това е чисто лицемерие, тъй като няма нищо „комунистическо“ в хора, чиито идеали са еснафски и които се интересуват било само от материални
блага, било само от жени. Тя го обвинява в наивност и че с това, че
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Тони пита младеж, който флиртува с нея, дали би искал да пътува до звездите. Тя много иска –
а той казва, че му е добре и на земята. Този метафоричен разговор разкрива футуристичната
и революционна роля на Тони.

приема своите колеги, без да критикува тяхното еснафство, той
прави компромис със самите идеи, в които вярва.
Данчо извинява компромисното си поведение, като казва, че знае, че
лицемерието е широко разпространено, но все пак „Нещо трябва да се
направи, а нищо по-добро не е измислено“, търсейки възможност провалите в реализацията на комунистическите идеи да бъдат обяснени и
преодолени. Това негово изказване е свързано с цялостния философски
разговор за обществото, прокарван през целия филм чрез всеки един
от героите, включително Тони. На масата, на която избухва последният конфликт, Тони внимателно слуша разговорите на членовете на
бригадата. Данчо настоява, че комунистическите идеи могат да се
прокарват „по човешки“, докато опонентът му Велко смята, че това
е „абстрактен хуманизъм“ и че реалността е друга. В същото време
ЗКПЧ обсъжда покупката на нов телевизор от „Кореком“, а последният
член на бригадата, изигран от Стефан Данаилов, флиртува с Тони и се
опитва да я прегърне, въпреки че няколко минути преди това Данчо
и Тони обявяват намерението си да се оженят. Ситуацията вбесява
Тони, която напуска компанията с викове. Тук бива представен сблъсъкът между „допустимите“ и „недопустими“ методи за социална и
политическа промяна. Докато Данчо вярва в промяната на хората чрез
това, което е позволено, като установеното образование или добрите примери, той също така пренебрегва провала на тези методи в
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своята бригада. Макар да вижда, че подривността на Тони значително е променила динамиката в бригадата, разкривайки лицемерието и
престорения „комунизъм“, той се страхува да усвои нейните методи.
Един от финалните конфликти между Тони и ЗКПЧ-то, който неслучайно е избран от сценаристите да бъде най-яростен опонент на Тони,
е в операта, където всички заедно отиват да гледат Кармен. Техният разговор е още един сблъсък между еснафската патриархалност и
футуристичния еманципаторен порив на Тони. Това е разговор, в който
„свободата“ и „хлябът“ биват съпоставени като ценности. В началото
и двамата герои определят приетите идеологически послания за кухи
и фалшиви. И двамата казват, че искат да усетят и докоснат живота
сега, а не в „светлото комунистическо бъдеще“. Но докато Тони иска
свобода, искреност и равенство и настоява, че „в името на свободата“ се е случила революцията, ЗКПЧ-то казва, че не се интересува
от свободата или от някакви си идеали на „интелигентчета, които
цвърчат и въздишат“, тъй като „Хлябът е по-важен от свободата.
А заедно с хляба идват къщата, пералнята, найлоновите чорапи…“.
В този разговор става ясно, че с поведението си Тони не критикува
идеите, а лицемерието на властта, стояща зад тях на всяко едно
ниво – от държавната до тази във всяко едно домакинство, – докато
ЗКПЧ е представител точно на идеологическото лицемерие. Част от
йерархията в партията, той практически е идеологически предател,
открил във властовата си позиция възможност да се облагодетелства материално. Този момент е един от най-силните идеологически
сблъсъци във филма, при който двамата герои вече не са само себе си,
а са символи на вражески опозиции. След този разговор Тони изоставя
както работническата бригада, така и Данчо, и тръгва сама из града.
В лунапарка се качва на въртележка и си говори с момче до нея. Тя казва,
че мечтае да отиде до звездите, на което той отговаря: „И тук ми е
добре“. Тук футуристичната мечта да стигнем до звездите, където
да създадем един изцяло нов живот, лишен от меркантилността на
земния, е въплътена в действията и речта на Тони*.
* Естетиката на филма е иновативна, младежка и съвременна дори и днес. В интервюто с мен
Акташева сподели, че е била вдъхновена от няколко източника: първо от образованието си в московската киношкола и второ – от френската Нова вълна (Годар и Роб-Грийе), като и двете влия-
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Вероятно двете описани по-горе сцени на конфликт в дома и в
бригадата са причината филмът да не бъде показван в България (а
само на международни фестивали) до 1989 г. Тази информация бе
споделена с мен в интервю, което направих с режисьорите Ирина
Акташева и Христо Писков. Но идеологическото послание, носено
от Тони, е криворазбрано в последните тридесет години и така
от 1989 г. насам филмът се представя като „антикомунистически“,
а в героинята на Тони се привижда най-отявлената „критика на
комунизма“. Така представената във филма задълбочена социална
и политическа критика на властта, идваща отляво, а не отдясно,
се тълкува погрешно безброй пъти в контекста на антикомунистическата бинарност, доминираща в годините след края на 80-те
в България, а личността на Тони – като носителка на революцията в нейния най-идеален вид – остава неразбрана. По същия начин
феминисткото послание на филма никога е било нито анализирано, нито дори посочено, доколкото бях способна да установя от
съществуващата преса и телевизионни предавания.

Дисциплина и удоволствие:
сексуални революции
Често се смята, че сексуалната революция никога не се е случила
в социалистическия блок, че комунистите са били пуритани и са
направили хората „безполови“ (Carleton, 2010: с. 13; Димитрова, 1991).
Това е грубо обобщение, пренебрегващо не само сексуалната революция от 1920-те години в болшевишка Русия, но и последвалото
ѝ отражение върху други страни от социалистическия блок, както
и върху процесите през 1960-те.
Дори и ако се съгласим, че не е имало жени, горящи сутиените
си по улиците на социалистическите страни, не можем да пренеб
регнем историята на женския активизъм от това време (Годси,
2020; Valiavicharska, 2021). Киното е свидетелство за перформатив-

ния са прекарани от Акташева и Писков през тяхната собствена естетическа призма. – Бел. авт.

89

ното изразяване на тази източноевропейска сексуална революция,
макар клишираните образи на сутиените да липсват. Важно е да се
отбележи също, че репрезентациите в киното не са просто и само
отражения: те играят дейна роля в създаването на социални практики и трябва да бъдат разглеждани като средства за прокарване
на тези нови идеи.
Филмът Отклонение (1967), създаден по книга и сценарий на Блага Димитрова, е история за сексуален експеримент на двама студенти през 50-те години – епохата, считана от някои за най-консервативната по отношение на сексуалността. Главните герои
Неда (Невена Коканова) и Боян (Иван Андонов) са студенти, а Боян
е комсомолски секретар. След трагично самоубийство, извършено
от тяхна състудентка, членовете на Комсомола свикват събрание,
за да обсъдят случая. Студентките настояват, че другарката им
заслужава съчувствие, а не съд. Като водач, Боян определя това
изказване като „отживели схващания на романтични госпожици“,
неподходящи за тези, които искат да „построят новото безкласово
общество“. Той провъзгласява пет характеристики на истинската
любов: общност в идеите; еднакъв класов произход; професионална
връзка; сходство в характерите и, накрая, физическо привличане.
Попитан от публиката какво трябва да се направи, ако въпреки различия по всички четири точки хората са привлечени един от друг,
Боян отговаря че „ако са толкова слаби, десет дни ще са им достатъчни да се наситят и да разберат, че грешат“. Публиката е като
че ли разделена на половина – жените, настояващи на важността
на чувствата, и мъжете, които се подсмиват презрително, видимо
в съгласие с казаното от Боян, макар по-късно във филма да става ясно, че тяхното привидно съгласие е просто лицемерие. Неда
е възмутена и решава да оспори твърденията на Боян с действия.
Пред всички тя му казва, че той я привлича и че не може да направи
нищо, освен да бъде с него десет дни. След известни перипетии се
оказва, че те наистина се привличат, прекарват десет дни заедно, правейки секс и опитвайки се да разберат на практика какво е
любовта, революцията и свободата. В това пътешествие се оказва,
че не Боян е носител на идеологическо пуританство, а Неда, чия-
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то революционност минава през чувствата и прилага феминистки методи в конструирането на бъдещето. Изборът не техните
професии – Боян е архитект, Неда – археоложка – е нарочно избрано
противоречие от авторката Блага Димитрова, както в сценария на
филма, така и в книгата. Боян е консервативен – Неда прогресивна.
Но точно тук според мен се изявява тази феминистка методология при анализа на събитията и човешките отношения. Като че ли
„заровена в миналото“ Неда търси исторически, контекстуални и
идентичностни причини за случващото се настояще и конструиращото се бъдеще. Боян, от своя страна, лишен от рефлексия към
миналото и контекстите, спазва „буквата на закона“ или съвременните политически правила, за да се движи напред в кариерата
си. Но точно тази ортодоксалност и нерефлексивност в подхода
му го лишава футуристичния, иновативен полет на Неда. Размахът на нейните идеи за претворяване на човечеството, който
включва не само успех в кариерата, но трансформация на живота
и на човека като обществена единица и като индивидуалност, му е
абсолютно чужд. И този конфликт между техните подходи изкристализира в края на тяхната история. В края на техния сексуален
експеримент Неда получава покана да специализира в Москва. Боян
не приема възможността да продължат връзката си от разстояние и изисква с поведението си Неда да се откаже от специализацията. Той я поставя пред дилемата лични отношения или кариера, въпреки нейното желание да съчетае и двете. Неда не приема
това безапелационно изискване, в което жените трябва да жертват кариерата си за личния живот, и напуска Боян. Така тя става
носителка на еманципаторните революционни идеи, които точно
в този исторически момент започват да се прилагат в българското общество – а именно развитие на социалното подпомагане на
жените, децата и семейството, за да могат жените да получат
възможност за всестранно развитие на тяхната творческа натура
и да се реализират в други сфери на живота, освен в семейството.
Неда става известна археоложка.
Понеже сценарият е написан от жена, а историята е разказана от нейна гледна точка, веднага изникват въпроси, свързани с
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Неда (Невена Коканова) и Боян (Иван Андонов) в Отклонение (1967): Неда предизвиква комсомолския секретар Боян и поставя на изпитание неговата ортодоксалност в догмите, които той
сам проповядва. Тя предлага да направят сексуален експеримент и в течение на десет дни да
проверят дали сексуалното влечение може да бъде вторично по отношение на общите идеали и
интереси в една интимна връзка.

женската идентичност и с „женския въпрос“* от 60-те години. В
романа си, както и във филма, писателката Блага Димитрова критикува пренебрегването на женските проблеми в съвременното на
нея общество и тяхното подчиняване на проблемите на класата.
Това е основен критически дебат, съществуващ и до ден-днешен в
постсоциалистическото теоретично ляво пространство, който
виждаме представен толкова рано във време, за което най-общо
се смята, че жените не са имали особена критика към идеята, че
решението на класовите неравенства ще доведе автоматично
до преодоляване на всички женски проблеми (Pejić, 2010; Dimitrijević,
2011: с. 46-52; Chukhrov, 2010). Димитрова конкретно критикува
патриархалните обичаи, ограничаващи личната свобода – както на
жените, така и на мъжете. Но тя не идентифицира комунистичес
ката идеология с патриархалния морал, както правят някои постсоциалистически феминистки. Тя не вини идеологията за морала, а
разглежда процесите на формиране на потисничеството във всяка
една сфера – както в личната (която се смята за „неидеологичес
ка“), така и в обществената – или носещата идеологията. Но ако

* Проблемите на жените от това време се наричат „женски въпрос“. – Бел. авт.

92

разгледаме филма в детайли, ще установим, че, противно на често срещаното клише, в което мъжът се идентифицира с властта
и с идеологията, а жената – с маргиналността и с не-идеологията,
всъщност носителка на комунистическата идеология е Неда. Нейна отправна точка е личното пространство, което идеологизира,
докато Боян е лицемер и представител на патриархата, намиращ
прекрасна почва за възпроизводство на консервативната си власт
както в общественото пространство, така и в личните отношения.
Така работата на авторката Блага Димитрова влиза в съгласие
с критиката на Пеич спрямо постсоциалистическата политическа
бинарност, виняща патриархалното надмощие за комунистичес
ката идеология, идентифицирайки ги едно с друго. В този филм
точно тази бинарност е разбита, представяйки прекрасен пример
на феминистка критика на властовите вертикали, често смятана
за несъществуваща по времето на социализма.
Този филм е особено важен и защото коментира сексуалността
и сексуалното освобождение не само от социалистическа гледна
точка, а и през погледа на три различни епохи на социализима – Болшевишката революция, консервативния сталинизъм от 1940 и 1950те години и периода на Разведряването: 60-те години (времето, в
което филмът е създаден). Отклонение е сниман по роман за 1950те години и има автобиографични елементи. В много от книгите си
Димитрова отворено говори за секс, без да третира връзката му
с брака. Следвайки революционната комунистическа идея за еманципация на индивида, включваща и сексуалната еманципация, този
филм показва освободителното настроение на 60-те години, но
включва и препратки към болшевизма. Радикалните идеи относно
личния и сексуален живот в този филм възпроизвеждат сложната
и противоречива картина на сексуалната революция в болшевишка
Русия, която често е забравяна и засенчвана от клишето, че сексуалната революция се е случила за пръв път в САЩ през 1960-те
години (Carleton, 2010: с. 27). Едновременно с това обаче Отклонение
разкрива сложността на въпросите на сексуалността и брака от
женска гледна точка. Това е един от редките кинопримери в България, където известната теория за свободната любов – теорията
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за „чашата вода“ – на Александра Колонтай (първата жена, получила позиция на комисарка по социалните грижи в Болшевишкото
правителство, така ставайки първата министърка в световен
мащаб) се споменава директно. Теорията за „чашата вода“ обикновено се интерпретира погрешно като защита на промискуитета.
Но идеите на Колонтай са много по-сложни и конкретно основани
на лявата критика на брака като съюз, поощряващ отношения на
собственост. Нейният анализ на сексуалните отношения следва
феминистки възглед, който не съвпада с общоприетата сред нейните другари идея (считана за „по-универсална“ и мъжка) за подчинението на женския въпрос на класата:
Свикнали сме да оценяваме жената само като придатък на мъжа, а не като
личност с индивидуални качества и недостатъци, и да не обръщаме внимание на нейните психо-физически и емоционални преживявания. Мъжът,
който се намира в отношения с определена жена, отразява в нея своя
образ и точно това негово отражение, това негово его, а не самата нея,
ние считаме и досега за нейния собствен духовен и морален облик. Когато
обществото съди някой мъж за поведението му, то мъжът веднага бива
абстрахиран от постъпките му в половата сфера. А жената се оценява
винаги в тясна връзка с нейния полов живот. (Kollontai, 1980: с. 245)
Героините на Димитрова са въплъщението на мечтата за жена,
свободна да избира и да гради новия свят на равенството. Често
те са строителки или студентки в работнически лагери, които
изграждат новата следвоенна социалистическа държава. Неда и Боян
живеят в малка стая в бомбардирана сграда. Визуалният контраст
между разрушенията от Втората световна война и новите строителни работи е нарочно избран не само за да илюстрира епохата
на „бригадирското движение“, а и за да предпостави „изграждането“ на новия човек*. Неда води дневник, в който прокарва мисловни

* Бригадирското движение е организирано от новото социалистическо правителство в България,
за да мобилизира младежта да работи по възобновяването на страната след Втората световна
война, както и по индустриализацията и строежа на заводи. Преди войната България е страна,
зависима основно от земеделското си производство. – Бел. авт.
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връзки между темите за любовта и бъдещото общество. В сцена,
развиваща се около скеле-основа на стадион, създаваща впечатление за нова постройка, Боян открадва дневника ѝ, а тя го гони из
скелето, докато нейният глас зад кадър чете извадки от текста:
Не се страхувай да поемеш риск. Нали революцията стана, за да може
човек да бъде свободен да обича и да бъде обичан. Мъже и жени се срещат
не само за да родят деца, а за да може утрешният свят да се роди в тях.
Този текст за бъдещето, свободата и любовта, прочетен зад кадър
на фона на гоненицата в новопостроения стадион, символично съби
ра в едно новия свят и новите еманципирани хора, които го строят.
Въпреки че разказва история от 50-те, филмът отразява демонтирането на „култа към личността“ от сталинисткото минало и е в
пряка връзка с т.нар. Априлска линия* и размразяването при Хрушчов. Димитрова обръща внимание на личността, политизирайки
личния избор и поведение, противопоставяйки се на унифицирането
и уеднаквяването, което е по-типично за отминалия култ. Авторката прави ироничен коментар относно връзката между личност и
общество през дневника на героинята си – може би самоироничен,
имайки предвид собствения ѝ предполагаем ентусиазъм като млада участничка в бригадирското движение през 50-те години. Неда
пише в дневника си: „Любовници от всички страни, съединявайте
се!“ и незабавно изтрива надписа, смятайки го за абсурден.
Историята на младите Боян и Неда е преплетена с пътуване, което случайно ги среща 20 години след раздялата им. Те неочаквано се
намират отново на археологически разкопки, по които Неда работи.
Боян е принуден да се отклони заради строителни работи по пътя и
това отклонение още веднъж поставя под въпрос неговите идеологически ценности. Героите са вече зрели и доста променени от живота.
Но като че ли това се отнася повече за Боян. Те все още изпитват

* Априлският пленум на БКП от 1956 г. създава тази „линия“ на отмяна „култа към личността“ в
съгласие с размразяването при Хрушчов и антисталинистката политика. Малко след това изкус
твото и киното започват да дават пространство за разнородни гласове и сложни, а не идеални
пропагандистки герои. – Бел. авт.
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Неда от Отклонение (1967): Неда напуска Боян, след като разбира, че той не одобрява нейната специализация в Москва. Това е сцената на раздялата, в която тя гледа нагоре към него през руините
на къщата, в която живеят, разрушена от бомбардировките през Втората световна война.

силно физическо привличане един към друг. Неда обаче продължава да
оспорва идеологическата правоверност на Боян, на която са подчинени личните му избори. Постепенно разбираме, че правилата на Боян
всъщност не следват идеологическите комунистически предписания:
по-скоро те се съобразяват с ограниченията на социалните условности.
И тук виждаме още веднъж как властовите структури в отношенията между половете се образуват не около актуалните политически
идеи, а около патриархалния морал, който продължава да бъде доминираща идеология, инфилтрираща дори и радикалните опити да бъде
изменена. Боян винаги избира кое е правилно според социалната си
позиция, която понякога може да е натоварена с политическа власт.
Като комсомолски секретар той е отявлен борец за идеологическа
чистота, придържайки се към буквата на закона, а не в съдържанието
му, а като успешен архитект той поставя пред себе си като главни
ценности кариерната си позиция и социалните условности на женен
мъж. От друга страна, за времето си поведението на Неда е нетипично за мнозинството жени в България и е внимателно структурирано
така, че да пропагандира идеала на независимата, идеалистична личност. Като студенти те се разделят, защото независимостта ѝ му
идва твърде много. 20 години по-късно тя е готова да остане с него,
въпреки че има семейство и деца, но той отново подчинява чувства96

та си на общоприетия морал – бил той идеологически или обществен.
Димитрова очевидно съпоставя идеалите на комунистическата сексуална еманципация (по Колонтай) с механизмите на потисническата
власт, която се развива независимо от комунистическите идеали на
държавно и домашно равнище, следвайки традиционни патриархални
обичаи. Героинята ѝ Неда всъщност потвърждава, че освен чувствата и сексуалното привличане, първото от идеологическите правила,
които Боян изброява в началото на филма, „единството на идеите“, е
едно от най-важните за това, хората да бъдат заедно. Такова единство двамата очевидно никога не са имали: тя – идеалистична мечтателка, той – реалистичен конформист*.

Критика отляво
Реших да се впусна в това дълго описание на филма, за да дам пример
не само за съществуваща феминистка критика от 60-те години,
но и за да подчертая политически пристрастната интерпретация
на дисидентските филми от това време. Установените патриархални ценности на работника и на комсомолския секретар не само
разкриват антиеманципаторната среда в личната и обществената
сфери, но и поставят под въпрос самото осъществяване на еманципаторните идеи. Тези филми също така се занимават и с темата
за предателството, която доминира в много творби, създадени от
членове на комунистическата партия, пострадали от цензура по
това време и чиито филми са или погрешно интерпретирани като
„антикомунистически“, или не биват показвани и до днес заради
лявата им политическа заявка.

* Когато в интервю попитах Иван Андонов, който изиграва ролята на Боян, дали мисли, че хората,
които смятат да живеят заедно, трябва да изповядват еднакви идеи, той ми каза, че: „Всичко,
което Боян казва, е дивотия. Няма такова нещо като „единство в идеалите“. Всеки отговаря за
себе си“. Част от интервю, взето от Андонов. Откъси от него са публикувани тук. По-нататъшната му дейност като кинорежисьор доказва този възглед до някаква степен, макар и да е
все още доста далеч от чист социален дарвинизъм. Неговата критика на народното еснафство в
един филм като Вчера (1989) разкрива много общи характеристики с идеализма на Неда. – Бел. авт.
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Подвигът (деянието на геройството) по време на война и мир
е доминантна тема в киното и кино изследванията след Втората
световна война (Станимирова, 1973)*. Анализът на половата динамика в партизанските и антифашистки организации разкрива, че
водещата роля на жените като боркини във военно време се обръща към домашната сфера по време на мирни периоди. Понякога
всекидневното геройство на жените като майки или работнички е
отбелязано, но по-често реализацията изключително в домашната
сфера лишава жените от независимостта, придобита във военно
време (Воденичаров, 2011). Подобен процес на маргинализиране на
жените може да бъде проследен и в антикомунистическото дисидентство от движенията от 1970-те и 1980-те години**.
Този факт не е изненадващ и въпреки че все още трябва да бъде
разпознат в академичните изследвания, той все така не е достатъчно признат в публичността. Източноевропейското дисидентство
от социалистическия период и от периода на прехода към капитализъм днес масово се определя само като антикомунистическо и
една от причините е „обърнатата реторика“, отбелязана от американската изкуствоведка Сюзън Бък-Морс. Бък-Морс прави анализ
на философския дискурс на Запада и Изтока в края на Студената
война. Тя се позовава на конференцията в Дубровник от 1990 г.,
където философи от двата бивши лагера се събират да обсъждат „Философски проблеми на постмодерния дискурс“ (Buck-Morss,
2000: с. 237):
Като цяло ние сякаш възобновявахме официалното поляризиране между
източни и западни дискурси, но този път с обърнати позиции – „Изтокът“
използваше всеки познат стереотип от Студената война, за да охарактеризира своето тотално уникално, тотално тоталитарно минало, а

* Вж. Неда Станимирова, „Кино и героика. Героят в българските филми за съпротивата“, Наука
и изкуство. 1973 – Бел. авт.
** Вж. Kowalchuk, 2011: с. 213-220 и Pejić, 2010b с. 26: „...не трябва да забравяме, че тези интелектуалци, които бяха „шампиони на демокрацията“ тогава през 70-те, не проявиха много толерантност към някои жизнени елементи на демокрацията, която най-накрая бе получена през 1990 г.
Така през 1991 г. Вацлав Хавел, тогава президент на Чехия, каза, че счита феминизма за пристан
за „отегчени домакини и незадоволени любовници”. – Бел. авт.
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„Западът“ повтаряше обичайната критика на капиталистическата стокова култура, приета в СССР много преди политиката на „Гласност“.
Така описаната ситуация връща критиката на властта към непродуктивното бинарно политическо пространство. Но ако изоставим тази полярност, която като че ли в наше време започва да губи
сила, ще видим, че в самото начало на „реалния социализъм“ присъства силна вътрешна комунистическа критика на появяващата
се потисническа власт.
Един от първите цензурирани филми, наречен Партизани (1957)*,
е създаден от Бинка Желязкова, първата кинорежисьорка в България. Тя и съпругът и Христо Ганев, който е сценарист на много
от нейните филми, са били активни участници в антифашисткото
партизанско движение от Втората световна война. Във всички
свои филми Желязкова отправя остра критика към грешките на
новодошлите на власт, високопоставени в комунистическата
партия, и то не като антикомунистка, а като критично мислеща жена с леви убеждения. Желязкова използва собствената си
история и етическа позиция, за да създаде дълбоки метафорични образи, които ни говорят и днес. Мнозинството от нейните
герои са жени, което представлява явна феминистка критика на
доминираната от мъже политика, а повечето ѝ филми са ангажирани с темата за предателството и героизма от гледната
точка на тези жени. Безименната жена от Привързаният балон
(1967, най-известният филм на Желязкова, оценяван по цял свят
заради своята кинематографична иновативност) бяга от стадо
вълци. Това е история, паралелна на основната, която е за едно
цяло село мъже, преследващи свободно летящ цепелин, символ на
свободата, за да го свалят и да направят от него нещо полезно,
като например да ушият ризи. Женският образ е контрапункт на
тази колективна мъжка дейност, чрез който героинята се идентифицира с балона, с жаждата за свобода и с опасността тя да
бъде отнета.
* Филмът и в момента не е показван; може да се поръча за частна прожекция в Киноцентъра в
София. – Бел. авт.
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Но тук бих искала да се спра по-специално върху филма Последната дума от 1973 г. Той разказва историята на няколко затворнички,
осъдени на смърт, които по различен начин участват в антифашистката съпротива. Филмът е направен през 70-те години и е насочен
към съвременните младежи. Той не е биографичен и героините са
събирателни, символични образи, носители на идеята за подвига
не само по време на военното минало, но и в съвремието. Отново
темата за предателството – не само фактическо, но и символно –
е от централно значение. Главната героиня, в изпълнението на
Цветана Манева, е учителка в гимназията, която е изправена пред
избора да се откаже от убежденията си и да спаси живота си или
да умре и да не разочарова учениците си, които следват нейните
идеали. Тя е бременна и ражда момиченце в килията, която дели
с още пет жени, осъдени на смърт. Въпреки силния натиск върху
нея, тя не се отказва и е екзекутирана. Филмът завършва със сцена под бесилката, където тя за последен път кърми дъщеря си, а
сцената е монтирана с кадри от съвременността, в която хора и
цели семейства с деца спират по улицата, за да почетат с минута
мълчание героите, загинали в борбата против фашизма.
Тази класическа история за саможертва от това време е разказана не като плавно развиваща се история, а като серия от сцени,
които биха могли да бъдат гледани отделно една от друга. Те се
редуват с музикални моменти, в които тези истории на антифашистката борба се превръщат в рок-опера, преплитаща музиката с действие и политическо послание, типично за антивоенната
младежка култура на 60-те и 70-те години. Тук отново, както във
филма Отклонение, историята е за едно отминало към момента на
създаване на филма време, но героините имат съвременен за 70-те
години вид. Така темата за женския героизъм не изгражда недостъпни образи от едно отдавнашно минало, а настоява, че ценностите,
за които са умирали тогава, трябва да бъдат отстоявани и днес.
Освен с темата за предателството на идеалите в мирно време,
когато като че ли всичко вече е извоювано, Желязкова се занимава
и с темата за политическата амнезия, която създава условия за
това предателство и подмяна на ценности. Тази амнезия е изклю-
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Жените смъртнички във филма Последната дума (1973) на фона на рисунки на художничката Лика
Янко, използвани в сценографията на филма. Всяка от тях показва различна женска роля в общес
твото и в антифашистката съпротива. Филмът смесва естетиката на 70-те с история от
40-те, като по този начин говори не само на младото поколение от времето на създаването си, но
и остава силен и съвременен и до сега.

чително разпространена днес, около осемдесет години след края
на войната, и затова този филм е невероятно силно въздействащ
точно с това си послание.
Всеки един от женските образи заслужава специално внимание.
Партизанката, ятачката, художничката и учителката-майка –
всички те обръщат внимание на определени роли в политическата
съпротива, но и в общественото устройство. Тук ще се спра на
образа на художничката (Доротея Тончева), защото според мен той
въплъщава най-ясно идеята за бъдещата жена. Докато учителката
е жената от миналото, която предава силата си на своята родена в затвора дъщеря, която ще бъде закърмена с нея и ще я носи в
бъдещето, художничката е тази, която представя модел на поведение отвъд смъртта и носи бунта в бъдещето. След раждането на
бебето тя изрисува килията на смъртничките с цветя и животни
(оригинални произведения на художничката Лика Янко), като я превръща в прекрасен свят, върху който да се спират очите на новороденото дете. Тя, както и другите затворнички, е малтретирана
и заплашвана постоянно, като няколко пъти я водят с примка на
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врата до бесилото, а след това я връщат обратно в килията. Тази
постоянна физическа среща с идеята за насилствената смърт е ясно
противопоставена на животворящите ѝ стенописи и представя
друг един вид подвиг – това не е подвига на учителстването или
майчинството, а на създаването на новия живот около нас и чрез
нас като общество. Идеята за осъществяването и овеществяването на комунистическата утопия е носена точно от тази героиня.
Филмът е сетивно разтърсващ. Затова накрая бих искала да разгледам как темата за сексуалността, физическата любов и сексуалното насилие е представена в него. Сцени на изнасилване са включени във филми, за да бъде показана жестокостта на насилника. Но
често тези сцени се превръщат в сексуални фетиши и без действително да създадат необходимото чувство за отвращение. За този
проблем в българското кино пише Геновева Димитрова (1991: с. 5).

Цветана Манева в ролята на учителката от Последната дума (1972). Това е моментът, в който
тя казва, че свободата зависи от гледната точка и за нея следователят е зад решетките.
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Обикновено обаче филмите с фетишизираните изнасилвания са
правени от мъже. В случая на Последната дума изнасилването е
показано от женска гледна точка, сексуалният акт не е натуралистичен, тялото на изнасилената героиня е представено не като
слаба жертва, а като тяло на прикована с белезници великанша, разпъната от някаква тъмна сила. Насилникът, въпреки че е конкретен палач, няма плътност като герой – той отново е събирателен
насилнически образ. Тази сцена и други, които говорят за системния
сексуален тормоз, прилаган върху жените антифашистки, е противопоставен на сцена на близост между художничката и нейния
любим – отново един не съвсем конкретен образ. Това е сцена, в
която физическата близост е между двама затворници, разделени
от решетка. Тяхната физическа близост е изключително ограничена, но в същото време силно еротична и показана през женски очи –
рядък случай в българското кино.

Заключение
Темата за бунта, носен от героините в българското кино, не е достатъчно разработена. Присъстват много текстове от социалистическия период, които резглеждат тази тема, без да се занимават
със специфичните послания, прокарвани от женските кино героини.
Когато в статиите, посветени на киното, се повдига въпросът
за пола, по-често се срещат текстове, занимаващи се с ненужно
еманципираната жена: тази, която е оставила детето си заради
кариера (Търси се съпруг за мама, 1985), за жената на лов за мъже
(Дами канят, 1980) или пък слабата жена и жертвата (Всичко е
любов, 1979; Комбина, 1981). Рядко или почти никога жените, занимаващи се професионално с кино, не са питани за техните послания
относно равенството на половете. Ако героините им са бунтарки,
то тогава те започват да бъдат считани за все по-универсални и
губят специфичността на женското послание, което носят. Така
винаги ще оставаме с впечатлението, че женският въпрос, половият
въпрос, джендър въпросите са вторични или даже ненужно отвли-
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чащи, говорейки за цялостни обществени изменения или революции.
Но внимателното вглеждане в тези героини ще ни убеди в противното. Героинята Тони не може да бъде носителка на революцията
и на лявата критика в този филм, ако не носеше перспективата
на жена, смятана за „курва“ в мъжкия трудов колектив, устремил
се към егалитарното бъдеще. Неда не би могла да представлява
толкова силна критика на предателството и лицемерието, ако не
беше третирана така несправедливо от своя любим, когато става
въпрос както за нейната научна кариера, така и за нейната сексуалност. Героините от Последната дума не биха могли да говорят за бъдещия живот в свободна България, ако историите им не
минаваха през майчинството и сексуалното насилие – именно две
от темите, считани за „типично женски“.
По-внимателното вглеждане в героините от следващите поколения ще разкрие силата на социалните послания, които идват от
женските роли. Надявам се такива анализи да се появяват все повече,
за да можем да изградим по-пълна, а не само фиктивно „универсална“
или мъжка картина на живота около нас, както и на лявата критика както на комунистическия период, така и на нашето съвремие.
БИБЛИОГРАФИЯ 
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Разговор с
Боряна Росса
за изложбата
„Отклонение.
Жените в
българското
кино“
Неда Генова
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Н

еда Генова: Твоята изложба „Отклонение. Жените в българското кино“ се проведе през лятото на 2021 г. в Гьоте
институт в София. Разбирам, че за изготвянето ѝ черпиш
от заниманията в дисертацията ти, в която разглеждаш пола в
българското, руското и съветското кино. Как би описала разликата
в едно академично занимание с тези теми и художествения подход
към тях? Какви са възможностите – от аналитична, комуникативна или артистична гледна точка – които ти дава формáтът
на изложбата?

Боряна Росса: Аз съм преди всичко художничка, тоест моят изразен апарат минава през изображението, което създавам, повече
отколкото през текстовете, които пиша. Така се изразявам найдобре. Изображението може мигновено да излъчи идея към зрителите, която ако има фо́рмата на академичен текст, трябва да
бъде подробно обяснена и защитена. Изкуството дава възможност
за изказвания, които са спорни и дори нарочно провокират повече
въпроси, без задължително да насочват към отговор, както това
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същото изказване, записано и защитено в академичен текст. Изоб
раженията взаимодействат с образи от нашата памет и сънища
понякога по неочакван начин, което дава възможност за многобройни реакции и интерпретации у зрителите: били те под формата
на диалог с произведението, или пък в противоборство с него, а
понякога и тотална възхита. Изкуството работи с емоциите на
зрителите, а целта на един академичен текст, макар също да може
да въздейства силно емоционално, не е да доведе читателите до
катарзис.
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НГ: Как би описала отношението между изложбено пространство
и кино в контекста на този конкретен проект? Знам, че въпросът
може да бъде обширен, но ми е интересен процесът, при който
подбираш определени филмови сцени, теми, образи, фигури, които да използваш за изграждането на изложбеното пространство –
същевременно в диалог с „оригиналните“ филми, но и качествено
различно от тях.
БР: Основен въпрос в тази изложба беше как да превърна серията
от интервюта, които могат спокойно да се гледат като влогърска серия, в тотална поглъщаща и емоционална инсталация, която да накара хората да седят в залата и да гледат около три часа
видео или да го търсят онлайн. Видеото в изложбена зала е винаги
проблем, защото зрителите гледат 2-5 мин и с това се приключва. Говори се, че съвременното ТикТок поколение не можело да
гледа дълги произведения. Това изобщо не е вярно – влогърската
култура показва съвсем обратното. Съвременните хора гледат
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ужасно много и дълги видеа. Аз продължавам да търся начини, по
които такъв формат може да бъде представен в галерия, дори и
да е като примамка към онлайн съдържанието. За мен вдъхновение бяха плакатите пред киносалоните, с които съм израснала. Те
бяха монументални живописи или рисунки на платно и се сменяха всеки месец на фасадата на киното. Всяко кино имаше щатен
художник, който се занимаваше с това. Много от интериорите на
кината, като например „Димитър Благоев“ (после беше „Европа“),
бяха оформени с големи фотографии на български актьори в техни
кино роли. На никой плакат нямаше извадки от реплики на героите,
но избраните моменти бяха известни, иконични за филмите, които
представят. Текстът в моите работи – както в рисунките, така
и в уголемените монументални детайли от тях, които бяха оформени като стенопис – идва да подчертае реплики, които за мен са
важни в моята интерпретация на филмите, както и в историята,
която разказват. Често тези текстове съвпадат и с моменти,
подчертани и от зрителките на филмите, от които взех интервю.
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НГ: Прави ми впечатление, че в образите силно присъстват вектори на движение, сили на привличане и отблъскване, което за мен
запазва филмовия им динамичен характер. Как избра кои филмови
кадри да пресъздадеш в рисунки? Какво беше важно за теб при работата над тях?
БР: Първоначално започнах да създавам тези рисунки, за да мога
накратко да разкажа филма преди интервюто, без да правя „трейлър“
от кадри от самия филм, които така или иначе се появяват като
илюстрации по време на интервютата. Така че тези мои рисунки
разказват историите във филма и са монтирани като анимации
преди всяко видео. От тях аз избрах отделни кадри, които да напечатам и с които да оформя пространството, илюстрирайки основния си извод от интервютата. А той е, че героините от филмите
по време на социализма имат силен революционен и еманципаторен
заряд, в много от тези филми героините излизат победителки. В
съвременните филми от последните 30 години се срещаме непрекъснато с все по-усиленото ограничение на жените и с усилване
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на трудностите в техния живот. Тези нови героини почти никога
не са победителки, независимо от силния си характер. Победите
в тези филми са резултат от драматургията и от желанието на
създателите да окуражат, да вдъхнат сила. Все още не мога да си
дам отговор защо такива драматургични решения не съществуват
в съвременното българско кино.
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НГ: Отново въпрос, отнасящ се към формален избор и неговата роля
спрямо замисъла на изложбата: изложбата е съпроводена от разговори с жени, обсъждащи различни български филми. Защо пожела
да ги проведеш? Как би обвързала – ако въобще – феминистките
бунт и съпротива, от една страна, и диалогичността или необходимостта от създаване на пространства за разговор, от друга?
БР: Всяко едно произведение на изкуството може да има дълъг и
даже вечен живот, ако не е нарочно закопано в историята или в
някакви новообразували се бели петна като историята на социалистическия период. Аз съм все пак на такава възраст, че съм живяла
по времето на социализма в своите вече съзнателни години. Постоянното несъответствие на моите спомени конкретно в областта
на киното и как то беше интерпретирано, от една страна, и новите тълкувания на това същото кино, от друга, започна ужасно да
ме дразни. С течение на годините хората, които гледат филми от
1970-те години например ще бъдат все повече тези, които не са
живели тогава. Непосредственото влияние на тези филми ще бъде
прикрито от нови и често неадекватни интерпретации. Затова
исках да имам различни поколения жени, които да говорят за тези
филми. Да събера малко от историята, идваща от устата на тези,
които са я живели и за които тези кино-образи са образи на самите
тях. Този подход също показа големите дупки между поколенията и
учудването на младите, че героините от 1960-те са по-радикални
от днешните. Оказа се, че тези образи от миналото продължават
да имат своя силен революционен потенциал. Съвременните момичета и жени, макар да се идентифицират с днешните кино-героини
като житейски опит, не искат да се идентифицират с тяхното
нещастие и неуспех. Това се изясни в дискусията, която проведохме
в Гьоте Институт. Надявам се този проект да провокира повече
гледане и обсъждане на социалното послание на старите филми
и отношението им към съвременните кино теми, а така също и
интерпретацията на миналото.
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Кино навсякъде,
кино за всички
Блок Кино
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А

вгуст, 2015 година, София. Минути преди залеза училищният двор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ в „Хиподрума“ е
пълен не с ученици, а с хора на всякаква възраст от квартала, разположени на шарени столчета и шезлонги пред огромен
бял екран. Предвидените 300 места не стигат за желаещите да
гледат новия български филм Потъването на Созопол (2014), затова някои отиват до вкъщи за допълнителни столчета, одеала или
шалтета, а други просто сядат на топлия асфалт с бира в ръка.
Деца, възрастни, по-възрастни, кучета, колела – всички успяват да
си намерят място преди слънцето да се скрие и пространството
почти магически да утихне, превръщайки се в огромен киносалон
под звездите. Макар сравнително близо до централната част на
София, квартал „Хиподрума“ рядко се оказва домакин на културни
събития, а жителите му не помнят някога да е имало прожекция
на открито само на няколко минути от домовете им. На първия
ред, точно до проектора, почти невярващ на интереса, е режисьорът на филма Костадин Бонев със съпругата си. След десетките прожекции и фестивални отличия, това е най-разнородната
българска публика, която се среща с Потъването на Созопол. Филмът е на български език със субтитри на английски, за да може да
достигне до възможно най-много хора. Но… в една от сцените се
появява кратък диалог на френски, за който няма български превод.
Костадин Бонев се пресяга, взима микрофона и с плътен тембър
огласява училищния двор с българска реч. Никой освен организаторите не разбира, че това е развълнуваният режисьор, който
иска тази публика да получи всичко от 100-минутната лента. До
последния звук, жест, мълчание и дума.
Така преди 6 години започва Блок Кино – един от най-мащабните проекти на Сдружението за културни инициативи „АС“. Екипът
на АС са няколко приятели с различна професионална ориентация и
споделен интерес към отворените за всички културни събития и
изкуство. Специалисти в сферата на киното, визуалните комуникации и организирането на събития, те работят върху теми като
популяризиране на съвременното българско кино, обживяване на
градската среда, привличане на маргинализирани публики, интегри-
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ране на изкуството в началното образование и свободен достъп до
качествено съдържание.
В световен мащаб се наблюдава тенденцията съвременното
изкуство и кино да излизат от музеите и избраните салони и да
преосмислят периферните градски пространства като нови сцени и културни средища. Този процес на демократизация открива
изцяло нови посоки за взаимодействие между изкуството и хората,
осъществявайки невъзможни в миналото срещи, и води до трайна
социокултурна трансформация.
През 2015 г. Блок Кино стартира с мисията да срещне новото
българско кино с възможно най-широка публика. Повечето филми
често се оказват заключени в ограничен брой фестивални прожекции в няколко киносалона в централната част на София, като разполагат с оскъден бюджет за реклама и въпреки своето официално
разпространение не успяват да разгърнат пълния си зрителски
потенциал. В този смисъл прожекциите в рамките на Блок Кино им
вдъхват нов живот за срещи с различни публики. Така естествено
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следвайки принципа, че когато Мохамед не отива при планината,
планината трябва да отиде при Мохамед, се ражда идеята за кино
на открито, там, където са хората. Междублокови пространства,
градски градини, квартални паркове и училищни дворове се трансформират за вечер в киносалони за нови български филми, но и за
среща със съседите от квартала.
Блок Кино се стреми да открива и дори да изгражда метавръзки
между избраните филми (с тяхната тематично-сюжетна пред
метност), пространствата (с тяхната история и биографична
специфика) и идейните нагласи на техните обитатели (които се
разгръщат по целия спектър от крайнолиберални до крайноконсервативни). Понякога тези връзки са по-видими и конкретни, друг път
са по-асоциативни и условни, а стратегиите за постигането им са
различни: често екипът търси филми, в които публиката може да се
припознае и дори да открие механизми за справяне със собствените
си проблеми и тревоги; но с избора на филми се стреми да провокира дебати в зони, в които конкретни теми (свързани например със
стигматизацията и маргинализацията на различни социални групи)
традиционно се възприемат като трудни и са табуизирани. Блок
Кино борави с произведения, които вече са културен факт, но чрез
своята селекция създава определен тематичен контекст, представящ гледните точки на българските творци към конкретна
екзистенциална, социална, историческа и дори политческа проблематика, и по този начин се стреми да улесни осъществяването на
обществени дискусии по важни и значими теми.
След успеха на първото издание в пет столични квартала, проектът започва скоростно да се разраства: разширява се обхватът
на филмите, районите и публиките. В следващите няколко години
прожекциите се утрояват, като успяват да достигнат до 13 квартала, сред които ж.к. „Надежда“, „Дружба“, „Люлин“, „Младост“,
„Герена“, „Редута“, „Студентски град“, „Княжево“, „Изток“, „Света Троица“, дори на Витоша. Прожекции извън пределите на София
гостуват в парк „Лаута“ в Пловдив, квартал „Владиславово“ във
Варна и Морската градина в Бургас. Общо 100 прожекции с курирано съдържание, съставено от най-актуалните и успешни филми
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за последните години като Подслон, Дзифт, Тилт, Потъването на
Созопол, Аве, Урок, Слава, Зад кадър, Съдилището, Източни пиеси, С
лице надолу, Жажда, Кецове, Каръци, Цветът на хамелеона, Посоки, Ага; документалните Последната линейка на София, Коридор
8, Добрият пощальон, Георги и пеперудите, Азбука на надеждата,
Неонови приказки, Дългият път към дома, Кеймбридж, Формулата на Тео; хибридния Три сестри и Андрей; анимационните Щрих
и стих, Денят на кървавите венци, Как Сърдел направи ремонт,
Лист хартия и още десетки игрални, документални, анимационни
филми във всички възможни дължини и формати, събират над 5 000
зрители всяко лято.
Част от тази публика са хора, които заявяват, че не са ходили
на кино през последните години; хора, които нямат време, средства или достъп до информация за културни събития, която е често заключена в централната част на града; хора, които за първи
път гледат български филми, създадени след 1990 г.; деца, които
за първи път застават пред голям екран. Проектът съвсем пред-
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намерено успява да привлече социално многообразна публика, като
предизвиква активно внимание и дебат около темите, които засяга
съвременното българско кино. Реализирането на отделни събития
за всеки квартал формира вътрешна и локализирана общност, която
преобръща значението на публичните пространства, носейки нови
перспективи и интерпретации на понятия като „общо“ и „публично“.
Характерна за прожекциите на Блок Кино е атмосферата на заедност, на взаиморазбиране, общо участие. Филмите от програмата
се превръщат в среща и комуникационна връзка между една традиционно разнородна и физически дистанцирана аудитория, което
превръща преживяването в много по-лично и свойско.
През годините под шапката на Блок Кино се раждат инициативи
като Блок Д – с фокус върху популяризирането на съвременното българско документално кино – и Блок А – иновативен формат за популяризиране на българско анимационно кино в началните училища чрез
кинопрожекции, работилници и срещи на живо с български аниматори.
Блок А се случва благодарение на няколко партньорски училища и
работи в посока на интегрирането на изкуството в учебния процес,
преосмисляйки класната стая като място за творчество. През 2021 г.,
за да отговори на извънредната ситуация и промените в учебния
процес, Блок А се трансформира в Блок Кино Kids, общодостъпно
образователно онлайн пространство, разработено специално за
преподаватели и деца в начален курс.
Блок Кино работи с млади журналисти, социолози, култоролози,
филмови критици, художници и преводачи, заедно с които създава
рубрики като: „Хора и квартали“: вълнуващи истории за софийските райони, в които Блок Кино гостува, видяни през личния разказ
на живущите там; „Критиците от Блока“: в съвсем кратка форма,
в която млади филмови критици дават своите оценки за българските пълнометражни и късометражни игрални, документални и
анимационни филми, включени в програмата на Блок Кино; „Блок А –
text“: специална рубрика, съдържаща разговори с авторите на анимационните филми от програмата на Блок А, които дават богата информация за избора на темите и сюжетите, подходите и материалите,
с които боравят режисьорите при създаването на своите творби.
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През последните години Блок Кино работи и в посока на приобщаване на маргинализирани публики. Прожекции на български филми в
Центъра за настаняване от семеен тип в град Самоков и Регистрационно-приемателния център за временно настаняване на търсещи убежище във „Военна рампа“ отварят проекта към изцяло нова
проблематика на социокултурната изолация. Днес организаторите търсят и нови пътища за приобщаване на публики с увредено
зрение и слух, които също в огромната си част са оставени извън
активния културен живот в страната.
Блок Кино се случва благодарение на всеотдайната работа на
малкия, но ефективен екип на Сдружението за културни инициативи „АС“ чрез публично финансиране след ежегодно кандидатстване в конкурсните програми към Дирекция „Култура“ на Столична
община и средства, набирани от избрани частни партньори, които
споделят мисията на проекта. В периода 2015 – 2017 г. Блок Кино се
реализира с подкрепата на Програма Култура на Столична община,
а от 2018 г. става част от Културния календар на София и получа-
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ва субсидия в рамките на направлението. Размерът на публичната
помощ обаче не се увеличава през годините и за последните три
издания покрива едва около 50% от нужните средства за реализация на проекта. Въпреки това Блок Кино се разраства значително,
благодарение на дългогодишното си партньорство с ИКЕА България още от самия старт през 2015 г. и партньорите от последните
издания – Кауфланд България и Спарк България.
По редица социално-икономически и демографски причини е невъзможно културната дейност в България да се самоиздържа от приходи
на пазарен принцип. Затова културният сектор разчита на държавна
и общинска помощ, но публичните средства, които се разпределят
на конкурсен принцип от фондове и финансиращи програми, често
покриват само определен процент от бюджетите, необходими за
реализация на предложените проекти. Частичното финансиране и
липсата на алтернативни държавни инструменти за дофинансиране
налага на независимите културни оператори да преосмислят концепциите си, да намаляват мащабите, да свиват съдържанието си, като
по този начин се отдалечават от първоначалния си замисъл, което в
повечето случаи се отразява неблагоприятно върху крайния резултат. В този смисъл е съвсем закономерно културните оператори да
търсят взаимодействие с частния бизнес, който обаче твърде рядко е отворен към меценатство или други форми на партньорство,
които не налагат агресивно търговско и продуктово позициониране.
Въпреки тази ситуация, с опита си дотук Блок Кино доказва, че
при наличието на смислена кауза в обществена полза и с ясно изведена социална и културно-образователна насоченост, колаборацията
между независимия културен оператор и частни партньори, без
компромиси и изкривяване на идеята, се оказва възможна. Екипът
на Блок Кино вярва, че частният бизнес е длъжен да участва много
по-активно и отговорно в социално значими кампании и дейности,
с което да спомага за запълването на онези дупки, които зейват от
често недотам успешното, далновидно и прозрачно управление на
държавните ресурси.
Блок Кино се развива постоянно, но по-важното е, че заедно с
него се разраства и публиката на българското кино: немалка част
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от зрителите, които посещават отворените летни прожекции,
се превръщат в редовна публика за новото българско кино. Устойчивото провеждане на културни събития на открито в периферни
квартали помага за обживяването на инфраструктурата им и при
дългосрочна ангажираност тези места биха могли да се превърнат
в модерни градски социално-културни центрове.
Със своя принос и постоянно развитие Блок Кино е пример, че
ефективното участие на граждански инициативи в социално-културните процеси в ползотворно сътрудничество с местни и национални структури, както и привличането на частния бизнес към
смислени обществени каузи, е първата стъпка в голямата битка за
трансформацията на градската среда и модернизацията в културния сектор. Всяка подобна инициатива е важна съпротива срещу
унищожителната сила на бездействието.
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„Братя!“:
Солидарно
документално
кино
Росен Джагалов
превод: Неда Генова

Кадър от филма
на Крис Маркер
Усмивка без котка (1977)
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Н

е гледах Броненосецът Потьомкин, когато излезе за първи път.
Бях твърде млад. Помня кадъра с месото. Определено. С червеите.
И малката палатка, в която беше положен мъртвецът, и когато
първият човек се спира пред нея. И епизода, в който другите моряци се
прицелват от мостика на бойния кораб. И точно когато офицерът дава
заповед за стрелба, един огромен моряк с големи мустаци изкрещява
дума, която се разнася по целия екран: „Братя!“.
Някои читатели може би си спомнят тези слова като началните думи
от величествения разказ на Крис Маркер за бурните 1960 и 1970 години на световната левица – четиричасовия есеистичен филм Усмивка
без котка (Le fond de l‘air est rouge, 1977)*. Създаден като обобщение
на цял цикъл леви борби, този филм, като никой друг кинематографичен текст, улавя структурите на чувствата на Новата левица
на Запад и еманципативните течения в Третия свят. За разлика
от тези движения обаче, оживени както от поколенчески, така и
от политически борби, Маркер е погълнат – както обикновено, по
своя фин, недогматичен начин и често чрез средството на своята
силно идиосинкретична памет – с възстановяването на генеалогии**.
Оттук и споменът на Маркер за Броненосецът Потьомкин (1927),
разказан на визуалния фон на филма на Айзенщайн и последван от
триумфалната музика на Лучано Берио. По-нататък във филма на
Маркер мустакатият Потьомкински моряк Вакуленчук и изписаното на руски възклицание Братя! се появяват още веднъж на екрана, монтирани с кадри на чехословашки граждани, които яростно
жестикулират пред смутен съветски танкист по улиците на Прага
през август 1968 г. В тези кадри виждаме как държавата, родена
от една демократична революция половин век по-рано; държавата,
която двадесет и три години по-рано е освободила същите тези
* Настоящият текст представлява превод на пета глава от Djagalov, R. (2020) From Internationalism
to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds. McGill-Queen’s
University Press. Преводът е направен с любезното разрешение на издателството. – Бел. прев.
** Други филми на Маркер, като Влакът си върви (1973) и Последният болшевик (1993), посветени
на наследството на ранния съветски документалист Александър Медведкин, свидетелстват за
трайния му интерес към съветския авангард. В неотдавнашната си лекция Медиум на интимността Робърт Бърд се опитва да осветли отношенията между двамата режисьори. – Бел. авт.
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улици от окупационната германска армия (Маркер започва целия
епизод с кадри от кинохрониката от май 1945 г., на които се вижда
как чехите ентусиазирано посрещат подобни съветски танкове),
смазва друга една демократична революция: Пражката пролет.
Умножавайки противоречията в този исторически момент, Маркер показва Фидел Кастро – истински революционер от Третия
свят, ако изобщо някога е имало такъв, и в същото време глава на
държава, много зависима от съветска подкрепа срещу потенциална инвазия от страна на САЩ. Кастро произнася реч в защита на
въоръжената интервенция в Чехословакия от страна на страните
членки на Варшавския договор.
Следвайки усилията на Маркер да възстанови историята на
левицата с всичките ѝ противоречия, тази глава се стреми да очертае глобалните контури на една противоречива „съветска следа“
в Третото кино, най-вече в документалното му латиноамериканско ядро. Макар значителен брой африкански и азиатски политически режисьори от този период, от Сембен Усман до Мринал Сен,
или широко признават своята ангажираност с ранното съветско
кино, или дори са получили своето кинематографично образование
в СССР, латиноамериканските документални режисьори активно
се противопоставят на подобно апрорииране в рамките на съветската традиция. Твърдо решени да се деколонизират от европейс
ките модели (а съветската култура в техните очи определено е
европейска и в съвременния си вариант далеч не привлекателна),
тези нови леви киноавангардисти се стремят да създадат ново и
автентично латиноамериканско изкуство*. Въпреки това такава
една „съветска следа“, свързваща съветските авангардни филми
от 1920-те години с латиноамериканското документално кино
от 1960-те и 70-те години, може да бъде открита, проследявайки
развитието на онзи жанр, който Томас Уо определя като филм на
солидарността (Waugh, 2009: с. 7-17).

* Разбира се, пълната еманципация от западното кино никога не е постигната. Влиянието на
италианския неореализъм и френската Нова вълна е широко документирано. Виж например главата „Неореализъм и арт кино“ в: Schroeder, 2016, както и „Латинска Америка“ в: Nowell-Smith,
2013. – Бел. авт.
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Плакат на Една шеста от земята (Дзига Вертов 1926). Целият филм на Вертов е достъпен тук.

Докато Уо разглежда филма на солидарността единствено във
връзка с работата на Йорис Ивенс от края на 1930-те години на 20.
век, тази глава ще предложи разширен исторически и географски
преглед на жанра, най-напред във филмите на ранните съветски
документалисти от края на 1920-те и началото на 1930-те години,
като Дзига Вертов, а след това в дългите, преплетени филмови
траектории на Ивенс и неговия съветски двойник Роман Кармен.
Тези траектории ги отвеждат в Испания по време на Гражданската война, в Китай, където народният фронт се бори срещу японската инвазия, и във Виетнам, съпротивляващ се на френските и
американските окупатори. През 60-те години на 20. век, когато
Ивенс и Кармен насочват камерите си към Латинска Америка, към
тях се присъединява нова група солидарни документалисти, водена от Крис Маркер и кубинеца Сантяго Алварес. Чрез обмена през
страните Виетнам, Куба и Чили, които играят ролята на зони за
контакт, солидарните им филми от този период и заниманията им
с латиноамериканските документалисти се превръщат във важен
принос към Третото кино. Тъй като кинознанието вече поставя
Вертов сред основоположниците на документалното кино, трети128

ра Йорис Ивенс и Крис Маркер като утвърдени автори на 20. век и
издига Алварес, Гетино, Соланас и Гусман до статута на основни
представители на латиноамериканското документално кино, тази
линия на изследване благоприятства основно Роман Кармен, чието
глобално творчество, обхващащо периода от началото на 30-те
до средата на 70-те години на 20. век – както и цялата традиция
на съветския документален филм след Вертов – е било обект на
сравнително малко научно внимание*. Другият принос на настоящата глава е насочен към генеалогията на самия документален
филм на солидарността – жанр, който, както ще покажа, произлиза
от ранния съветски постулат за потенциала на киното за интернационалистически борби. Този прочит може да постави някои от
най-известните политически документални филми и документалисти от краткия 20. век в един много различен, простиращ се във
времето контекст. Ще направя това чрез проследяване еволюцията
на трите занимания, които според Уо определят жанра: 1) с Другия/
културното различие, дори с конфликта; 2) с вътрешните публики;
и 3) с документалната форма, способи и език (Waugh, 2016: с. 526).

Въпросът за Третото кино
Това, което прави Третото кино труден обект за изследване и за
категорични твърдения, е неяснотата му като категория. Това, че
не съществуват списъци с неговите членове или пък авторитетно
определение (освен може би наблягането върху антиколониализма,
борбената стремителност и демократичния подход) прави съмнителни всякакви твърдения за него**. Макар че терминът произхожда
от Латинска Америка, където са написани ключовите му манифести,
той е бил употребяван от или прилаган спрямо редица политичес
ки режисьори от Африка и Азия и дори, още по-противоречиво, от

* По-голямата част от това внимание идва отвън. Виж: Hicks, 2007; Barabat, 2018; Sidenova, 2015. –
Бел. авт.
** Виж основополагащото изследване на Gabriel, 1982. – Бел. авт.
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Европа и Съединените щати*. Пишейки своите истории на Третото
кино, Пол Вилемен (Въпросът за третото кино [1987]) и Майк Уейн
(Диалектика на третото кино [2001]) се опитват да определят произхода му в ранната съветска кинематографична мисъл и практика
от 20-те години на 20. век и сродния европейски авангард от 30-те
години на 20. век (Willemsen, 1987; Wayne, 2001: с. 25-47). И в двата
случая обаче, както и в по-късното и много по-обстойно занимание на Джошуа Малицки със следреволюционното неигрално кино
в СССР и Куба, аргументативната линия се гради върху паралели
между европейския и съветския авангард отпреди Втората световна война и латиноамериканските кинематографични въстания
от края на 1960-те и 1970-те години (Malitsky, 2013). Действително, реактивирането на манифеста като форма и естетическите
експерименти от страна на тези филми подсилват тези паралели.
Това, което липсва в тези разкази за структурни прилики и което
тази глава се опитва да изгради, е една материалистична генеалогия,
лежаща в основите на приликите и фокусирана върху транснационалната история на документалния жанр на солидарността. С оглед
на това по-специфично намерение настоящата глава няма за цел
да предостави пълноценно описание на взаимодействието между
съветското и латиноамериканското кино или на това как едното
е било прието на територията на другото, а ще се ограничи до
минималния контекст, необходим за установяване на съветската
следа в латиноамериканското Трето кино**.
Много по-лесно е да се направи твърдение за наличието на подобна следа в африканския и азиатския игрален филм. Първо, във ВГИК***
се обучават много по-голям брой африкански и азиатски режисьори,

* Основните манифести за Трето кино като Естетика на глада (1965 г.) на Глаубер Роша, За едно
несъвършено кино (1969 г.) на Хулио Гарсия Еспиноса, Проблеми на формата и съдържанието в
революционното кино (1976 г.) и най-вече Към едно трето кино (1969 г.) на Фернандо Соланас и
Октавио Гетино, могат да бъдат намерени в: Martin, 1997: с. 1-134. – Бел. авт. [Българският превод
на манифеста на Соланас и Гетино е публикуван в брой 7 на сп. dВЕРСИЯ, Политпоп. – Бел. прев.]
** За много по-обстойни изследвания върху рецепцията на съветските филми в Латинска Америка,
виж Salazkina, 2009; 2012; 2017; Wells, 2017. – Бел. авт.
*** Филмова академия в Москва, основана преди повече от век. – Бел. ред.
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отколкото латиноамерикански*. Второ, редица изтъкнати леви
режисьори от тези два континента изрично и изчерпателно признават вдъхновението, дадено им от ранното съветско кино и теория.
Трето – по-малко бляскаво, но не по-малко важно – камери и студийно оборудване са изпращани в различни африкански и азиатски
страни като част от съветската помощ за развитие (Chomentowski,
2018). В Латинска Америка подобен обмен се ограничава до голяма
степен до Куба след 1959 г., Чили от ерата на Алиенде (1970-1973 г.)
и също толкова краткото управление на сандинистите в Никарагуа
(1984-1990 г.). И дори когато латиноамериканците са официално
включени в Ташкентския филмов фестивал (започвайки от Четвъртия фестивал през 1976 г.), по-слабите връзки между съветското и
латиноамериканското кино означават, че кинотворците от този
континент обикновено се броят на пръстите на ръката, като по
този начин представляват само малка част от общия брой посетители на фестивала.
Съветското кино и теория от края на 20-те и началото на 30-те
години на 20. век оказват политическо и естетическо влияние върху
радикални кинотворци по целия свят. Това, което отличава възприемането му в Африка, Азия и Латинска Америка от онова в Западна
Европа и Северна Америка, е известно забавяне във времето. Докато
през 60-те години на 20. век може да наблюдаваме възобновяване
на европейския интерес към съветската филмова теория и практика – както виждаме от заглавия като групата Дзига Вертов** на
Жан-Люк Годар, Groupe Medvedkinе/Iskra на Крис Маркер или cinéma
vérité (френския превод на кино-правда на Дзига Вертов) – повечето от великите съветски филми са си проправили път до големите
западноевропейски и американски градове, а теориите са познати
на западните авангардни кинематографични кръгове още от 30-те

* От последните се сещам само за мексиканеца Серхио Олхович. Всички филми на друг възможен
кандидат, Себастиан Аларкон, са заснети в СССР/Русия. Възпитаник на чехословашкия FAMU,
Октавио Кортасар е единственият известен кубински режисьор, който се е обучавал в Източна
Европа. – Бел. авт.
** Групата е основана през 1968 г. от левите кино-режисьори Жан-Люк Годар и Жар-Пиер Горен
и е наречена на Дзига Вертов. – Бел. ред.
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Плакат на филма Часът на пещите (La hora de los hornos; 1968) на Фернандо Соланас и Октавио
Гетино. Източник. Достъпен тук.

години на 20. век*. Поради много по-слабите културни връзки със
СССР съветските филми и теории започват да достигат до кинотворците и теоретиците в Африка и Южна Азия едва след Втората
световна война. Според водещия индийски политически режисьор
Мринал Сен, навлязъл в киното чрез филмовата критика, първата
книга за филмова естетика, която е прочел в края на 40-те години
на 20. век, е Киното като графично изкуство (За теорията на изображението в киното) на Владимир Нилсен, преведена от руски през
1937 г. в Лондон с предговор от Сергей Айзенщайн (Chertok, 1975: с. 77).
Скоро след това Сен открива и черпи от лекционния курс по актьор-
ско майсторство, изнесен от Всеволод Пудовкин във ВГИК и преведен на английски от Айвор Монтагу, заедно с други есета на
Пудовкин, както и от първите преводи на Джей Лейда на теориите
на Айзенщайн (Pudovkin, 1933; Pudovkin, 1980; Eisenstein, 1943). Едва
по-късно, в калкутския клон на Индийското филмово общество, сред
чиито организатори е Сен, успява да види самите филми на Айзенщайн и Всеволод Пудовкин, Довженко, Абрам Рум и Марк Донской,
които ще посочи като свои вдъхновители (Majumdar, 2012: с. 743).
Всъщност откриването на този клон през 1947 г. е с прожекция на
Броненосецът „Потьомкин“. Така че, когато Пудовкин действително посещава Калкута като част от официална съветска делегация през 1951-52 г., той е посрещнат от група индийски киномани
(сред които Сен, Ритвик Гатак и Утпал Дут), които са запознати
с неговите филми и теоретични текстове и горят от желание да
ги обсъждат (пак там).

Непокорните латиноамериканци
За разлика от тях, пътите, когато латиноамериканските режисьори от 60-те и 70-те години отправят признание към ранния
съветски авангард, вероятно са по-малко от броя на отказите им
от него. Най-значимото от тях се съдържа в манифеста на основа* Втората вълна на превод и популяризиране на ранната съветска филмова теория на Запад
настъпва през 60-те години. – Бел. авт.
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телите на „третото кино“ Фернандо Соланас и Октавио Гетино –
Към едно трето кино (1969 г.). Макар че няколко западни режисьори са
приети като представители на тази категория, единственият филм
от съветския блок, споменат в текста, епичният Война и мир (196667) на Сергей Бондарчук, е класифициран като Първо кино (т.е. подобно
на Холивуд, студийно комерсиално кино) (Соланас и Гетино в Martin,
1997: с. 41)*. Това споменаване дава тласък на цяла традиция в изследванията за Третото кино, при която съветското постсталинистко
кино се групира или с холивудското, или с авторското (Второ) кино на
Западна Европа, но почти никога не се обединява с Третото кино. В
последващо интервю Соланас доразвива първоначалния си манифест и
противоречи на италианския критик Гуидо Аристарко, който поставя
Третото кино до ранното съветско кино на Айзенщайн или Вертов:
Анализът със сигурност би могъл да бъде правилен по отношение на експеримента и формата, но въпреки това е погрешен, ако го изолира от
историческия му контекст, както правят голяма част от европейските критици. Което ще рече, ние смятахме, че това, наистина новото
в повечето латиноамерикански страни – не само в нашия филм – [...] е
киното в периферията на системата, идеологически радикализираното
кино, киното на борбата, на есето и на размисъла, породено от някои
много определени събития, случващи се в неосвободените страни, където механизмите на потисничество са силни. Айзенщайн и Вертов имаха
зад гърба си съветската власт; зад гърба на латиноамериканския кинорежисьор дебне полицията. Това е разликата. (Solanas, 1969: с. 42)
Горещи привърженици на националния социализъм на Перон (концепция, трудно съвместима със съветската версия на международния
социализъм), Соланас и Гетино са вдъхновени и от радикализма на
Мао, за което свидетелстват неговите цитати (3 от общо 17) в
манифеста им Към едно трето кино. Признаването на каквато и
да е съветска линия би било неуместно в този текст.
* С включването на Йорис Ивенс и Крис Маркер в своя манифест Соланас и Гетино поставят началото на традиция за разширяване на Третото кино до европейски и северноамерикански режисьори
извън мейнстрийма (пак там, с. 35). – Бел. авт.
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Още по-рано Глаубер Роша, пионерът на бразилското Ново
кино, едно от богатите течения, които се вливат в Третото кино,
отправя много по-нападателен призив за дистанциране на латиноамериканското кино от съветските и европейските авангарди:
„Не искаме Айзенщайн, Роселини, Бергман, Фелини, Форд или който и да е друг... нашето кино е ново, защото бразилският човек е
нов и бразилските проблеми са нови. И нашата светлина е нова и
затова нашите филми се раждат различни от европейските.“ (във
Viany, 1970: с. 142) Излишно е да споменаваме, че ключовите фигури
в латиноамериканското кино – Соланас, Гетино или Роша – никога
не са имали комерсиална прожекция на филм в СССР преди перестройката, нито са получавали покани за участие в ташкентския
или московските фестивали.
Малко по-дискретна форма на отричане на връзките със съветското кино може да се открие в отказа на водещия кубински документалист Сантяго Алварес да признае влиянието на Дзига Вертов
върху своите филми с мотива, че „не е познавал творчеството на
Вертов до началото на 1970-те години“. Отговорът му на очевидната прилика с техните филми се отнася до „сходството на ситуациите“, в които са работили. (Channan, 2004: с. 30)*. Този отказ от
идентификация е взаимен. Въпреки стандартния рефрен за това как
пламъкът на Октомври е запалил други общества и култури, никога
не съм срещал съветски изследвания, които да твърдят, че Третото кино е негово отроче, или пък дори да използват тази категория.
Има много причини за това разединение, някои от които вече са
набелязани в цитата на Соланас. Към 1969 г., когато той и Гетино
публикуват своя манифест, съветската държава отдавна е престанала да бъде революционна формация. Западната пропаганда от
времето на Студената война, склонна да вижда „ръката на Москва“
зад всяко антиколониално движение, както и официалното съветско
самопредставяне с акцента си върху Революцията, само прикриват

* Не бива да приемаме лековерно думите на Алварес: той е един от основателите на Кубинското
филмово общество, което прави прожекции на филми на Вертов в края на 50-те години. Освен
това Союзинторгино продава съветски филми на Куба още от 30-те години на миналия век. (Виж:
Fomin, 2012: с. 556). – Бел. авт.
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факта, че съветското ръководство от постсталинистката епоха в
по-голямата си част е отдадено на доктрината за мирно съвместно
съжителство и гледа мрачно на чуждестранните „авантюри“. Както
членът на международната секция на Централния комитет Карен
Брутенц подробно демонстрира в мемоара си Тридесет години на
Стария площад (1998), никъде тази предпазливост не е по-видима,
колкото по отношение на африканските, азиатските и латино
американските общества. Там Москва почти винаги инструктира
лоялните комунистически партии да запазят легалния си облик и
да се придържат към електоралната борба (Brutents, 1998; Gonzales,
2014). С малки изключения и дори тогава неохотно – едва след като е
била принудена да подкрепи вече започнали революции – съветската държава предпочита да поддържа отношения с други държави,
независимо колко антикомунистически са те, а не с организирани
леви подривни движения. Подобно поведение рязко контрастира с
прокитайските марксистко-ленинистки партии, Геваристите и
други антиколониални движения, които охотно надяват мантията на революционната борба. Дори и да оставим настрана безпокойствието им от понятието „партизанско кино“, съветските
филмови дейци няма как да приветстват онзи яростно независим,
организиран отдолу модел на производство на Третото кино, заклеймяващ именно централизираната индустрия, представлявана от
съветското кино.
Въпреки че рядко насочва обвинения към конкретни филми или
режисьори, а по-скоро възприема стратегия на пропускане, официалната съветска филмова критика също разработва начини да отхвърли
радикалната политика и естетика на Третото кино: „Това е позицията, възприета от режисьори от Латинска Америка под влиянието
на радикално-лявата [sic] теория на деконструкцията. Те създават
филми, които са далеч от реалния живот, смятайки, че най-важното в изкуството е революцията в областта на формата.“ (Baskakov,
1984: с. 14) Призракът на деконструкцията се среща и на други места
в съветските изследвания за латиноамериканското кино.
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Ранният жанр на съветската солидарност
Солидарността е девиз на съветската държава и както видяхме от
отзива на Крис Маркер на сцената от Потьомкин, чуждестранните
леви режисьори смятат, че ранните съветски творци са намерили
мощен кинематографичен език, предаден на екрана. Въпреки украинската фамилия на Вакуленчук, неговият призив – Братя! – е изречен
на руски език. Неговите екранни адресати са другите рускоговорящи моряци, както и предполагаемата рускоговоряща публика. И
макар тази силна дума да намира отклик у Маркер и у милионите
западноевропейци, северно- и южноамериканци, карибци, азиатци и
африканци, гледали филма, разработването на пълноценни кинематографични изразни средства за представянето на солидарността
между различни езици и култури отнема известно време*. Намирането на кинематографичен език, който да изрази конкретно международната солидарност, не е тривиален въпрос. И все пак общите
елементи на филма за международна солидарност започват да се
появяват още преди Кармен и Ивенс да го развият като отделен
жанр – както в разговор помежду си, така и независимо един от друг.
Съветските игрални филми от края на 20-те и началото на 30-те
години на 20. век, особено тези заснети в московското и свързано
с Коминтерна киностудио Межрабпомфилм, като Дезертьор (1933)
на Всеволод Пудовкин, се опитват да развият сюжетно темата
за международната солидарност. Но все по-сталинизираната ѝ
версия, която те трябва да възпроизведат, а именно лоялността
към СССР, единствената пролетарска държава, прави тези филми
негледаеми в епохата след Сталин**.
Друг също така проблематичен извор на вдъхновение за документалните филми за международна солидарност са етнографските културфилми, занимаващи се с неруския Далечен север,
Кавказ и Централна Азия, много от които са заснети в студио

* За най-подробното изследване на чуждестранната рецепция на филма на Айзенщайн Броненосецът Потьомкин виж: Taylor, 2000: с. 98–120. – Бел. авт.
** За история на продукциите на Межрабпомфилм виж: Miller, 2012. – Бел. авт.
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Востоккино*. Един от водещите режисьори на студиото – Владимир Ерофеев – създава няколко филма, които се занимават не само
със съветска Централна Азия (Покривът на света: Памир [1928]
и Далеч в Азия [1931], при които стажува Роман Кармен, младият
специализант оператор от ВГИК), но и със съседните азиатски
страни (Сърцето на Азия: Афганистан [1929] и Страната на лъва
и слънцето: Иран [1935]) (Sarkisova, 2017: с. 165–72).
Те вече са достъпни само в архивите. За разлика от тях, политически ангажираните етнографии на Дзига Вертов, главния опонент
на Ерофеев по време на ожесточените дебати за документалното
кино през 20-те години на 20. век, все още предлагат една емблематична визия за органично свързана многонационална съветска
мозайка. С действие, развиващо се във „вътрешния Изток“, филмите на Вертов Шеста част на света (1926) и Три песни за Ленин
(1934) адаптират жанра „социализъм в строеж“, който до началото на 1930-те години се превръща в една от основните теми на
съветското документално кино, към социалната и икономическата
периферия на съветската държава. И двата филма правят жестове към „външния“ Изток или чрез използването на намерени кадри
[found footage], както в Шеста част на света, в който британски
архивни филми от африканските колонии илюстрират работата
на глобалния капитализъм, или чрез вмъкнати титри, както в Три
песни за Ленин, в който песните на народите от съветския Изток
представляват световна елегия за водача на болшевишката революция. Така необходим за демонстриране на напредъка, постигнат
от „вътрешния Изток“, контрастът между „минало“ и „настояще“
във филмите, посветени на социалистическото строителство
в периферията, понякога води до покровителствени образи на
изостаналост и съпътстваща екзотика. Всъщност изкушението
от екзотизация и борбата срещу нея ще останат постоянна черта
на историята на филмите за солидарност, заснети от съветски
или западни режисьори на незападни места.

* За изчерпателна информация за тях, виж: Sarkisova, 2017. За история на Востоккино [Всесоюзный
государственный кинотреест „Восточное кино“], виж: Chomentowski, 2013. – Бел. авт.
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Плакат на Песента на героите (Й. Ивенс, 1931). Целият филм е достъпен тук.
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Пълноценното прилагане на жанра „социализъм в строеж“ към
солидарността с „външния Изток“ се случва едва във филма на
Сергей Юткевич и Леон Арнщам от 1934 г. Анкара – сърцето на
Турция. Това е първият съветски документален филм, заснет в
чужбина, посветен на чуждестранно общество, което изгражда,
ако не съвсем социализъм, то поне някаква форма на държавност,
която е дипломатически изгодна за СССР (Hirst, 2017). Тъй като не
разполагат с време или с необходимия (културен) достъп, съветските филмови дейци на посещение в Турция не успяват да заснемат трудовия процес, ограничавайки се само до неговия резултат:
новопостроените и статично заснети сгради в Анкара и съседните язовири. Понеже филмът е създаден по време, когато все още
се експериментира със звука, в него липсва една от определящите
характеристики на сталинистката документална форма: вездесъщият глас зад кадър, предоставящ идеологически правилната
оценка. Звукът на филма е запазен за триумфалната музика на Клод
Дебюси и Морис Равел, предназначена да подчертае постиженията
на Кемалистката република, докато коментарът е под формата на
редки вмъкнати между кадрите титри. Филмът, представляващ
едно кинематографично честване на десетгодишната република и
нейната нова столица, лесно се поддава на друга от определящите
черти на сталинистката документална форма – инсценирането, ако
не и откровената възстановка, като при сцените на демонстрации,
в които се открива кулминацията на филма*.
Вторият основен поджанр на документалния филм за международната солидарност – солидарността във въоръжената борба –
е иницииран от Яков Бльок в Шанхайският документ (1928), който
започва с подробен класов анализ на шанхайското общество и завършва с кадри от клането на китайската комунистическа партия от
Гуоминдана през април 1927 г. Но първият съветски документален
филм, посветен изцяло на чуждестранен конфликт, Абисиния (1936),
* В интерес на истината трябва да се признае, че инсценирането и възстановката [reenactment]
са често срещани в повечето документални традиции, като например британското Движение
за документално кино и документалния филм на Новия курс [New Deal]. Пуристкият аргумент
срещу инсценировката и възстановката се появява по-късно, в края на 1950-те години на 20 век,
със cinéma vérité. – Бел. авт.
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е създаден, когато двама оператори, Владимир Ешурин и Борис
Цейтлин, получават поръчка от Централния комитет да заснемат
италианската инвазия в Етиопия (Tseitlin, 2018). С кадри, заснети от
етиопска гледна точка, филмът документира разрушенията, причинени от италианските бомбардировки, бактериологичната война и
труповете на цивилни. Кадрите са консервативно заснети – с предимно статична камера и в среден план – и още по-консервативно
монтирани в Москва от Иля Копалин, придружени от непрекъснат
глас зад кадър, предназначен да насочва съветския зрител. През 1937 г.
Лондонското филмово общество организира двойна прожекция на
този филм и на италиански пропаганден документален филм, възхваляващ нахлуващите италиански войски (Пътят на героите на
Корадо д‘Ерико [1937]). Съпоставянето на помпозността и зрелищността на маршируващите „герои“ на Мусолини или зрелищните
бомбардировки, заснети от борда на италиански самолет, от една
страна, и опустошенията, които те предизвикват сред етиопското
цивилно население, документирани от съветския филм, от друга,
предизвиква силен ефект върху публиката (Ivens, 1969: с. 137; Miller,
2017). Подобен контраст между двете гледни точки, двете страни на войната, ще се превърне в основен мотив на документалния
филм за солидарността по време на война.

Испания
Тези разнообразни елементи, съставляващи двата основни поджанра
на документалното кино на солидарността, се срещат по време на
Гражданската война в Испания, за да създадат два основополагащи
филма: Испания (1939) и Испанска земя (1937). Първият понякога се
приписва на Роман Кармен (заснел кадрите в Испания с помощта на
Борис Макашев), понякога на Есфир Шуб, който го монтира в Москва
по разказа на Всеволод Вишневски. Испанска земя на Йорис Ивенс
също събира екип-мечта, съставен от дейци на Народния фронт:
Ърнест Хемингуей, който пише разказа; Орсън Уелс, който чете
текста; Марк Блицщайн и Върджил Томас, които пишат испанска-
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Снимка на Роман Кармен, Ърнест Хемингуей и Йорис Ивенс в Испания (1937). Източник: Zen.Yandex.Ru

та музика за партитурата; и партньорката на Ивенс, Хелен фон
Донген, една от най-големите монтажистки на своето време, чиято кариера, подобно на тази на Есфир Шуб и съпругата на Вертов,
Елизавета Свилова, остава в сянката на мъжете.
Кармен и Ивенс, чиито преплитащи се траектории ще проследим отблизо в останалата част на главата, са свързани с ранния
съветски кинематографичен авангард по различни начини. В историята на киното Кармен често се разглежда като сталинист, отговорен за въвеждането на социалистическия реализъм в съветския
документален филм от средата на 20. век (Roberts,1999: с. 141–2).
Наистина, от средата на 1930-те години Кармен прави шеметна
кариера, получава най-престижните снимачни проекти и, особено
след Втората световна война, заема множество ключови позиции
в света на съветския документален филм (секретар на Управителния съвет на Съюза на кинематографистите, професор във ВГИК
и т.н.). Въпреки че в собствената си филмова дейност изоставя
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много от по-ранните стилистични експерименти от 1920-те в
полза на силно структуриран, реалистичен разказ, глас зад кадър и
постановка, той остава наследник на авангардистката традиция
на резкия монтаж, като – и това е от ключово значение – я разширява в сферата на звукообработката. Именно чрез много от неговите емблематични кадри си спомняме за войните от средата на
20. век: в Испания, Китай, СССР от времето на Втората световна
война и Виетнам.
Принадлежността на Йорис Ивенс към междувоенния левичарски европейски авангард се нуждае от по-малко уговорки от тази
на Кармен. Основоположник на документалното кино, авторитет
и вдъхновение за мнозина по време на дългата си кариера, той развива дейността си както паралелно, така и в разговор със съветските гиганти от 20-те години. Данните за взаимодействието му
с тях са обширни: като движеща сила на Нидерландската филмова
лига в края на 20-те години на 20. век, Ивенс е сред чуждестранните режисьори, които най-добре познават ранната съветска филмова теория и практика. След като получава покана от Пудовкин
да посети СССР, през 1930 г. той прекарва три месеца в обиколки
из страната, изнасяйки лекции, прожектирайки собствените си
филми, срещайки се със съветски режисьори и гледайки техните
(Schoots, 2000: с. 59–64; Waugh, 2016: с. 145–63). Следващото му
пътуване до СССР е по-дълго: той режисира Песента на героите
(1931), продукция на Межрабпомфилм за изграждането на комплекса
„Магнитогорск“, заедно с прочут авангардистки екип от сътрудници: Сергей Третяков пише сценария, а Ханс Айслер – музиката.
След Втората световна война, която Ивенс прекарва в изгнание в
САЩ, той работи близо десетилетие за източногерманското филмово студио (DEFA), след което заминава за Франция, запазвайки
комунистическата си лоялност, но придобивайки по-голям контрол
върху темите и методите на работата си. В края на 1960-те години разочарованието му от политическата предпазливост и прагматизъм на Съветския съюз ще го накара да застане на страната
на Китай по време на китайско-съветското разделение и така да
излезе от съветската орбита (Waugh, 2016: с. 560).
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Плакат на филма Испанска земя (1937) на Ивенс. Филмът е достъпен тук.
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Докато Испанска земя на Ивенс е обект на голямо внимание от
страна на критиката и днес е най-известният документален филм
за Испанската гражданска война, испанският филм на Кармен е ограничен до разпространение само на руски език и случайното му споменаване в изследванията за съветското документално кино от
1930-те години*. Освен рядкото споменаване на това, че двамата
режисьори споделят един и същи хотел в Барселона, съществуващата научна литература не е обсъждала връзката между двата
филма, нито това, че Ивенс обилно ползва кадри на Кармен от битката в Студентския град, въздушната атака над Мадрид и редица политически речи. И все пак, въпреки относителната младост
и неопитност на Кармен в сравнение Ивенс (той започва да прави
свои собствени филми само няколко години по-рано и е почитател
на вече известния Ивенс) се оказва, че неговият испански филм е
далеч по-значимият принос към филма на солидарността (Karmen,
1972: с. 132). Отчасти причината е, че Кармен разполага с повече
време и ресурси, за да развие филмови техники, които са подходящи за този специфичен терен, отколкото всеки друг режисьор от
страната на републиканците. Кадри от дванадесетте кинохроники,
които той заснема през 1936-37 г., се появяват в повечето документални филми за Гражданската война в Испания – дали създадени
по това време, или по-късно. (Например точно преди да се заемат с
Испанска земя, Ивенс и Хелън фон Донген правят филм-компилация,
Испания в пламъци [1937], в който използват само кадри на Кармен,
но ги дублират за американската публика.)
Именно в Испания двамата режисьори установяват кинематографичния език на военното кино и връзката му със социалистическото строителство, който усъвършенстват по-късно в
кариерите си. Основните сюжетни структури на двата филма
вървят паралелно: след началните кадри, заснети на село, където ставаме свидетели на благотворния ефект и подкрепата на
населението за поземлените реформи на Испанската република,
постепенно се запознаваме с цялостната картина на Граждан-

* Макар и да съм наясно с множеството автори на филма, все пак ще го припиша на него. – Бел. авт.
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ската война, чиято кулминация е битката при Мадрид. Хронологичното развитие на самата война също отчасти е причина за
приликите между филмите. Но филмът на Ивенс предлага много
по-стегната сюжетна структура от този на Кармен. Този ефект
се постига чрез периодичното следване на редник Хуан, който
напуска селото като доброволец в републиканската армия, сражава се в нея и накрая се връща в селото, което междувременно
е решило проблема си с напояването. В контраст с това, Испания на Кармен постоянно ни представя нови герои (международни бригади, испански селяни, политически лидери, доброволци
и подкрепящи ги цивилни) и впоследствие просто ги оставя да
напуснат повествованието.
Адресиран към съветския зрител, неговият опростенчески
финал, напомнящ лозунг, не дава никакво усещане за завършек на
действието. Той внушава, че са настъпили някои временни неуспехи, но обещава, че испанският народ никога няма да падне на
колене. (Двусмислието е напълно разбираемо: филмът е завършен
по времето, когато Републиканска Испания отстъпва, но все още
не се е предала напълно.)
Освен по-общия сюжет, техните кадри на въздушните бомбардировки – нещо, което Ивенс и Кармен вероятно са заснели
за първи път – са сходни: въздушна тревога, последвана от вражески бомбардировачи в небето, свидетелства за разрушенията
(камерите не могат да уловят момента на бомбардировката от
близо), последвани от кадри на семейства, плачещи над труповете.
Вероятно защото остава за по-дълго в Мадрид, Кармен изгражда
особени гледни точки за въздушните нападения. Някои от сцените
на последствията от бомбардировките той заснема от високо,
което дава по-добра представа за мащаба на събитието, както
и за уязвимостта на цивилното население, докато при други се
позиционира на пътя на тълпата, бягаща от бомбардировките, за
да заснеме преминаващия покрай него панически човешки поток. И
макар да не виждаме тези гледни точки в Испанска земя на Ивенс,
те са определено използвани в следващия му филм за солидарността, 400-те милиона, заснет скоро след това в Китай.
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Друга обща черта между двата филма, която се превръща в
характеристика на жанра на филма за солидарността, е употребата на музика, за да се подчертае присъствието на различни култури. В допълнение към по-общата оркестрова музика (композирана
съответно от Марк Блицщайн и Гаврил Попов), както Ивенс, така
и Кармен ползват редица испански мелодии, за да подчертаят красотата и богатството на испанската култура и природа. Кармен
например противопоставя тържествен франкистки марш, изпълнен
на траурен музикален фон, срещу поредица от оживени усмихнати
войници от организираните от Коминтерна Международни бригади.
Самите те са въведени чрез изобилие от революционни маршове,
които варират от По долинам и по взгорьям от епохата на Руската гражданска война до песни на Ханс Айслер като Rot Front. Като
цяло Испания на Кармен е с много по-широк емоционален регистър
от филма на Ивенс, което се дължи отчасти на по-широкия музикален диапазон и отчасти на неговия разказ (гневът, сатирата,
тържествеността и възхищението на Вишневски контрастират
с характерната сдържаност и лаконичност на Хемингуей).
В резултат на двойната цензура на американската филмова
индустрия, от една страна, и на желанието на Народния фронт
да омаловажи ролята на комунистическата партия в името на
по-широкия антифашистки съюз, от друга, във филма на Ивенс не
са показани Международните бригади*. Тъй като във филма липсва
подробно занимание с местната политика и едно по-внимателно
проучване на вътрешните и чуждестранни съюзи, основният конфликт в Испанска земя се оказва по-абстрактната и вечна борба
между свободата и потисничеството, самоопределението и тиранията, предназначена за възможно най-широка американска публика.
Както посочва Уо обаче, комунистическата аудитория на филма
би трябвало да е била в състояние да разпознае в Хосе Диас (представен като „бивш дърводелец, сега депутат“) и Долорес Ибаррури („съпруга на беден миньор в Астурия“) лидерите на испанския
комунизъм (Schoots, 2000: с. 120).
* За примери за такава автоцензура и рамкиране от страна на Народния фронт виж: Waugh, 2016:
с. 215–16. – Бел. авт.
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Филмът на Кармен е подложен на друг, съветски вид цензура,
която очерня испанските анархисти и троцкисти, като последните
са обвинени от разказвача, че са предали Мадрид на фашистите*.
Испания на Кармен също така по-ясно показва комунистическото
и съветското участие на страната на републиканците и осъжда
срамната роля на британците и французите в Комитета за ненамеса,
който „не се намесва във франко-германската агресия“. Съветската държава фигурира само за кратко във филма, макар и по важен
начин: емоционалният призив на разказвача „Дръжте се, братя
испанци, вие не сте сами!“ на музикалния фон на Интернационала
са последвани от появата на първия съветски кораб („Зырянин“) на
барселонското пристанище. Дългата серия от кадри и контракадри,
при която появата на „Зырянин“ и триумфалното му преминаване
през пристанището са посрещнати от ликуващи испански тълпи –
на борда на по-малките кораби, чакащи на брега и в самия град –
предизвестява безкрайно дългите кадри на манифестации, които
се превръщат в отличителна черта на документалните филми на
Кармен от късната сталинистка епоха. В края на филма Съветският съюз отново е представен като благосклонна сила от другата страна на морето: показани са други съветски кораби, които
отвеждат испански деца в безопасност. В тези кадри майчината
връзка и грижа, показани чрез сълзите и прегръдките в последния
момент, се прехвърля върху корабите, символизиращи съветската
държава, която, както обещава разказвачът, „ще ги приеме и ще
ги стопли със своите грижи“. Така конкретните материални предмети, изпратени като благотворителна помощ, стават символ на
солидарността на държавата – а оттам и на хората, които са ги
изпратили.

* Излишно е да казваме, че не можем да очакваме от Всеволод Вишневски нито споменаване на
явната разрушителност на съветската борба спрямо испанските анархисти и (реалните или мними) троцкисти, отворила разлом в републиканската коалиция, нито като цяло една по-обективна
оценка на двойствената роля на съветската държава. За занимание с тези теми, виж главата
„Любов и смърт по време на Испанската гражданска война“ в: Clark, 2011: с. 242–73. – Бел. авт.
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Китай
Въпреки че тези два филма създават канона на международния филм
за солидарността, китайските филми на Роман Кармен и Йорис Ивенс
пренасят този жанр в незападната култура. И двамата режисьори стигат до Китай, водени от паралелните сили на съветската
външна политика и антифашизма на Народния фронт, подкрепящ
съпротивата на Републикански Китай срещу японската инвазия
през 1937 г. И отново Кармен има предимството да прекара там
много повече време, като за една година създава почти тридесет
кинохроники, които служат за основа на два по-дълги филма, монтирани съответно от Владимир Ерофеев (Героичен Китай [1938])
и от самия Кармен (Китай в борба [1941]). Както и в Испания, Ивенс
отново заимства кадри от Кармен (на засадата на японска част от
страна на ръководената от комунистите Осма армия, която Ивенс
не е успял да заснеме, тъй като домакините му от Гуоминдана не
са му позволили да достигне до контролираната от комунистите
провинция Янян) за собствения си филм за солидарност с Китай 400те милиона (1939).
Разказите в 400-те милиона на Ивенс и Китай в борба на Кармен
отново имат много сходна структура: и в двата случая се отдава почит на великата китайска цивилизация и нейния принос към
световната култура. И двата разказват накратко историята на
европейския империализъм и окаяното състояние, до което е довел
тази велика култура. След като предоставят такъв исторически
фон, основният фокус и на двата филма става японската инвазия
и китайската съпротива срещу нея. В този момент обаче те се
разминават в оценката си за китайското общество. Отчасти в
името на съюза на Народния фронт с републиканското правителство на Гуоминдана, отчасти заради ограниченията, които същият
този Гуоминдан налага на Ивенс по време на престоя му в контролираните от него райони, филмът му таи много повече надежда
за китайската държава и общество. В общия разказ вмъква сцени,
илюстриращи социалното и икономическото развитие на страната, както и духовното ѝ пробуждане от полуколониалниото поло-
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жение (Waugh, 2016: с. 248–9). За разлика от тях, когато монтира
собствените си кадри след разпускането на Народния фронт, Кармен подлага контролираното от Гуоминдана китайско общество
на строг класов анализ, какъвто Бльок вече е приложил към него в
Шанхайски документ, подчертавайки крайното му неравенство. В
същото време достъпът му до контролираната от комунистите
провинция Янян му позволява да предложи на зрителите поглед към
раждането на един нов безкласов Китай.
Макар че в двата филма липсват откровено интернационалистически мотиви, каквито има в по-ранните испански филми, особено в този на Кармен, те намират различни начини да апелират към
солидарността на съветските и американските публики, за които
са предназначени. Освен сравненията на Кармен между съвременен
Китай и предреволюционна Русия; между реториката, митингите
и съпротивата на Китайската комунистическа партия и тази на
болшевиките, Китай в борба два пъти изрично препраща към СССР.
Първата препратка, явно режисирана от Кармен, е кадър на Мао,
който чете от китайска книга с портрет на Сталин на корицата –
една не така фина подсказка за това какво или по-скоро кой ръководи Мао. Втората е кадър на партизански отряд, който пресича
река върху мулетата си. Коментарът – „Експедиция на съветската
филмова хроника пътува с партизаните по планинските пътеки“ –
ни принуждава да се вгледаме по-отблизо в групата и да разпознаем
сред тях русия Кармен. До голяма степен откъснат от останалата
част на повествованието, този епизод ни оставя да се чудим дали
да го тълкуваме като пример за егоцентрично „селфи“, каквито
Кармен обичайно вмъква във филмите си, или като малко съветско
знаме, забито в далечна страна.
Обръщението на Ивенс към американската му публика включва три много по-конкретни призива за солидарност. Първата от
тази поредица от кадри започва с банков чек, който мадам Чан КайШек оторизира. След това коментарът продължава с обяснение за
произхода на чека: „Този банков чек е пристигнал от шест хиляди
мили“. След това всевиждащата камера ни отвежда в Манхатън, с
кадър на емблематичните му небостъргачи, последван от кадри
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от демонстрация за солидарност с Китай: „Чуждо знаме [китайско,
както виждаме] нахлува в Ню Йорк. Но вижте! Върху това знаме се
хвърлят пари. Американците все още вярват в правата на хората –
дали в Ню Йорк, или в Китай. Знамето се връща отново у дома, с
пари, за да се закупи ориз за сираците на тази трагична война“. За
да станем свидетели на пълния цикъл на тази международна солидарност, ние се пренасяме обратно до бюрото на мадам Чан Кайши,
където парите се обработват, а след това до сиропиталище, където
дълъг кадър показва еднакво облечени китайски деца, които ядат
от еднакви купички така закупения ориз. Вторият епизод на солидарността показва на американската публика какво може да вземе
на прицел, макар и отдалечена на хиляди километри от китайските
бойни полета: търговските доставки на метал от Сан Франциско
за Япония, които в крайна сметка сеят разруха в Китай. Третата
е заключителната реч на разказвача, която, макар да възхвалява
ангажираността на китайския народ, всъщност е адресирана до
Ивенсовата американска публика:
Един велик народ, една пета от човешката раса, се бори в защита на свободата си, на своята култура и независимост в лицето на една необявена
война. Ще победи ли този народ? Те вярват, че могат. Казват, че това
може да им отнеме около десет години, и напълно осъзнават страданията, които ще трябва да понесат. Но те имат оръжия, с които да се
борят, и разбират защо се борят. В крайна сметка, това е значението
на победата.
Макар че и двамата режисьори усъвършенстват някои от техниките
за заснемане на военни филми, които използват в Испания (особено
на заснемането на въздушни бомбардировки и техните последици),
в някои отношения китайските им филми представляват стъпка
назад в сравнение с испанските. И за двамата е много по-лесно да
постигнат културна близост с испанските действащи лица, отколкото с китайските. Общото впечатление е, че първите са много
по-индивидуализирани, докато вторите изглеждат като анонимни
недиференцирани тълпи. За това свидетелства и горният цитат,
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където „те“ се появява дванадесет пъти*! Липсата на индивидуалност проличава най-силно в почти идентичните сцени, които Кармен и Ивенс снимат с китайски деца (сираци, в случая на Ивенс). И в
двата случая, разглеждани предимно чрез кадри, заснети в общ план,
момчетата в предпубертетна възраст с бръснати глави и униформи изглеждат едва различими едно от друго. Между дългите кадри
и двамата режисьори вмъкват поредица от средно-близки кадри
на лицата на отделните деца, но поредицата е заснета толкова
бързо, а дейността, с която са ангажирани (хранене), е извършена
толкова синхронно, че се губи ефектът на индивидуализация, който
режисьорите несъмнено са търсили. Монтажът, с който завършва
сцената на Ивенс, между кадъра на тези деца, които се изнизват
от портите на сиропиталището по много дисциплиниран начин, и
началния кадър на следващата сцена, при която виждаме маршируващи по улицата младежи, създава впечатлението, че китайските
младежи прекарват младостта си, движейки се по групи.
Макар че авангардната лява кинематографична традиция от
20-те години на 20. век, чийто основоположник е Ивенс и в рамките на която Кармен започва кариерата си, се интересува именно от ролята на класите, а не на отделните герои като носители
на историята, тя винаги отличава няколко лица от масите, било
то представяйки ги като епизодични герои, като Вакуленчук, или
проследявайки ги във времето, като се спира на лицата им и ги
изследва. Докато всички тези действия са доста често срещани
в Испания на Кармен, където се запознаваме с цяла плеяда герои
(Долорес Ибарури, генерал Листер, Андре Марти, Густав Реглер и
други), а камерата се задържа в близък план върху лицата на войниците от Международната бригада, следвайки ги при напускането
им на Испания, Китай в борба ни предлага безкрайна поредица от
често безименни хора, повечето от които са заснети чрез средни
или дълги кадри. Всъщност единствените герои, които получават
име и повече от две секунди внимание в Китай в борба, са Чан Кайши, Мао Дзедун и „легендарният“ комунистически генерал Джу Де.

* Отнася се до оригинала. – Бел. ред.
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С изключение на обръщението на Мао към симпатизанти, не чуваме нито един китаец. Строго погледнато, думите, които чуваме,
дори не са на самия Мао: солидарното документално кино от края
на 1930-те години все още не е усвоило синхронния звук, особено
на един чужд език, който е толкова далечен за съветския зрител,
колкото е китайският, така че разказвачът в крайна сметка говори
на руски вместо героите си. Всъщност вездесъщият глас на разказвача, чийто текст Кармен сам е написал, е доминиращата сила
на този филм.
Малко по-полифоничен, филмът на Ивенс от време на време дава
глас на обикновени китайци, които се обявяват срещу японската
инвазия (в кратки лозунгови изказвания, обобщени от разказвача).
Опирайки се на опита си с „редник Хуан“ като рамкиращо средство
в Испанска земя, Ивенс използва „сержант Хуан, смел, учтив човек“
като основен разказвач на последния епизод от филма – победоносен военен сблъсък с японците. Друга от стратегиите на Ивенс
да остави китайския народ да говори сам за себе си е въвеждането
на китайска музика в паузите в партитурата на Ханс Айслер. Но
вероятно най-успешното използване на звук е при звуковия запис
от Радио „Токио“, в който японски генерал разказва как „китайските
жени посрещат японските офицери с цветя“. Докато тези думи се
произнасят, ставаме свидетели на последиците от японска въздушна бомбардировка – ужасяващо наподобяваща цветя – на китайско
пристанище. Този сблъсък между картина и звук (както и гротес
кно високият глас на генерала) целят да дискредитират японската пропаганда. При все всичките си усилия да остави китайците
да говорят, в 400-те милиона също доминира гласът зад кадър на
Ивенс. Подобно ограничение не е плод на лоши намерения или дори
на предразсъдъци от страна на създателите на филма: от езикова и музикална гледна точка Испания представлява много по-лесен
терен за работа, отколкото непознатия в културно отношение
Китай (Waugh, 2009: с. 3–6)*.

* Преносимото синхронно звуково оборудване, което става широко достъпно едва през 60-те
години на миналия век, би могло да облекчи проблема. – Бел. авт.
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Югоизточна Азия
Ако броим огромния набор поръчани от държавата кинохроники,
създадени с цел укрепване на обществения морал и подкрепа за
съюзниците, по време на Втората световна война има бум на документалните филми за солидарността. Нашите герои са дълбоко
ангажирани в тези усилия. Йорис Ивенс например заснема един от
най-известните такива документални филми, Нашият руски фронт
(1942), като използва само руски кадри, заснети от Кармен и петима
други руски оператори (Аркади Шафтан, Дмитрий Римарев, Иван
Беляков, Марк Трояновски и Владимир Ешурин). Кармен води войната
с камера в ръка от началото до края, като заснема (понякога инсценирайки) някои от нейните емблематичните моменти: капитулацията на генерал Паулус в Сталинград, издигането на съветското
знаме на върха на Райхстага (сцена, пресъздадена няколко дни след
действителното събитие) и в крайна сметка Нюрнбергския процес (1948). Това са предимно информативни филми за солидарност
по време на война, направени бързо като част от военните усилия. Поради тази причина едва ли можем да ги наречем новаторски
от техническа или естетическа гледна точка. Не се занимават и с
колониалния въпрос, тъй като Втората световна война превръща
главната имперска сила (Великобритания) в съветски съюзник.
След войната Кармен получава поръчка да заснеме поредица от
филми за социалистическото строителство в съветската периферия: Съветски Казахстан (1949), Съветски Туркменистан (1950),
Съветска Грузия (1951) и, вероятно най-известния от тази поредица,
който също така взривява залегналата му естетическа рамка: Приказка за петролните работници от Каспийския регион (1953). Макар
че този филм продължава практиката на поредицата да превръща
в клишета нещо, което някога е било легитимен кинематографичен
мотив – колективния труд, празника и почивката – той също така
се смята за първия постсталинистки документален филм, а преходът му към една „поетична“ документалистика е обект на хвалби.*

* Лична комуникация с Раиса Сиденова, 18 април 2019 г. – Бел. авт.
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В този филм Кармен решава проблема с безконфликтността, характерен за другите филми, както и за късносталинисткия разказ като
цяло, съсредоточавайки филма върху огромен пожар на нефтена
платформа в залива на Баку. Така той драматизира съпротивата на
природата (нефта) срещу нейното овладяване (чрез сондирането).
Но отвъд тази напрегната серия от кадри, неудържимата поредица от триумфи във филма, характерна за късносталинистката
документалистика, може да бъде изтощителна.
В епохата на размразяването, когато новото съветско ръководство е много по-мобилно в международен план, отколкото Сталин
въобще някога е бил, както и много по-щедро при отправянето на
покани към чуждестранни политически лидери, Кармен играе ключова роля в развитието на нов поджанр на съветската солидарност.
Това е филмът за посетители, документиращ или пътуванията на
съветски лидери в чужбина (Австрия посреща мирни гости [1960]
за дипломатическите опити на Хрушчов да очарова тази страна),
или пътуванията на чуждестранни държавни глави в СССР (Джавахарлал Неру в СССР [1955] или Гост от Острова на свободата [1963]
за съветската обиколка на Фидел). Гост от Острова на свободата
се откроява от този иначе скучен жанр, до голяма степен благодарение на огромната харизма на Фидел, емоционалните и импровизирани речи, както и на искреното любопитство и ентусиазъм
на съветските хора към него през 1963 г. – нещо, на което се радват малко други чуждестранни лидери. Като цяло обаче „филмът
за гости“ е толкова инструментален, толкова центриран върху
лидерите и държавата, толкова ограничен (със своя набор от конвенции, състоящи се от справочна информация за състоянието
на (наскоро деколонизираната) страна, речи на лидера пред малка
и голяма аудитория, посещения на заводи, ферми или престижни
обекти, на които лидерът реагира одобрително, и твърдения за
вечна дружба между СССР и съответната страна), че е трудно да
бъде приет като сериозен естетически принос към цялостния жанр
на солидарността*.
* Виж филма на Александър Марков Нашата Африка (2015), посветен специално на този жанр. –
Бел. авт.
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От Съединените щати, където прекарва Втората световна
война, до студиото DEFA в Източна Германия, където работи през
първото следвоенно десетилетие, Ивенс е също толкова институционално ограничен. Макар и дълбоко интернационалистки,
проектите му от епохата на DEFA са повлияни от граматиката
на Студената война. Заснет с кадри от Източна Германия, Полша,
Чехословакия и България, Първите години (1948) показва изграждането на социалистическия блок. Епосът Песента на реките (1954),
съставен от кадри на петдесет и двама оператори, разположени
по целия свят (включително Кармен, който по това време снима
във Виетнам), е заложен върху контраста на труда в капитализма
и държавния социализъм (Musser, 2002).
Друг филм на Ивенс, заснет от DEFA, Компасната роза (1958),
използва подобна рамка, за да разгледа положението на жените
(Bonfiglioli, 2017). Единственият филм на Ивенс от този период, който избягва условностите, наложени както от Втората световна,
така и от Студената война, е, очаквано, 22-минутният Индонезия зове (1946). Той го заснема след като напуска САЩ и преди да
пристигне в Източен Берлин, като израз на подкрепа за борбата
на Индонезия за независимост от нидерландците. Преодолявайки
същественото предизвикателство от това, че е блокиран в Сидни,
а нидерландските власти не му разрешават посещение в Индонезия, Ивенс структурира филма си за солидарност около бойкота
на австралийските докери на нидерландски кораби, натоварени с
войници и муниции, необходими за смазването на индонезийската борба за независимост. Подобно на филмите му от предходния
американски период, и този е отчетливо адресиран към местната
(австралийска) публика и има за цел да предизвика нейната солидарност. Гласът зад кадър в началната сцена призовава публиката
да си спомни как по време на войната индонезийски военнослужещи са се сражавали срещу японците заедно с „нашите момчета“
(австралийските войници), как индонезийски мъже работят заедно
с „нашите (бели, австралийски) мъже“, как индонезийските жени са
научили английските имена на хранителните стоки на австралийс
ките пазари, как техните деца се разхождат по „нашите улици“ и
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са обгрижвани от хубави австралийски жени. И докато риторично
апелът към аудиторията се основава на елементарна човещина, то
солидарността, на която ставаме свидетели на екрана, е изградена от профсъюза на докерите. Самият бойкот е мултиетническо
усилие, като белите австралийски, китайски и индийски моряци
са готови да жертват собственото си време, енергия, заплати и
работни места, за да подкрепят достойнството на индонезийските
си колеги и независимостта на една далечна република. Съчетавайки
жанровете на документалния филм за международна солидарност
и на профсъюзния документален филм (филмът е спонсориран от
Австралийската федерация на работниците от Уотърсайд), той
включва междурасови пикети, речи на различни езици и други проф
съюзни дейности, в хода на които расовите и националните различия стават централни и същевременно маловажни: централни,
защото тяхното присъствие и многобройност са подчертани по
всички възможни начини; маловажни, защото в крайна сметка са
подчинени на общата борба.
Югоизточна Азия, и по-специално Виетнам, постепенно се превръща, заедно с Куба и Чили, в централно пространство за антиколониалното солидарно кино. Отчасти това се дължи на продължителността и кървавостта на трите Индокитайски войни (1945-1989)*.
Историята на множеството солидарни филми, посветени на Виетнам, започва с Виетнам (1954) на Кармен, който слага начало на постсталинистката съветска кинематографична офанзива към деколонизиращия се свят. По ирония на съдбата обаче документалният
филм представлява и връх на Карменовия естетически сталинизъм.
Ползва се характерния доминиращ глас зад кадър, оставящ безгласни
виетнамските субекти, и се пресъздават цели исторически епизоди. Такива са например походът на стотици френски военнопленници и, най-зрелищно, битката при Диен Биен Фу, където Кармен
* След Първата индокитайска война, водена между 1945 и 1954 г., Виетнам постига независимост
от предишния си колониален владетел, Франция. По време на Втората (и най-известна) Индокитайска война (1954-75 г.) САЩ поемат натам, откъдето са си тръгнали французите, създават
марионетно правителство в Южен Виетнам и се сражават със Северен Виетнам, Виет Конг и
техните съюзници в Лаос и Камбоджа. Третата индокитайска война (1975-90 г.) е свободно наименование на няколко сблъсъка/гранични войни между Китай, Виетнам и Камбоджа. – Бел. авт.
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пристига твърде късно, за да ѝ стане свидетел (Barberis and Chapuis,
2002). Нито една от тези стратегии сама по себе си не е достатъчно условие, за да се може един документален филм да бъде наречен
сталинистки. Самият Ивенс използва и защитава от теоретична
гледна точка възстановката. А всезнаещият и същевременно емоционален коментар, който варира от триумф до горчива сатира, от
топлота до възхищение, едва ли е уникален за съветския документален филм: чуваме го и в по-късни латиноамерикански документални
филми като Часът на пещите (La hora de los hornos; 1968) на Гетино
и Соланас. По-скоро, повече от всичко останало, това, което дефинира сталинския документален филм, е неговото възвеличаване
на социалистическата държава. Макар че Испания и Китай в борба
също са имали за цел да подкрепят борещи се за самото си оцеляване
републикански държави, и в двата филма център на вниманието е
борбата на обикновените хора. В нито един от тях държавата не е
толкова централен персонаж, колкото е във Виетнам. Самото начало
на този филм трябва да е било много познато на съветските зрители. То включва безкрайно дълга манифестация в чест на победата в
центъра на Ханой, заснета чрез диалектически кадри на лидерите,
махащи от подиума на фона на червена крепост, и хора от виетнамския народ (цивилни и военни), които ръкопляскат и скандират,
отдават чест и маршируват, а понякога носят гигантски плакат
на Хо Ши Мин. Триумфалните спектакли, реториката и музиката
са най-малко приятните характеристики на този филм. Иначе той
следва типичната арка на експозиционния разказ, която Кармен разгръща във филма си за Китай, при която се разказва историята на
една велика култура, европейския (в случая френски) колониализъм и
съвременната борба за национално освобождение. Виетнам предлага
на съветския зрител и пътешествие сред виетнамските пейзажи,
джунгли и села, както и в Ханой. Що се отнася до представянето на
виетнамското общество, преобладаването на силно синхронизиран
колективен труд и липсата на каквито и да било индивидуални персонажи (с изключение на Хо Ши Мин) създават впечатлението за един
човешки пчелен кошер. В своето желание да картографира страната,
демонстрирайки трансформацията на природата и постигането на
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социалистическо благосъстояние, документалният филм изглежда
силно белязан от нещо, което Раиса Сиденова нарича „топографска
естетика“ – доминиращата модалност на съветския документален
филм от късносталинската епоха (Sidenova, n.d.).
Независимо от сталинизма си, Виетнам е значим от историческа гледна точка. Като най-вероятно единственият документален филм, който разказва за събитията от Първата индокитайска война от страна на Виетнам, той служи за източник на
кадри за много следващи документални филми. Седемте месеца,
които Кармен прекарва във Виетнам, както и лесният му достъп
до виетнамския държавен апарат (за което свидетелстват както автобиографията му, така и кадрите, в които се вижда, че
интервюира Хо Ши Мин), му позволяват да работи с редица виетнамци, които са посочени като съавтори на филма на видно място
в титрите (Karmen, 1972: с. 207–27). В същото време филмът едва
не става жертва на новия постсталинистки стремеж към „мирно
съвместно съществуване“. Малко след излизането си той е изтеглен от вътрешно разпространение и в отсъствието на Кармен
(който е в чужбина, снимайки Нашият приятел Индия) е подложен
на своеобразна цензура. В писмото си, което пише след завръщането си и адресира до културния отдел на Централния комитет
на Комунистическата партия, Кармен изброява изрязаните без
негово знание или разрешение препратки към френския колониализъм и американската военна подкрепа за него. Премахнати са
цели сцени, като например походът на френските военнопленници.
В резултат на това, оплаква се той, виетнамският народ сякаш
се бори срещу анонимен враг, което прави антиколониалната му
борба безсмислена. Благодарение на разследването, проведено
от донякъде озадачените служители на Централния комитет,
откриваме, че тази цензура е разпоредена от представител на
съветското Министерство на външните работи. Резултатът
е компромис, което свидетелства за съотношението на силите
между различните съветски институции и идеологически крила: макар че повечето редакции са отменени, препратките към
американската подкрепа за французите не са включени в копията,
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предназначени за прожекции в градовете с чуждестранни консулства (РГАНИ ф. 5, oп. 36, eд. 29, 157–61).
Когато заминава за Виетнам по време на най-горещата фаза на
Втората индокитайска война, Ивенс може и да е имал редица ограничения, но „мирното съвместно съществуване“ не е едно от тях.
Сравнeнието между 17-ият паралел (1968) на Ивенс с филма на Кармен разкрива разминаващите се пътища, по които поема жанрът на
солидарността. Подобно сравнение на пръв поглед може да изглежда
крайно несправедливо: не само че са представени доста по-различни
война и враг, но същевременно за Ивенс са станали достъпни нови
кинематографични възможности, които през 1954 г. все още не са
съществували – най-вече преносимите камери със синхронизиран
звук. Така филмът на Ивенс включва изобилие от виетнамски гласове, които по-ранните технологии не са могли да уловят толкова лесно. До голяма степен това става възможно благодарение на
Марселин Лоридан, специалист по звука и партньор на Ивенс през
последните десетилетия от живота му, и това частично приемане
на принципите на cinéma vérité прави филма много по-малко зависим
от разказвача, ами вместо това дава глас на виетнамците (тяхната синхронизирана реч след това е дублирана). Виетнамската
държава също не присъства толкова силно в Ивенсовия филм, колкото в този на Кармен. Макар че 17-ият паралел започва с карта
на Виетнам и два кратки пъти камерата влиза във военен щаб на
Виет Конг (където се запознаваме с по-стратегическа, дългосрочна
гледна точка за войната), за разлика от повечето от предишните
солидарни документални филми на Ивенс, този до голяма степен
предполага, че зрителят е запознат с Виетнамската война и умишлено се ограничава до поглед върху организацията на жителите на
едно село. По тази причина, може би за първи път в кариерата си
на режисьор на филми за солидарността, Ивенс структурира целия
филм около две женски фигури – Миен, водачка на местната милиция,
и Ту, ръководителката на селото. Той ги проследява, докато те се
занимават с работата си: водят други жени на работа на полето,
председателстват заседания на комитета, посещават курсове
по самозащита. Нито те, нито другите селяни говорят много за
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по-високите нива на структурите във Виет Конг, идеологиите
или дори за самия Виетнам; те по-скоро се занимават с ежедневни
въпроси – тук копаят окопи, там се снабдяват с провизии, помагат
на селянин, чиято къща и вещи са разрушени от американско въздушно нападение, и, разбира се, се крият от постоянните бомбардировки, на които са подложени. Камерата проследява изпълнението на рутинните задачи на тези героини, като от време на време
кадрите са прекъсвани от сцени на американски бомбардировки и
работата на противовъздушната отбрана на Виет Конг. Но дори и
там Ивенс избягва кадри на трупове или кървящи деца – чест мотив
на поджанра „солидарност по време на война“ – като набляга не на
жертвоготовността, а на устойчивостта и изобретателността
на хората. Те са видими не само при самозащитата, но и например при разглобяването до последния болт на свален американски
самолет, за да посрещнат нуждите си. Всъщност способността на
обикновените хора да се самоорганизират е поставена в центъра
на филма, което задълбочава елемент, който винаги е присъствал
в творчеството на Ивенс. Подобен акцент, отдалечаващ се от
държавата и насочен към самоорганизацията, изпреварва филма
Битката за Чили на Патрисио Гусман, особено неговата трета
част (1979), който ще разгледаме по-нататък в тази глава. Като
цяло обаче 17-ият паралел бележи значителна преработка на жанра
на солидарността в сравнение с положените му основи от преди
Втората световна война. Това в крайна сметка позволява на съвременните нови леви режисьори в Латинска Америка да припознаят
Ивенс като един от тях.
Всъщност въпреки огромната еволюция в естетиката на Ивенс
през 1960-те години и прехода му от стария към новия ляв стил,
видни в 17-ият паралел, един друг режисьор е начело на жанра на
солидарното кино и използва неговите възможности. Крис Маркер
навлиза в солидарния жанр с два филма: Неделя в Пекин (1956), заснет
в Китай, и Писмо от Сибир (1957), с кадри от СССР, при които развива
нов поджанр – солидарния пътепис. Макар да има известна прилика с филма за посетители, практикуван от съветските режисьори,
той се фокусира върху обикновените граждани и пространства, а
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не върху правителствените лидери и постиженията на държавата.
Макар че произходът на такъв един пътепис може да се проследи
до филма на Ивенс Песен за реките (1954), Маркер добавя към него
игривост и хумор, които липсват при Ивенс. Истински разгръща
възможностите на жанра обаче в Далеч от Виетнам (1968), който монтира въз основа на кадри, заснети от самия него, Жан-Люк
Годар, Анес Варда, Ален Рене, Клод Льолуш, Уилям Клайн и Ивенс.
Гледането на този филм може да не е най-успокоителното занимание, но увлекателността не е била цел на този колектив от режисьори, решили да представят Виетнамската война на западната
публика. Радикалната разнородност на стиловете на създателите
на филма – от репортажи от улични протести в стил cinéma vérité
до есета от първо лице – е умножена от изключително разнородните материали, включени в него. Такива са сатиричната песен
на Том Пакстън от 60-те години на миналия век, насочена срещу
Виетнамската война, Lyndon Johnson Told the Nation; преработеният саундтрак на Ханс Айслер от филма Нощ и мъгла (Рене, 1956),
посветен на концентрационните лагери; дълго интервю с Фидел
Кастро; намерени кадри (включително някои от Виетнам на Кармен); традиционен виетнамски уличен спектакъл, адаптиран към
условията на американската окупация; изрезки от новини и визуално изкривени телевизионни предавания.
За разлика от Ивенс, който предоставя оригинални кадри от
виетнамската страна, режисьорите, участващи в Далеч от Виетнам, имат много по-сложна задача за решаване, не много различна
от тази, с която Ивенс се сблъсква в Индонезия двадесет години
по-рано: как да заснемат филм за солидарност, без да са в страната,
която се бори за независимост. Предложени са различни решения, в
резултат на което се е получил един необичайно саморефлексивен
документален филм, занимаващ се по-скоро с това, което войната
във Виетнам е породила във Франция и Съединените щати, отколкото обратното. По този начин забързаният и несигурен сондаж,
който Уилям Клайн провежда на протест срещу Виетнамската война
в Ню Йорк – словесно и физически конфронтиран както от полицията, така и от „патриотично настроени“ граждани – показва едно
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разединено американско общество. Приносът на Годар и Рене се
върти около дългите монолози на измъчени западни интелектуалци,
които не могат да намерят адекватен отговор на войната. Варда
и Льолуш използват кадри от френската и американската държави,
за да предложат многостранна история на колониалната окупация
на Виетнам. Може би най-впечатляващ е диалогът на Маркер с две
жени – Ан Уйен, виетнамка, живееща във Франция, и вдовицата,
също на име Ан, на балтиморския квакер Норман Морисън, който на
2 ноември 1965 г. залива тялото си с керосин и се самозапалва пред
Пентагона в знак на протест срещу американските бомбардировки на Индокитай. Макар че двете жени са разделени от океан, език
и цвят на кожата, те са събрани от въпросите на режисьора за
самозапалването на Морисън. Ан Уйен говори за значението на тази
саможертва за народа на Виетнам; Ан Морисън подкрепя действията на съпруга си. Откъси от техните интервюта се редуват
едно с друго, създавайки въображаем разговор между двете жени
(Waugh, 2011).

Латиноамерикански солидарни действия
Виетнам не е единственото място, където през 1960-те години
се стичат режисьори на филми за международната солидарност.
Действително Островът на свободата, Куба, става за международното ляво филмопроизводство това, което Испания по време
на Гражданската война е за съветската Република на учените*. В
първите години на това десетилетие Куба привлича цяла редица западни и съветски режисьори. Наред с познатото трио Ивенс,
Маркер и Кармен, се появяват Алберт Мейзълс, Михаил Калатозов,
Арманд Гати, Ричард Лийкок, Д. А. Пенебейкър, Анес Варда, Чезаре
Заватини и Теодор Кристенсен. От всички филми, които са създали за
революцията и изграждането на ново общество, кубинските режисьори са склонни да приемат филма на Крис Маркер Cuba Si! (1961) за
* Препратка към Републиката на учените – международен писмен обмен на учени и интелектуалци от различни страни по време на Просвещението. – Бел. прев.
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най-добър (Chanan, 2004: с. 193). Това признание, както и популярността, на която се радва по кубинските екрани, подсказват, че за
разлика от повечето документални филми на солидарността, този
се оказва успешен в адресирането си не само на западната, но и на
местната публика. Макар и да предлага силно компресирано петминутно резюме на колониалната и неоколониалната история на
Куба, филмът на Маркер има за цел не толкова да изгради исторически разказ за Кубинската революция, колкото да улови ежедневния
опит от нея. Множеството персонажи, които Маркер представя
(вече не анонимни маси, а разнолики хора, засегнати по различен
начин от революцията); отказът му да ги дублира, оставяйки ги да
говорят сами за себе си и субтитрирайки думите им; различните
документални режими, между които преминава (от обяснителен
разказ зад кадър до много по-причудлив есеистичен режим) – всичко това ни позволява да видим ежедневието на революцията от
множество, макар и винаги изпълнени със симпатия, гледни точки.
В звуково отношение филмът предлага много интензивно преживяване, благодарение на песните nueva trova на кубински музиканти, на популярните песни като „Маршът на революционерите“ и
„Грасиас, Фидел“, както и на интензивните барабанни удари и вездесъщите улични звуци. Но, както отбелязва Нора Алтер, именно
използването на синхронизиран звук – за пръв път при Крис Маркер
и солидарния документален филм – не само придава ритмичност на
филма и предоставя по-пълен достъп до неговите герои, но и позволява на политическите послания да дойдат от заснетите кадри,
а не само от гласа зад кадър (Alter, 2006: с. 68–9). А във визуално
отношение самата скорост, с която един кадър, един тип материал отстъпва място на друг – от архивни кадри през фотографии,
изрезки от вестници, карикатури, политически плакати и реклами
до недиегетични кадри на катастрофа на състезателен автомобил
– не може да не ни напомни за по-ранните документални филми на
Дзига Вертов и по-късните на Сантяго Алварес. Дори и сравнително
стандартното заснемане на „говорещи глави“, което понякога се
използва във филма, е оживено от магнетизма на периодично появяващия се събеседник на Маркер – Фидел Кастро. Една конкретна
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Плакат на филма Усмивка без котка (Le fond de l‘air est rouge, 1977) на Крис Маркер.
Източник. Целият филм е достъпен тук.

поредица от бързо движещи се емблематични образи на антиколониални борби – от Алжир, Конго, Лаос, други части на Африка и Юга
на САЩ – показва Кубинската революция като брънка от глобалната
антиколониална верига, като по този начин предхожда по-късните
усилия на Маркер в Далеч от Виетнам и Усмивка без котка.
Новото ляво реконфигуриране на жанра на солидарността засяга
и Кармен, макар и не толкова силно, колкото Ивенс. Макар че строгият му обяснителен режим го кара да изглежда остарял в сравнение
с филма на Маркер, кубинският филм на Кармен, Остров в пламъци (1961), представлява голям напредък спрямо неговия Виетнам.
В звуково отношение е много по-богат, като включва песните на
Карлос Пуебла и друга кубинска музика, възникнала в резултат на
борбата срещу режима на Батиста и американския империализъм. Макар да изобилства от образи на колективен труд и сходно
колективна подготовка за отбрана срещу евентуална американска
инвазия, кубинското общество, изобразено в този филм, е много по-персонализирано от безмълвния човешки кошер, на който
сме свидетели във филмите на Кармен за Китай и Виетнам. Тази
по-голяма персонализация се дължи отчасти на познанията на Кармен по испански език и на по-големия комфорт, на който се радва
в латиноамериканската култура, отколкото някога го е правил в
китайските или виетнамските му филми, отчасти на еволюцията
му отвъд естетическия сталинизъм, на който сме свидетели във
Виетнам, и на все по-широкото му приемане на новите технологични постижения и растяща естетическа чувствителност. В същото време, кадърът с малкото момче Буенавентура („късмет“), на
което в началото и в края на филма се разказва какво е направила за
него революцията, изглежда, поне в ретроспекция, малко покровителствен. До голяма степен хронологично подредените части, на
които е разделен филмът – тежкият, експлоатиран и полуколониален живот преди революцията, историята на самата революция,
съвременното изграждане на социализма (с изтъркания мотив за
контраста между преди и след) и защитата на Куба от американската инвазия – изглеждат доста статични в сравнение с филма на
Маркер. Въпреки че от време на време е прекъсван от речи и улични
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звуци, гласът зад кадър, адресиран към съветския зрител, все още
доминира интерпретативната плоскост на филма.
Ивенс също снима не един, ами два късометражни филма за
Кубинската революция: Тетрадка за из път (1960) и Един народ на
оръжие (1960)*. Основният ефект от пътуването му до Куба обаче
се крие другаде. Ако кубинската филмова общност отличава филма
на Маркер като най-добрия чуждестранен солидарен документален
филм за тяхната революция, то в крайна сметка приносът на Ивенс
е ценен повече от всеки друг чуждестранен солидарен режисьор. Ако
Кармен (с когото Ивенс сигурно се е срещнал в Хавана, ако съдим по
кратката му поява в Остров в пламъци), Маркер и други западни
солидарни режисьори са дошли в Куба, за да снимат свои собствени филми, Ивенс изглежда е бил по-заинтересован да обучи осемте
кубински оператори, които са го придружавали, и да предаде опита
си на зараждащата се кубинска филмова общност (Виж: Waugh, 1980:
с. 25–9). Хосе Масип, един от тези осем оператори и впоследствие
един от водещите кубински документалисти, си спомня за някои
от тези уроци в специалния брой на Cine Cubano, посветен на Ивенс
(Massip, 1960: с. 24–8). През 1962 г. Ивенс се завръща на посещение,
по време на което не само изнася лекции в новооснования Кубински
институт за кинематографично изкуство и индустрия (ICAIC), но
и провежда двумесечен курс по операторска работа за 40-60 войници, част от които впоследствие запълват филмовото подразделение на Кубинските революционни въоръжени сили и заснемат
репортажи от Ангола до Етиопия. В онзи период обаче филмовото
му „училище“ разполага с една 16-милиметрова камера „Полароид“
и няколко дървени имитации на камери (Shoots, 2000: с. 269–70)**.
Интересите и амбициите на Ивенс в Латинска Америка се простират отвъд Острова на свободата, за което свидетелства друг
негов преподавателски престой в Сантяго, Чили, където отива след
второто си посещение в Куба (Panizza, 2011). Курсът му в Центъра за експериментално кино към Чилийския университет завършва
* Не съм гледал нито един от тях, тъй като изглежда са достъпни само във фондация „Ивенс“ в
Неймеген, Нидерландия. – Бел. авт.
** За пълно свиделство за ICAIC, виж: Chanan, 2004: с. 1–20. – Бел. авт.
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със заснемането на три документални филма-пътеписи, предназначени до голяма степен за обучение на чилийските студенти: Във
Валпараисо (1963), както и късометражните филми Малкият цирк
(1963) и Влакът на победата (1964). Тези пътувания из Латинска
Америка (както и посещенията му в началото на 60-те години в
Източен Берлин и Москва) са част от по-голям проект, с който
авторитетната биография на Уо не се занимава и е само споменат
в тази на Ханс Шуутс, интересуващ много повече от „московското злато“. Проектът, който днес можем да реконструираме въз
основа на редица писма, изпратени от Ивенс през същата година до
служители в Съветския съюз на филмовите дейци, е да се създаде
пан-латиноамериканска организация с цел продукцията на филми,
посветени на живота и борбата на селяните и работниците, социалните контрасти в градския живот и полуколониалните условия на
труд, както и на масовите движения, протести и стачки. В предложението си Ивенс настоява също така тези филми да представят
националните култури, но предупреждава срещу екзотизиращото им
представяне (экзотического налета – всички подобни кореспонденции се превеждат на руски език) (РГАЛИ ф. 2936, oп. 1, eд. 1534, л. 70).
На практика планът му е да създаде местна панлатиноамериканска
филмова продукция, основана на жанра на филмите за солидарност,
развит от западните леви/съветски документалисти като него:
За осъществяването на този проект е необходимо да създадем център
в Хавана с помощта на СССР, ГДР, Куба и комунистическите партийни организации от Латинска Америка. Вече сме започнали да планираме
производството, разпространението и финансирането. Първите филми
вече са в процес на създаване. Ако преди няколко години подобен проект
би бил невъзможен, то в новата политическа ситуация, настъпила след
Кубинската революция, осъществяването на подобен план е необходимост. Прожектирането на тези филми в страните от Латинска Америка
ще стимулира антиимпериалистическата борба... Видяхме ентусиазма,
с който работниците във Венецуела гледаха [вероятно тези на Ивенс]
кубински филми, показващи кубинската селска милиция, новите къщи за
работниците. Такива филми ще бъдат широко прожектирани в социалис-
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тическите страни, а когато е възможно, и в няколко капиталистически
страни и по телевизията, и ще показват истината за Латинска Америка...
Младите оператори, които са се посветили в служба на освобождаването
на своите страни, ще поемат в ръцете си филмовата индустрия, когато страните станат независими. (Днешното латиноамериканско кино е
изцяло подчинено на американските филмови компании) (пак там, л. 70–1).
Останалата част от изложението е посветена най-вече на обучението на тези „млади оператори“:
От гореизложеното следва, че за кратък период от време трябва да обучим нов тип филмови дейци: войнствени оператори. Нуждаем се от млади
оператори, посветени на революционното и еманципаторското движение
на своята страна; оператори, които се отнасят към киното не като към
доходоносна кариера, а като към средство за изпълнение на дълга към партията и други ангажименти; хора, които са готови да работят в трудни
икономически и технически условия. В студията на СССР и в другите социалистически страни, както и в Рим и Париж, има много латиноамерикански
студенти, но обикновено следването им отнема четири-пет години и след
завръщането си у дома могат да започнат да правят социално осъзнати
филми едва много по-късно (ако това изобщо е възможно). Под егидата
на DEFA са учредени шест стипендии за подготовка на такива режисьори, като се набляга на трудните условия, с които ще се сблъскат у дома.
Кадрите трябва да бъдат подбрани сред политически осъзнати хора с
предварителна обща и кинематографична подготовка (пак там, л. 23).
Като част от тази инициатива Ивенс посочва педагогическата си
работа с кубински оператори по време на снимките на кубинските си филми, както и тримесечния преподавателски стаж, който
е приел в Центъра за експериментално кино към Чилийския университет в Сантяго. Ивенс завършва изложението със спешна
краткосрочна молба към съветските власти за предоставяне на
значително количество филмова лента, камери и студентски стажантски места в съветски студия, както и дългосрочен бюджет
за създаването на такъв център.
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Макар и скъпо, предложението на Ивенс не е неразумно. Като
прочут режисьор на документални филми, носител на Сталиновата награда за мир през 1954 г. и човек, доказал лоялността си към
СССР в продължение на повече от три десетилетия, той е в идеална
позиция да отправи такова искане. Всъщност други искания, които
отправя към съветския министър на културата Екатерина Фурцева
в рамките на същата кореспонденция (като например създаването
на музей на Сергей Айзенщайн), са удовлетворени (пак там, л. 24).
В резолюцията, с която завършва папката, на Сергей Дробашенко
е възложено да напише биография на Ивенс – първата от многото
(Drobashenko, 1964). Основната молба обаче, която Ивенс повтаря
с нарастваща настойчивост в нови и нови писма (тъй като аржентинските, бразилските и перуанските студенти, обучени от DEFA,
напразно чакат съветските си визи, стажове, камери и филмова
лента), не бива удовлетворена. Съдейки по многобройните запитвания, с които бомбардира съветските си познати, той така и не
получава адекватен отговор. Според Ханс Шуутс целият проект в
крайна сметка се проваля, когато Съветският съюз притиска Хавана
да го прекрати (Shoots, 2000: с. 273). За разлика от Пекин, на чиято
страна Ивенс открито застава още от края на 60-те години, Москва не подкрепя партизаните, дори и кинематографичните такива.
Въпреки това педагогическите му инициативи не остават без
резултат. Освен първия и единствен випуск от обучени от DEFA
оператори-партизани, той подкрепя обучението и на кубински и
чилийски режисьори. В сферата на документалното кино най-известният сред тях е Патрисио Гусман, операторът на последните два латиноамерикански филма на Ивенс – Малкият цирк (1963)
и Влакът на победата (1964). Друг от тях, Мигел Литин, който
след преврата на Пиночет прави успешна филмова кариера в други
части на Латинска Америка (както мексиканският му филм Писма
от Маруся [1976], така и никарагуанският Алсино и кондорът [1982]
са номинирани за наградите „Оскар“ за най-добър чуждестранен
филм), определя приноса на Ивенс към чилийското кино по следния
начин: „Присъствието на Йорис Ивенс в Чили, когато той идва да
снима филма си Валпараисо, има основополагащо значение за цялото младо чилийско кино. Целият ни опит е белязан от пътуването
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на Ивенс през 1962 г.“ (интервю с Мигел Литин в Cahiers du Cinema
(юли/август 1974): с. 251–2, цитирано в: Chanan, 2004: с. 53).
Приносът на Ивенс към латиноамериканското кино не се ограничава до педагогическа работа, ами включва активно популяризиране
и защита на интересите му в Европа. Той далеч надхвърля границите на Куба и Чили. Аржентинските режисьори Октавио Гетино
и Фернандо Соланас например не само заимстват редица кадри от
филма на Ивенс La Ciel y la Tierra (1965, за борбата на виетнамците
срещу американската окупация) в своя епос (La hora de los hornos
(1968), но и поставят творчеството му в началото на Третото
кино в своя манифест „Към едно трето кино“*.
Работата на Крис Маркер в областта на солидарността в
Латинска Америка следва подобен модел. След неговия Cuba Si!
(1961) и Битката на десетте милиона (1970) – филм за кубинската
захарна реколта – той обръща поглед към Чили от епохата на Алиенде с намерението да заснеме свой собствен филм за социалните
трансформации в страната. Откривайки редица чилийски режисьори, които вече работят по темата, той, както и Ивенс, решава, че по-полезната форма на солидарност би била да им помогне
да направят свои собствени филми. В този дух, след като гледа
филма Първата година (1971) на Патрисио Гусман, документиращ
постиженията на Народния фронт през първата година от управлението, Маркер се появява на прага на Гусман и му предлага да го
закупи за разпространение във Франция. Със съгласието на Гусман
Маркер го монтира наново, добавя осемминутно въведение от себе
си, за да запознае френския зрител с чилийската политика, и организира приятелите си да направят дублажа. В резултат на това
според Гусман се получава много по-добра версия, която печели
награди на фестивалите в Нант и Манхайм (Guzmán, 2015)**. Отвъд
фестивалните среди Маркер се заема да организира рекламата и
разпространението му във Франция и на други места в Европа.
* Виж интервюто със Соланас (Solanas, 1969) както и Stam, 2014: с. 271–86. – Бел. авт.
** Както отбелязва Гусман, поканата от страна на ICAIC идва в благоприятен момент, тъй като
година по-късно (може би е сгрешил с три години), когато се появява величественият Усмивка
без котка (1977) на Маркер, с епизода, в който Фидел Кастро оправдава съветското потушаване
на Пражката пролет, топлите отношения между ICAIC и Маркер приключват. – Бел. авт.

171

Плакат на филма Битката за Чили на Патрисио Гусман. Източник. Целият филм тук.

Година по-късно, през 1972 г., Гусман и чилийският му екип работят по друг филм, който през следващите няколко години се превръща в Битката за Чили. Отчаян от липсата на филмова лента
(последствие на икономическото ембарго на САЩ срещу Чили), Гусман
отново се обръща към Маркер. На следващата седмица той получава телеграма: „Ще направя каквото мога. С най-добри пожелания,
Крис Маркер.“ Месец по-късно, на летището в Сантяго, Гусман и
екипът му разтоварват около 43 000 метра 16-милиметров филмов материал Kodak и над сто звукови касети Nagra. Тази пратка не
изчерпва ролята на Маркер в създаването на този филм. След като
е задържан за кратко в първите дни след преврата на Пиночет, Гусман успява да избяга във Франция, където се среща с Маркер, който
го настанява при свой приятел в Париж за няколко месеца, докато
яростно събира средства за филма му (пак там). В крайна сметка,
възползвайки се от добрата си репутация сред кубинската филмова
общност, Маркер успява да изпрати Гусман в Хавана за шест месеца, за да завърши филма си – месеци, които ще се превърнат в шест
години. Днес Битката за Чили не само се смята за един от върховете на Третото кино, но и оглавява различни класации за най-добър
документален филм на всички времена.
Както показват всички тези примери, при срещата си с Латинска
Америка някои водещи западни солидарни режисьори започват да се
отказват от създаването на собствени документални филми, за да
помагат на бързо разрастващата се радикална латиноамериканска
филмова общност да прави свои собствени филми. По-специално Куба
вече няма нужда от застъпници в киното: тя може да представлява сама себе си. В рамките на три месеца след свалянето на режима
на Батиста е създаден Кубинският институт за кинематографично изкуство и индустрия (ICAIC), който има за задача да продуцира,
разпространява и прожектира филми, както и да обучава режисьори.
Показателно е, че основаването му представлява първата културна
инициатива на революционното правителство. Ако болшевиките са
давали приоритет на литературата пред всички останали изкуства,
то Кубинската революция превръща киното в своя отличителна и
вероятно най-успешна форма на изкуство. И въпреки че Куба е под
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ембарго от страна на САЩ, нейните филми започват да достигат
до заинтересована западна и съветска публика.
Кубинските режисьори не се ограничават само с документирането на собствената си революция или социалната трансформация в своята страна. Благодарение на кубинския интернационализъм, институционализиран около Организацията за солидарност
с народите на Африка, Азия и Латинска Америка (OSPAAAL), и на
таланта на водещия документалист на страната Сантяго Алварес, ICAIC се превръща в основен продуцент на филми за солидарност, посветени на чужди общества: Сега! (1965, за расовите борби
в САЩ), 79 извора (1969, за Виетнам), Тигърът скочи и уби, но ще
умре, ще умре (1973, за Чили), Мапуто: Деветият меридиан (1976,
за Мозамбик), И нощта се превърна в пустиня (1979, за Етиопия) и
Забравената война (1967, за Лаос)*. Всички тези филми надграждат
и радикализират съществуващите дотогава конвенции за солидарна документалистика, като им придават отчетлив оттенък на
Третия свят. Посветен на американските бомбардировки и военни
операции в Лаос, Забравената война например не само заимства
емблематични кадри от Виетнам на Роман Кармен, но и съдържа
всички характерни компоненти на този филм: история на великата култура на Лаос, разказ за европейския империализъм, пътепис
на лаоските пейзажи, както и истории за американските бомбардировки и лаоската съпротива. Обилната употреба на анимация и
карти в документалния филм на Алварес може би до голяма степен
липсва във филма на Кармен за Виетнам, но не и в този на Маркер.
Ако се съди по краткостта на кадрите, остротата на монтажа
и разнородния характер на материала обаче, основното влияние
върху най-известните авангардистки филми на Алварес като Сега!
е монтажът на Дзига Вертов от края на 20-те години.

* Подробно изследване на филмите на Алварес е извън обхвата на тази книга [от която е преведен настоящият текст – Бел. прев.] и е проведено в Chanan, 2004: с. 184–246; Malitsky, 2013: с.
189–216. – Бел. авт.
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Сцена от Горящият континент (1972) на Роман Кармен. Източник. Целият филм е достъпен тук.

Възпоменание на революцията
Въпреки че ролята на Роман Кармен за развитието на солидарния
документален филм като жанр е безспорна, работата му конкретно с латиноамериканските документалисти изглежда по-малко
видима от тази на Йорис Ивенс и Крис Маркер. След трите месеца, които прекарва в Куба, пътуванията му до Латинска Америка
и продължителността на филмовите му експедиции изглежда са
силно ограничени от влошеното му здраве. Латиноамериканските
режисьори също не признават приноса му така подчертано, както
този на Маркер и Ивенс. Тази хладност вероятно се дължи на пряката му връзка със сталинизма и социалистическия реализъм, които
латиноамериканските режисьори категорично отхвърлят, както
и на кратката продължителност на пътуванията му (за разлика
от продължителните му престои в Испания, Китай и особено във
Виетнам, където обучава местни оператори, трите му пътувания
до Латинска Америка са кратки и включват повече срещи с политици,
отколкото с колеги режисьори). Всъщност изглежда, че Латинска
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Америка му е дала повече вдъхновение, отколкото латиноамерикан
ците са били въодушевени от него. Куба и континентът като цяло
се превръщат в основни обекти на революционния романтизъм на
Кармен – чувство, което той споделя с много съветски граждани*.
В допълнение към кубинските му филми, това занимание води до
създаването на панорамния Горящият континент (1972) и компилация от три филма за преврата в Чили и неговите последици: Чили:
Време на борба, време на недоволство (1973), Камарадос – другари
(1974, посветен на Салвадор Алиенде, Пабло Неруда и Виктор Хара)
и Сърцето на Корвалан (1975). С помощта на първия от тях, величествения, но забравен Горящият континент, ще изложа една различна връзка на Роман Кармен с латиноамериканското документално
кино: той предугажда неговия завой към паметта, който измества
по-войнственото Трето кино.
На пръв поглед подобно твърдение може да изглежда пресилено.
Дори ако признаем – а това е необходимо, – че филмите на Кармен
от 1960-те и 1970-те години се обръщат с носталгия към историята на героични борби от тогавашното близко минало – независимо
дали от Испания, Втората световна война, или Куба – опитвайки
се, чрез спомените на режисьора, да обвържат настоящия момент
с тях, филмовият контекст в СССР от 70-те години, от една страна, и Латинска Америка и нейните диаспори, от друга, е толкова
коренно различен, че всяко сравнение между тях би изглеждало
исторически необосновано. Също така не за всички филми, заснети на континента преди 80-те години на 20. век и занимаващи с
паметта, може да се каже, че изпреварват латиноамериканския
кинематографичен завой към паметта.
Има обаче една основна тема, която обединява съветските и
по-късните латиноамерикански режисьори: съдбата на революцията. И в двата случая обръщането към паметта е отговор на
края на един революционен цикъл. В случая на Кармен този цикъл е
Руската революция. През последното десетилетие от живота му
(той умира през 1978 г.) се появяват множество годишнини, памет* За специалното място на Куба (и Латинска Америка) в съветския интернационализъм виж:
Gorsuch, 2015. – Бел. авт.
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ници, възпоменателни медали и марки, посветени на революцията,
нейните герои и култура. По различни начини, но най-вече чрез
своя обърнат назад към миналото поглед, всички тези форми на
възпоменание потвърждават онова, което не е позволено да бъде
изречено: че революцията, която някога е родила съветската държава, е загубила своя устрем. Гледайки назад обаче, Кармен гледа
и настрани, към други революции, които се случват по неговото
време. Подобна компенсаторна стратегия – изпълнена по най-запомнящ се начин от Кармен, но практикувана и от други съветски
кинорежисьори от епохата на застоя, които заснемат националноосвободителните борби, бушуващи в Африка, Азия и Латинска
Америка по време на Студената война – изгражда в творчеството им една непрекъсната линия между Болшевишката революция и
еманципаторските въстания в Третия свят*. Нашата революция
все така живее, сякаш твърдят тези филми, ако и не съвсем у дома.
Днес до голяма степен забравен, панорамният филм на Кармен
Горящият континент разказва за червената вълна, която изглежда е заляла целия континент. Размахът на филма – досега Кармен
е фокусирал предишните си документални филми върху еманципаторните борби в една-единствена страна – налага не само необичайното времетраене от над два часа, но и разглеждането на
връзки и различия между обществата, съставляващи континента. Както и в предишните филми, голяма част от това разграничаване на територии и периоди е постигнато чрез музика. Макар
че всичко е на испански език (с изключение на марша от Испанската гражданска война на Ханс Айслер, който съпровожда кадри на
американската бригада „Ейбрахам Линкълн“), жизнерадостният и
изпълнен с устрем Himno del 26 de Julio („Химн на 26 юли“), маршът
на кубинските революционери например контрастира с по-бавния,
натрапчив и траурен Viva la Revolucion! на чилийската група Tiempo
Nuovo. И въпреки че обяснителният похват, характеризиращ се с
авторитетен глас зад кадър, изразява официални съветски позиции („Левите екстремисти мътят водата, помагат на врага“), той
* Виж например Горещият вятър на свободата (реж. В. Комаров, 1971) за оманската борба за
независимост. – Бел. авт.
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бързо отстъпва място на един по-поетичен и есеистичен стил.
Началото на разказа е пример за това:
Прекосихме Атлантическия океан през нощта и когато слънцето изгря,
видяхме Корделие. Прелитайки над земите на Южна Америка, не можех
да спра да мисля за бъдещия ни филм. Той очевидно ще бъде продължение
на този, който заснехме преди дванадесет години в революционна Куба.
Но още по-вероятно е латиноамериканският филм да продължи онова,
което заснехме на барикадите в Мадрид, при борбата за Москва, Сталинград, Берлин, а след това и във Виетнам. Хората от нашите поколения
знаят каква висока цена, цената на милиони животи, трябваше да бъде
платена в борбата за един справедлив свят, за достойнство. Борбата
продължава и в наши дни, в джунглите на Индокитай, на територията
на Ирландия, по хълмовете на Африка. Продължава и тук, в Латинска
Америка, на мястото, което наричат „горящия континент“.
През целия филм спомените на Кармен служат като средство за
пътуване във времето между образите от настоящето и героичните борби от миналото. Така, когато един от героите на филма е
във фабрика, към него се обръща президентът на държавната компания за медна промишленост Хулио Сомбрано: „Познавате ли ме?“
Кармен не го познава. „Вие ме снимахте преди десет години с другаря
Че Гевара в медните мини на Пинар де ла Рио“. След като довършва
изречението, Сомбрано замислено отвръща поглед от камерата.
Кармен открива и включва десетгодишен черно-бял видеозапис
със Сомбрано и вече мъртвия Че, чиято аура доминира в кадъра.
Личният опит на Кармен от загубата се проявява в друг спомен,
подтикнат от вида на борбата с бикове във Венецуела, който ни
пренася в друга една, незабравима арена за бикове през август 1936 г.
в Испания, където вместо бикове, испански доброволци с вдигнати
юмруци обикалят арената, преди да поемат към Сарагоския фронт.
По-късно изображенията на крайнодесни символи и главорези
в Чили са последвани от черно-бели кадри – немски и заснети от
Кармен – на нацистки престъпления. В същия дух няколко кадъра на
американски войници от бригадата „Ейбрахам Линкълн“ от собст-
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вения филмов архив на Кармен го отвеждат до кадри на други, може
би по-малко героични, но все пак смели американски ветерани от
войната във Виетнам, които демонстративно изхвърлят медалите, спечелени в тази престъпна афера. Зърнестите исторически
кадри от Мексиканската революция и по-специално на Емилиано
Запата са последвани от есеистичното размишление на Кармен
за американския приятел на Запата – Джони, който лежи погребан
близо до Кремъл, същият Джон Рийд, който е автор на Десет дни,
които разтърсиха света. Във всеки един от тези случаи гласът
зад кадър на Кармен разяснява монтажа във времето. Латинска
Америка през 1972 г. е изпълнена с психологически моменти, които
запращат паметта на Кармен към миналото, за да реконструира
революционната приемственост в течение на века. Всъщност в
нито един друг по-ранен филм (с изключение на Гренада, моя Гренада [1966], който е специално структуриран като изследване на
спомените на Кармен за Испанската гражданска война) режисьорът
няма толкова силно присъствие. Виждаме го дори да разговаря с
писателя Франсиско Колоане и да моли президента Алиенде да каже
няколко думи на съветската публика*.
Странно е усещането да гледаш Горящият континент на Кармен
заедно с по-късния и по-известен Битката за Чили на Гусман. Въпреки че са адресирани към два много различни типа зрители (както
подсказва посланието на Алиенде към съветския народ и обилната
употреба от Кармен на думата „наши“, тоест „съветски“), те не
само са фокусирани върху един и същ процес (радикалната политика
на Чили от епохата на Алиенде), но и използват сходен репертоар
от солидарни мотиви (предимно от поджанра на социалистическото
строителство) и документални режими (обяснителни, есеистични,
поетични), разработени през дългата история на филмите за солидарност. Подобно на филма на Кармен, Битката за Чили на Гусман,
който зрителите гледат чак след преврата на Пиночет, също е

* Възпоменателният тон се усеща още по-силно в годините непосредствено след преврата, когато Кармен се връща към своите (и други) чилийски архиви, за да състави три филма за солидарност след преврата: Чили: Време на борба, време на тревога (1974), Камарадос – другари (1974) и
Сърцето на Корвалан (1975). – Бел. авт.
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филм за паметта и края на една революция – брутално потисната
от външни сили, а не деградирала отвътре. Тези филми са предвестници на един цялостен обрат към паметта, засилил се през
следващите десетилетия, когато цели латиноамерикански общес
тва преразглеждат близкото си минало, ексхумирайки буквалните
и метафорични трупове, погребани на тяхна земя от години наред
военни преврати. Така например филмът на Гусман Чили, упорита
памет (1997) проследява завръщането на режисьора в страната след
повече от две десетилетия, прекарани в изгнание. Филмът представлява изключително лична есеистика и разказва както за Чили
през 1973 г. и 1997 г., така и за собствения опит на режисьора в тези
исторически моменти. Ексхумацията придобива буквален характер в по-новия филм на Гусман Носталгия по светлината (2010), в
който чилийски жени прекопават пустинята Атакама в продължение на почти три десетилетия с напразната надежда да открият
останките на свои близки, изчезнали по време на диктатурата на
Пиночет. Паметта е основна тема и в авторските игрални филми
на Фернандо Соланас, създадени след периода на Третото кино –
Тангос, Изгнанието на Гардел (1986), Сур (1988), Пътуване (1992).
От тези филми са изчезнали радикалните надежди, някога вдъхновявали режисьорите им в годините на Третото кино, когато серията от въстания все още е в най-високата си точка. Резултат от
историческо поражение, обратът към паметта придобива много
по-мрачен тон и се занимава повече с правата на човека, отколкото
със социалистическата трансформация. Погледнато в светлината
на тези филми, скритото означаемо на Карменовия Горящият континент също е поражението: това на болшевишката революция,
чието отсъствие от консервативното съветско общество през
70-те години се компенсира не само от пищни годишнини и чествания у дома, но и от документални филми за съвременни революции
в други страни.
Зародил се в края на 20-те години на 20. век, главно за да изобрази съветската периферия в Азия, солидарният документален филм
развива многобройните си поджанрове – солидарност по време на
война, солидарност в социалистическото строителство, солидар-
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ни пътеписи, солидарни визити – през преплитащите се кариери
на Йорис Ивенс, Роман Кармен и Крис Маркер, както и по бойните
полета, през надеждите и новите общества на Испания, Китай,
Индонезия, Виетнам и следреволюционна Куба. Първо Кубинската
революция, а след това и изборният път към социализма, поет от
президента Салвадор Алиенде (1970-1973 г.), довеждат тези и други солидарни западни режисьори в Латинска Америка, като по този
начин свързват съветското кино от 1920-те години с Латинска
Америка от 60-те и 70-те години. Самата жизненост на кубинските,
а по друг маниер и на чилийските филмови общности, означава, че
много от западните или съветските солидарни документалисти в
крайна сметка не само снимат своите филми, но и влизат в диалог с
латиноамериканските си колеги, които са в процес на формулиране
на собствената си практика на Третото кино. Този обмен позволява на двете традиции да се свържат и обяснява голяма част от
техните формални прилики. Всъщност си струва да се подчертае
диалогичният характер на това занимание, що се отнася до Маркер и Ивенс. Между 1967 и 1974 г. Маркер навлиза в своята фаза на
интензивно сътрудничество чрез Slon/Groupe Medvedkinе/Iskra, като
по този начин се отказва от авторския модел, за който Гетино и
Соланас критикуват европейското кино (Lupton, 2005: с. 109–47).
Сам член на безансонския клон на Groupe Medvedkinе, Ивенс е силно заинтересован от педагогическата работа още от първото си
посещение в СССР през 1930 г., когато изнася над сто лекции пред
професионална или широка публика. Продължава да споделя знанията
си и да участва в сътрудничество с режисьори от Китай, Виетнам и други места, до които го отвежда солидарното му филмово
творчество. Но педагогическите му усилия кулминират в началото на 60-те години на 20. век в Латинска Америка. В светлината
на тази ангажираност е лесно да се разбере защо от всички западни режисьори Към Трето кино изказва признание именно на Ивенс
и Маркер. За сравнение, творчеството на Роман Кармен относително отсъства в латиноамериканските истории на киното или в
мемоарите на кинотворци от този континент. Подобно отсъствие може би отразява подозрителността, която кинотворците от
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Новата левица изпитват към всичко съветско. Но може да е било и
въпрос на различните публики, към които са адресирани филмите
на Кармен: съветската държава и съветските зрители, латиноамериканските политически лидери, Историята.
И докато Кармен (и съветското кино като цяло) стои в началото
на жанра на солидарността, преди да влезе в диалог с документалистиката на Третото кино, рефлексивният обрат на последните
му филми странно предхожда обрата към паметта в латиноамериканското кино от края на 70-те и 80-те години. И двата филма се
занимават с революции, които по различни причини са били спрени.
БИБЛИОГРАФИЯ 
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Палестинската
съпротива и
киното
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Кадър от филма Будалите (1972) на Тауфик Салех

Н

а следващите страници запознаваме българските читатели с
фрагменти от един почти апокрифен момент от историята
на палестинското кино – формирането на просъществувалата за кратко Група за палестинско кино в началото на 1970-те
години. Двата документа, чиито преводи от арабски и от френски
представяме тук, са съответно манифестът на групата и интервю
с нейни членове, публикувано през 1973 г. в брой 248 на френското
списание за кинокритика Cahiers du cinéma. В своята книга Arab Film
and Video Manifestos (2018) Кей Дикинсън отрежда специално внимание
на палестинската борба и ролята на партизанското (militant) кино в
нея. Както пише тя в главата, занимаваща се подробно с манифеста
на Групата за палестинско кино, киното се приема за инструмент в
борбата за освобождение на палестинския народ: Дикинсън цитира
популярния слоган „в едната ръка – камера, а в другата – оръжие“
от този период (2018, с. 86). От революционните филми, създадени
в условия на материални лишения (липса на ресурси и финансиране)
и в изгнание на много от кинотворците, се очаква не само да представят Палестина на екран, но и да подготвят и образоват бойци в политическо съдържание (с. 87). В състава на Групата влизат
различни режисьори, които са афилиирани по един или друг начин
с Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и са част
от филмовите отряди на участници в ООП с различни политически убеждения – като Палестинския филмов отряд към Фатах* или
Комитета по изкуства към Народния фронт за освобождение на
Палестина. Групата се разпада скоро след публикацията на манифеста (първоначално поместен в бейрутското ляво издание Al Tariq),
като единственият неин филм остава късометражният Сцени от
окупацията в Газа на Мустафа Абу Али от 1973 г. Както отбелязва
Дикинсън и както е видно от интервюто с Cahiers du cinéma, членовете на Групата предпочитат да запазват своята анонимност,
макар и Абу Али да се явява един вид неин говорител.
Бихме искали да благодарим на Кей Дикинсън за това, че ни предостави арабския оригинал на манифеста и отговори щедро на

* Основана през 1959 г. от Ясер Арафат и присъединила се към ООП през 1976 г.
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нашите по-скоро лаически въпроси относно историята на палестинското кино. Освен нейната книга, следват библиографските
данни на още два текста, с които насърчаваме читателите да се
занимаят в случай на интерес към темата:
●

Denes, N. (2014). “Between Form and Function Experimentation in the
Early Works of the Palestine Film Unit, 1968-1974”. In: Middle East Journal
of Culture and Communication (7), p. 219-241.

●

Dicknson, K. (2018). Arab Film and Video Manifestos. Forty-Five Years of
the Moving Image Amid Revolution. London: Palgrave Pivot.

●

Khleifi, M. (2021[1997]). “From Reality to Fiction – From Poverty to
Expression”. Sabzian. [Online] https://www.sabzian.be/text/from-realityto-fiction-%E2%80%93-from-poverty-to-expression [Accessed: November
8, 2021]
Неда Генова
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Манифест на Групата
за палестинско кино
превод от арабски: Мая Ценова
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В

ече отдавна палестинското кино е потънало в теми, които не взаимодействат с действителността. С течение на
времето с повърхностния си подход то формира формули
и създаде навик у арабския зрител, като по един или друг начин
допринесе за приспиване на неговото съзнание и оттам – за
отдалечаването му от всички актуални негови проблеми на конфронтацията с лагера на империалистическо-ционисткия враг и
арабската реакция.
В хода на развитие на арабския филм изпъкнаха остри и амбициозни опити за изразяване на действителността, но тези опити
скоро изчезнаха под тежестта на обръча на филмовия монопол,
който действаше съзнателно и бдително, за да не допусне възникването на целеустремено арабско кино. Развоят на политическите събития даде тласък на необходимостта от ново кино,
което обаче, от своя страна, не бе на нивото на амбицията и на
събитията. Поради това повечето филми бяха тематично реформистки и формално обременени с наследеното от традиционното кино. Дълбоката Юнска рана 1967 г. излъчи млади дарования,
вярващи в масите, и ги подтикна към реализиране на киноленти,
носещи редица характеристики и специфики на алтернативното кино откъм форма и съдържание – ленти, които разглеждаха поражението, отразяваха твърдите позиции, отстоявани
от синовете на нашия народ, говореха смело за палестинския
проблем и за въоръжената съпротива, водена от палестинския
арабски народ.
Оттук произтича значението на палестинското кино и необходимостта то да бъде развивано, за да може да застане достойно
редом със смелите бойци, да отрази истината за каузата, да снима
етапите на борбата на палестинския арабски народ за освобождението на неговата земя, да отрази миналото и настоящето и да
долови очертанията на бъдещето. Такова кино следва да израсне и да се развива в рамките на организирани колективни усилия,
защото едноличните инициативи, колкото и да са грандиозни,
остават ограничени. Затова ние, заинтересованите от киното,
литературата и мисълта, които говорим чрез този манифест,

187

сметнахме, че е важно да бъде организиран филмов комплекс, който нарекохме „Група за палестинско кино“, на базата на следните
основи и принципи:
1. Основната цел на тази група е създаването на палестинско
кино, ангажирано с проблемите и целите на палестинската
революция в рамките на една общоарабска перспектива с
прогресивно-демократично съдържание.
2. Да се работи за постигане на алтернативна филмова форма, диалектически взаимодействаща със съдържанието.
3. Групата да постави своя опит и продукция в служба на
палестинската революция и да служи на каузата на палестинския арабски народ.
4. Групата смята себе си за една от институциите на палестинската и арабската революция, вярвайки в нейните цели,
и призовава Палестинския национален фонд или онези, които
имат мандат над него, да прецизират финансовите аспекти
веднага след като тя започне да работи.
5. Групата има за седалище Изследователския център на ООП
в Бейрут.
6. Групата си изработва план за работа и устав, който да
урежда нейните вътрешни и външни отношения.
7. Колкото до практическите цели, които тя се стреми да
постигне, те са:
• Относно производството: Реализиране на революционни
филми, мобилизиращи масите под знамето на революцията
и запознаващи света с борбата и каузата на нашия народ;
• Относно документацията: Създаване на филмотека – архив,
обхващащ филмирани документи с динамични и статични
кадри, съдържащи снимки от борбата на нашия народ и
етапите на развитие на неговата кауза.
• Относно сътрудничеството: Заздравяване на връзките с
революционните и прогресивните кинематографични групи
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в света, участие във фестивали от името на Палестина,
предоставяне на наличните кинематографични облекчения на приятелски институции, работещи в рамките на
целите на палестинската революция.
Да живее палестинската революция!
1973 г.
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Интервю с Групата
за палестинско кино
превод от френски: Росица Кратункова
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Забележка от Cahiers du Cinéma

И

нтервюто е проведено в Бейрут през септември 1973 г.
от Ги Енбел и Тахар Шериа с няколко членове на Групата за
палестинско кино, между които режисьора Мустафа Абу Али
и кинокритика Хасан Абу Гюнейма. Това не означава, че Групата не
одобрява личните мнения, изразени от тях по време на интервюто*.
Изказването на Хасан Абу е взето от изследване на тема „Палестинското кино и революционното кино“, публикувано в Гласът на
йорданските работници през юли-август 1973 г.
Интервюто с палестинските другари беше проведено на арабски. Устният превод беше осъществен от Тахар Шериа (който е,
да припомним, почетен председател на Панафриканската федерация за кинематография и основател на кинофестивала в Картаген).
Струва ни се, че много от анализите, развити тук от Групата
за палестинско кино, могат да се отнесат и към активистите за
революционно кино извън арабския свят.
Дълго време единственото арабско кино беше египетското.
Всички признават, че то има вредно влияние върху страните, в
които се разпространява, особено върху ливанското кино, което
от 1952 г. започва да копира рецептите му за успех (мелодрами,
песни и танци кючек). Днес този културен монопол е поставен под
въпрос: от единия до другия край на арабския свят киното преминава през дълбока трансформация. Дали в Дамаск, или Алжир, в Кайро или Тунис, Бейрут или Кувейт, кинорежисьорите, техниците,
критиците и като цяло интелектуалците-активисти работят за
развитието на политическо кино, което отразява тежненията на
по-широките маси.
Три фактора допринасят за осъвременяването на арабското кино.
Първо, Революцията на Насър от 1952 г., след която се появяват
Йосеф Шахин, Саа Абу Сейф, Тауфик Салех. За жалост, революцията
остава недовършена. Второ, Борбата за освобождение на алжирския народ от 1954 до 1962 г. Тя днес е продължена от аграрната

* През по-голямата част от интервюто отговорите на въпросите са анонимни, освен когато
имената на Абу Али и Абу Гюнейма не са упоменати. – Бел. бълг. ред.
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революция, която ражда „джедидското кино“, едно особено обнадеждаващо развитие/течение. Трето, палестинската съпротива,
която се засилва след загубата от юни 1967 г.*
Изглежда, че въпреки големите трудности, последният фактор
остава основен за политическото осъзнаване на Магреба (Близкия
изток). Сигурно е, че палестинската кауза представлява основен
източник на вдъхновение или тревога (в зависимост от случая) на
по-голямата част от кинорежисьорите от региона. Първият фестивал на младото арабско кино в Дамаск, който се проведе през
март 1972 г., и първият фестивал на филми за Палестина, провел се
в Багдад през март 1973 г., допринесоха (заедно с различните сесии на
картагенския фестивал, създаден още през 1966 г.) за започването на
диалог между кинорежисьорите, който вече започва да дава плодове.
Ги Енбел

Интервю
Cahiers du Cinéma: Можете ли да проследите зараждането на Групата?
Група за палестинско кино: В миналото всяка палестинска организация имаше самостоятелен кино отдел. Такъв имаха Ал Фатах,
Народния фронт за освобождение на Палестина (НФАП), Демократичния народен фронт за освобождение на Палестина (ДНФОП),
както и този на Културния център на Организацията за освобождение на Палестина (OОП). Всяка организация снимаше или поръчваше
що-годе структурирани филми с повече или по-малко образователна
цел. С времето осъзнахме необходимостта да се обединим. Идеята, която ни събра, е, че киното трябва да бъде оръжие в служба
на освобождението на Палестина, бойно оръжие.
След беседи и срещи постигнахме съгласие за изграждането на
следната платформа от три точки: 1) нужно е да продължим да про* Става дума за Шестдневната война, по време на която Израел увеличава значително територията си, окупирайки райони, които и до ден-днешен са обект на конфликти, като Ивицата Газа,
Синайския полуостров и Западния бряг. – Бел. бълг. ред.
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извеждаме и снимаме филми за палестинската съпротива; 2) трябва
да бъде отредено важно място за архивирането им; 3) трябва да
създадем връзки с прогресивни организации от целия свят.
Институцията, която допринесе за обединението на силите,
беше Изследователският център на Организацията за освобожде
ние на Палестина (ООП). Първо, като предостави място за срещи.
Второ, като настояваше върху важността на архивирането и необходимостта от натрупване на максимално количество изображения
за развитието на борбата. Първата среща беше след фестивала в
Картаген през ноември 1972 г. Начални опити за обединение имаше
и по време на фестивала в Дамаск няколко месеца по-рано.
CD: Какви са структурите на Вашата организация?
ГПК: Структурите са гъвкави. Поради различни причини не сме
търсили да обединим всички съществуващи групи в единен организъм, може би защото ситуацията не е достатъчно зряла. От друга
страна, по-напредничавите елементи държаха да запазят известна
маргиналност, даже относителна „нелегалност“. Това има изцяло
стратегическа цел: един ден може да се окаже по-добре за нашата
група да не зависи твърде много или твърде директно от едно или
друго съществуващо движение. В крайна сметка, нашата група си
поставя за цел да обедини не само палестинските кинорежисьори,
но и арабските, които са с доказани прогресивни позиции и които
са заявили интерес към палестинската кауза. Смятаме например
египетския режисьор Тауфик Салех за един от нас. Именно отказът
от твърде строга формалност позволява на асоциацията такава
формула.
CD: Каква е Вашата политическа позиция, Вашата идеологическа
линия в палестинската съпротива?
ГПК: Нашата група е в стратегическо съгласие с ООП. Ние не принадлежим като група към някое съществуващо движение, а, напротив,
се опитваме да обединим всички палестински и арабски кинорежисьори, които се чувстват загрижени за бъдещето на Палестина.
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В конкретните си действия развиваме определени тактики, но
не позволяваме вътре в нашата група да се снимат филми, които
отразяват линията на само една организация. Това не означава, че
въпросният филм няма да бъде направен, но ние не бихме му предоставили нашата подкрепа. Подчертаваме, че нашата група се
придържа изцяло към решенията и линията на ООП.
CD: Какво е Вашето мнение за съществуващите филми по палестинския въпрос?
ГПК: Това е обширна тема, която предполага дълъг отговор. След
обсъждане смятаме, че е важно да се откроят три типа филми:
филмите, заснети от палестински организации; филмите, направени
от арабски страни; и филмите, които са снимани от режисьори-съмишленици от неарабски страни. Това разграничение не означава,
че ги поставяме в йерархия, а просто, че е удобно за анализа им.
CD: Кои са филмите, които са произведени от палестински организации? Колко са палестинските режисьори?
ГПК: Палестинските режисьори като такива са все още твърде малко. Тук, в Бейрут, ако броим и техниците, сме 11, от които няколко
жени. Не искаме да посочваме имена по разбираеми причини. Дори
ако името на Мустафа Абу Али се е появило в някои финални надписи, то е било случайно, а и защото той е един от организаторите
на групата.
Независимо от това, ние не правим разлика между филмите на
палестинските организации, които са снимани от палестинци, и
тези, снимани от арабски режисьори с друга националност.
Палестинското кино се заражда около 1965 г., но по-отчетливо
след 1967 г., по-точно започва да се развива през 1968 г.
Ал Фатах е произвел шест късо- и среднометражни филмa, които
разглеждат следните теми: 1) огромните протести срещу плана
„Роджърс“ през 1969 г. в Аман; 2) събитията от септември 1970 г.
в Аман; 3) сблъсъците в южен Ливан през 1972 г.; 4) развитието на
популярното изкуство; 5) участието на палестинските жени в
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съпротивата. Цялата продължителност на филмите на Ал Фатах
е 155 минути. От друга страна, организацията е подпомогнала и
много чужди режисьори, например членове на Италианската комунистическа партия, Жан-Люк Годар*, американската група Newsreel,
групата на триконтиненталното кино и други.
НФОП е произвел три филма: Водата е студена на иракчанина Касем Хавал за хигиенните условия в бежанския лагер в Нахир
ел Баред в Ливан, Гасан Канафани, само една дума: пушката, от
същия режисьор, филм за борбата на израелската граница, и един
друг за въздушните операции в Аман. Общата им продължителност е 60 минути.
ДНФОП, от своя страна, снима с ливанския режисьор Рафик
Хаджар Пътят, както и филм за сблъсъците между палестинците
и ливанската армия.
Сред филмите, разпространени от нашата група, трябва да бъдат
цитирани и От цялата ми душа и с кръвта ми и Тероризмът на ционистите на Мустафа Абу Али, Сцени от окупацията на Газа и други.
CD: Заснемали ли сте исторически филми, проследяващи различните етапи на палестинската съпротива?
ГПК: Не, нямаме все още дългометражни филми, които да обобщават
например историята на борбата на нашия народ. Ние сме съвсем в
началото и сме наясно с всичката работа, която ни остава да свършим! Въпреки това, трябва да уточним, че търсенето на архивни
кадри представлява много тежка задача. От една страна, защото
не разполагаме с пари и оборудване, а от друга, защото архивите
се намират предимно в Англия, Германия, Израел [в кавички в оригинала – Бел. бълг. ред.], разбира се, и САЩ. Наясно сме, че ни липсва
например филм, който да отговори на грубата дезинформация на
французина Фредерик Росиф в Една стена в Йерусалим.
CD: Какво е Вашето мнение за филмите относно палестинския
въпрос, които са произведени в арабските държави?
* Жан-Люк Годар не завършва филма си, който е трябвало да се казва До победата. – Бел. фр. ред.
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ГПК: Ето тук трябва също да се направи едно разграничение между
две категории: филмите на частния сектор и на публичния. Според нас първите са отвратителни без никакво изключение. Това са
долни произведения, които използват по отблъскващ и меркантилен
начин легитимното чувство на солидарност на арабските народи с
палестинската съпротива. Не можем да намерим по-тежки думи, за
да осъдим цялата тази скандална продукция (която, между другото, има своя еквивалент и в други сфери освен в киното: календари,
пепелници, джунджурии „за славата на палестинската съпротива“!).
Сред най-печалните филми от тази злокобна тенденция трябва особено да осъдим това, което иронично можем да наречем „муджадара–уестърни“*: Всички сме федаини на Гари Гарабедян; Бунтовен
палестинец на Реда Миасар. Получавали сме писма от бойци, които
ни упрекват, че сме позволили снимането на подобни произведения. За съжаление, не бихме могли да попречим на реализирането
им. Ние нямаме нищо общо с тях! Тези филми са навредили много
на съпротивата, правейки федаините нереалистични, откъсвайки
съпротивата от всякаква истинска подкрепа от широките арабски
маси в региона. Неслучайно тези филми се появяват след повторната мобилизация на съпротивата след поражението през юни 1967 г:
първите бойни действия тогава предизвикват голям ентусиазъм
в народните маси, но вредата на тези филми е, че не показват
истинското естество на съотношението на силите. Така, когато
съпротивата започва да търпи жестоката репресия, която познаваме, хората не разбраха и това е нормално, защото ги накарахме
да повярват, че федаините са свръхчовеци, супермени, Тарзан и
Зоро... Да, наистина, тези филми много ни навредиха. Показателно
е, че оттогава не се правят такива филми. Хората днес не биха ги
гледали и „продавачите на долнопробна стока“ го знаят!
CD: Какво мислите за филмите, направени с публични средства?
ГПК: Трябва да се отбележи първо, че те са много по-малко на брой!

* Муджадара-уестърн е ливанският еквивалент на италианския „спагети-уестърн“. „Муджадара“
е най-разпространеното ястие в Ливан. – Бел. фр. ред.
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Колаж: образ от филма Sa Naoud (Ще се върнем) и портрет на режисьора, Слим Риад.

По принцип са малко по-добри. Въпреки това много от тях страдат
от това, че отразяват в по-малка степен позициите и проблемите
на съпротивата, отколкото тези на самите страни-производители...
Често се забелязва форма на експлоатация с политическа цел.
В контекста на комерсиалното кино признаваме стойността
на алжирския филм Sa Naoud (Ще се върнем) на Слим Риад, с когото
някои от нас са работили.
Но това, от което основно имаме нужда, са политически филми,
аналитични филми. В този аспект единственият филм, който изцяло
приемаме, е Al Makhdououne (Будалите) на Тауфик Салех, адаптиран
по романа на Гасан Канафани Хората на слънце.
CD: Какво е мнението Ви за късометражните документални или
игрални филми за палестинската кауза, заснети от много режисьори от Машрика*?
ГПК: В общи линии те са снимани от новото поколение творци, които имат по-голяма политическа осъзнатост от предшествениците
си. Някои са изкривени от външни влияния, други са твърде повърхностни, защото са снимани под въздействието на емоцията. Трети дават фалшива представа за нашата борба. Въпреки това има и
* Изтока – от арабския корен  – قرشمБел. бълг. ред.
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отлични филми, които отразяват едно дълбоко и откровено разбиране на проблемите на нашия народ. Например: Защо на египетския
режисьор Ахмед Рашед или Много сме добре на сириеца Файсал Ясри.
CD: Как разпространявате филмите?
ГПК: Отдаваме голямо значение на разпространението на филмите с
помощта на активисти. През 1968 г. развихме много тази дейност в
Йордания, по селата и в бежанските лагери, както и сред бедуините.
Прожектираме предимно виетнамски, алжирски, кубински и китайски
филми. След масовите убийства от септември 1970 г. трябваше да
се оттеглим в Сирия и Ливан. След такъв тип прожекции на други
места успяхме да създадем първите си палестински филми: Не на
мирното решение, късометражен филм. Продължихме разпространението и след 1970 г, но в по-малка степен, защото загубихме много
техника и материали в Йордания по време на репресиите. Днес след
прожекциите, организирани от наши активисти, разпространяваме
анкети, в които питаме хората какви са реакциите им, и по този
начин се информираме за това какъв тип филми очакват. Общо взето
констатираме голямата радост, която изпитват палестинците да
се видят на екрана като народ. Много от тях споделиха, че предпочитат такъв тип филми, а не игрални комерсиални такива, които
преди са им били налагани в киносалоните. За нас производството на
филми е насочено към създаването на диалог с нашия народ. Но все
още сме далеч от постигането на големи резултати. Липсват ни
средства. Така по време на сблъсъците с ливанската армия имахме
единствено една кинолента от 30 метра!
CD: Пресата оповести, че мислите да правите и емисии новини?
ГПК: Това е проект, който имаме от една година. Скоро ще започнем
да го реализираме. Поискахме техника от една европейска социалистическа страна. Най-вероятно ще я монтираме в Дамаск. Става
въпрос за новини от 15-30 мин. Често ни упрекват, когато показваме филмите, че те показват остарели събития. Затова искаме
да произвеждаме новини.
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CD: Използвате ли видео?
ГПК: За нуждите на активистките прожекции, които провеждаме,
предпочитаме да използваме 16-милиметрова лента, защото често
е по-лесно. Но понякога ни се случва да снимаме и с камера – например по време на протести в града и в изцяло военна обстановка.
CD: Налагало ли Ви се е понякога да промените стила на филмите
си или структурата на сценария, за да отговорите на вкуса на публиката?
ГПК: Да. Осъзнахме, че когато правим един вид агитпроп, трябва
да бъдем изключително ясни и достъпни за разбиране.
Мустафа Абу Али: Например символичните скечове в моя филм От
цялата ми душа и с кръвта ми не бяха разбрани от зрителите. Реших
повече да не използвам такива форми в следващите си филми. Езикът
на абстрактната схематизация не се разбира така, както трябва.
Тахар Шериа: Бих искал да се присъединя към дебата, за да потвърдя
това, което казва Мустафа. Ние, арабите, не възприемаме доброволно дадена идея чрез абстрактни формулировки. Посланието
минава по-лесно чрез конкретна метафора, която препраща към
конкретни преживявания вместо през абстрактни знаци.
Мусатафа Абу Али: Ако възприемем един твърде езотеричен
стил, хората няма да го разберат. Това означава, че ако с цел да
опростим посланието, използваме абстрактна символика (както
често прави една част от модерното кино), няма да постигнем
желания резултат, тъй като знаците на тази символика убягват
на публиката.
Тахар Шариа: Откриваме същия феномен и в арабската поезия. Има
цял един свят между класическата арабска поезия и народната такава
например. Темите по принцип са едни и същи. Не става въпрос и за
синтаксис или стихосложение. Говорим чисто и просто за два различ-

199

ни езика. Класическата арабска литература е изпълнена с абстрактни формулировки. Арабската народна литература пък се опира на
метафори, вдъхновени от най-непосредственото ежедневие.
CD: Това обяснява може би подхода на Гасан Канафани в романа му
Хората на слънце, който Тауфик Салех е адаптирал за големия екран
под заглавието Будалите. Нека да поговорим за този филм, който
Вие признавате за единствения политически пълнометражен филм,
който отразява задоволително палестинската кауза. Ние също като
Вас много харесваме този филм. Но за да разясним дебата, нека да
влезем в ролята на адвокат на дявола: не мислите ли, че този филм
съдържа на чисто метафорично ниво грешки, които рискуват да
породят объркване? Например Абу Кейзаран, шофьорът на камиона, caid, в арабски етимологичен смисъл (шофьор, гид), отвежда
пътниците (палестинците) към тяхната смърт, защото вече няма
идеали. А той вече няма идеали, защото вече не е мъж (той е бил
скопен след военен сблъсък с ционистите години по-рано). Не мислите ли, че става въпрос за една (много средиземноморска) погрешна
концепция? Защото, в крайна сметка, ако палестинският народ все
още не е постигнал решителни резултати, може би е защото му
липсва работеща стратегия и обединение на различните съпротивителни движения. Филмът, както и романът, мълчат по този
въпрос.
Мустафа Абу Али: При Канафани основното действащо лице Абу
Кейзаран въплъщава арабските режими, които са били победени
през 1948 г., но които въпреки това продължават да определят
съдбата на палестинския народ, когото водят към гибел (във филма и в романа палестинците, които са се отклонили от пътя с Абу
Кейзаран, свършват върху купчина боклуци). Също така, в романа и
вероятно във филма има някои елементи, които навяват на мисълта, че Канафани поставя под въпрос именно самия Насър.
Основното качество на този филм за нас, палестинците, е, че той
илюстрира достатъчно честно и откровено един етап от борбата
на нашия народ. Един ключов етап, по времето на който за малко
да изчезнем като народ. Чакахме спасението, без да знаем точно на
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Кадър от филма на Гасан Канафани Хората на слънце

кой светец да се молим… Поради това, както романът и филмът
показват, тази безпътица ни доведе до тежка ситуация. Но нека
не забравяме, че филмът е сниман след поражението от юни 1967 г.,
докато романът е писан през 1963 г. Между тези години съпротивата
е била подновена. Тауфик Салех е искал леко да актуализира действието, включвайки сцена, в която ционистите атакуват палестинско
село. Един от палестинците е упрекнат след атаката, че е очаквал
нападателите да дойдат от единия край, докато те били дошли
от другия. Това е много ясна алюзия на трагичното „обяснение“ на
Насър: „Чакахме израелските самолети от изток, а те дойдоха от
запад.“ Но цензурата не позволи на Тауфик Салех да остави сцената
във филма, защото препратката беше твърде очевидна.
CD: Друго нещо: Будалите на практика представя само негативни
герои. Но, както и Вие подчертавате, това е един позитивен филм.
Как гледате на проблема за „позитивния герой“ в киното?
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ГПК: Както виждате, ние дълго дискутирахме помежду си, преди
да отговорим на този труден въпрос. Що се отнася до Будалите,
заявяваме, че приемаме този филм изцяло и безрезервно. Смятаме
само, че би било по-предпазливо, особено на Запад, да сложим един
увод, в който обясняваме кога се развива действието и припомняме
накратко каква е била ситуацията на палестинския народ към този
момент. Вярно е, че заради промяната на ситуацията Будалите се
намира днес в една леко деликатна позиция. Въпреки това, основното му послание (внимание към стратегията!) остава валидно.
Апелът, който отправя, е актуален и днес. За да отговорим на втората част на Вашия въпрос, мислим, че, както отбелязвате, този
филм е един позитивен филм независимо от липсата на позитивни
герои (с изключение на персонажа на директора на училището, който е убит още в началото от ционистите). Позитивен е, защото
анализът, който развива, е справедлив и полезен.
CD: Да продължим с ролята на адвокат на дявола: не мислите ли,
че ако на Запад този филм се разпространява необмислено, това
рискува да затвърди още повече представата за палестинците,
която се разпространява от пресата, основно контролирана от
ционистите? Тя ви представя като група десперадос, като отчаяни
хора. Въпреки това, когато дискутираме с вас, когато посещаваме
вашите лагери и т.н., не оставаме изобщо с такова впечатление.
ГПК: Трябва да се борим против този стереотип. Но като цяло
сме позитивно настроени към масовото разпространение на филма Будалите в арабския свят, разбира се, защото става въпрос за
филм, който е предназначен преди всичко за арабите, но също така
и навсякъде другаде. Просто трябва да се добави един обяснителен увод и да се разпространят из медиите интервюта с автора и
пояснения на сюжета. Това е нашият отговор.
CD: Как определяте към днешна дата в основни линии ролята на
киното?
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Хaсан Абу Гюнейма: Когато наблюдаваме днешната ситуация на
киното, можем да констатираме първо, че е доминирано от американското кино, което е наложило на целия свят своята естетика,
своите жанрове и герои. В други страни като Италия, ФРГ и Франция виждаме също ясно, че киното се използва като метод за поробване от капиталистическите монополи. Такова е киното, което в
голяма степен залива Азия, Африка и Латинска Америка. Повечето
западни филми, които се разпространяват в нашите страни, имат
вредни ефекти. Това са предимно филми, които величаят насилието,
престъпленията, секса и др. Прогресивните филми съществуват,
но са по-малобройни.
Това, от което имаме нужда, е кино, замислено като бойно оръжие. Кино, което отговаря на спешните нужди на народните маси.
CD: Можете ли да уточните в какво точно упреквате киното от
холивудски тип, американско или друго?
Хасан Абу Гюнейма: Това е кино, което служи на целите на големите
капиталистически и империалистически монополи и действа според
техните нареждания. Според мен можем да разделим холивудския
тип кино според четири основни тенденции:
1. Невярно представяне на борбата на народите, които се опитват да се освободят: многобройни са филмите, които целят да
подбият революционния дух на тези народи, да ги объркат, да
ги деполитизират и демобилизират. Много от тях величаят
въображаемото расово превъзходство на Западния свят. Такъв
е случаят с многото филми за индианците, както и филми като
Зелените барети на Джон Уейн. И това са само няколко примера.
2. Възвеличаване на индивидуализма за сметка на груповия дух.
Всички тези филми превъзнасят героизма и интелигентността
на индивида и така очевидно спомагат за укрепване на капиталистическата идеология. Много повече от портрет на дадено
общество (американското), тези така наречени приключенски и
полицейски филми са преди всичко и основно филми, които целят
да налеят вода в мелницата на доминиращата идеология.
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3. Важна тенденция е тази на филмите, които възхваляват ЦРУ и
неговите шпиони (като Джеймс Бонд* и други), или още филмите,
които славят милитаристичния дух. Функцията на американските
военни филми е основно да величае измамливи империалистически
герои.
4. Изтъкването на капиталистическото буржоазно наследство:
много филми имат за функция да консолидират идеологическите
основи на управляващата класа, да подчертаят нейното превъзходство и да притъпят съпротивата на експлоатираните
класи. Особено важно е, че тези филми често обръщат гръб на
националната и социална реалност на съответните държави.
CD: Как виждате задачите на революционното кино?
Хасан Абу Гюнейма: Мисията на киното трябва да бъде да пресъздава реалността така, както я преживяват масите, и да служи на
техните интереси. Трябва да им помага да разрешават големите
си проблеми във всички сфери, подсказвайки им всякакви възможни
начини на действие.
Според мен революционното кино днес се е развило именно вследствие на народните въоръжени революции в държави като Виетнам,
Куба и Алжир. Нашата революция със сигурност е допринесла за осъвременяването на арабското кино. Ние приветстваме също революционното кино в държавите в Латинска Америка, в САЩ и Европа.
Затова за нас киното трябва да бъде оръжие в услуга на революцията, оръжие, което помага в развитието ѝ, като предизвиква
ентусиазъм у масите или като ги приканва към действие, или като
възпитава политическа култура у тях, или също като им помага да
разобличат хитростите на врага.
Смятаме за контрареволюционни всички филми, които обективно
отслабват решителността на масите, например като ги тласкат
към леност или към негативно поведение. Считаме за контрареволюционни не само филмите, които проповядват морал, насочен
против освобождението на народите, но и тези, които прикриват
по различни начини покварата на империализма.
* Джеймс Бонд не е шпионин на ЦРУ, а на британското разузнаване МИ6. – Бел. бълг. ред.
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Именно народната война е дала на революционното кино първите критерии, вдъхнала му е дух. Така както леките оръжия са
най-ефективни в народната борба, леките камери (с 16 мм или 8 мм
лента) са най-добрите камери за вида кино, което искаме да правим. Един успешен революционен филм може понякога да бъде също
толкова важен, колкото и една успешна военна операция! И двете
начинания имат за цел да създадат нов политически факт. По същия
начин, както волята на бойците е най-важното в народната война,
така и волята е най-важното, когато правим революционен филм.
CD: Как определяте характерните черти на революционното кино
днес?
Хасан Абу Гюнейма: Първо трябва да разграничим естеството на
революционната кинематографична творба: може да става въпрос
за филм, който отговаря на непосредствените нужди на съответния период, но може и да става въпрос за филм, който се подчинява на по-дългосрочна стратегия. Но и в двата случая критерият
трябва да бъде полезността.
От друга гледна точка, революционното кино отговаря на четири изисквания:
1. Безпогрешността на вдъхновението: режисьорът трябва да
се подчинява на революционната идеология и да се опитва да я
приложи.
2. Сериозно отношение към сюжета: затова трябва да приключим
окончателно с традиционните методи на холивудското кино
и да ги заменим с методи, адаптирани към нуждите на воюващите народи, с цел да изразим най-точно техните надежди и
стремежи.
3. Точно предаване на посланието: езикът трябва да е прост, а
естетиката – изчистена! Да се отърсим от екстрагавантнос
тите в киноматографията и стилистичните пируети! Като
цяло трябва да избягваме сложността и да търсим яснотата, за
да може масите да разберат лесно революционното съдържание
на филма. Трябва да изследваме отблизо въпроса как филмът се
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възприема от масите, като отчитаме съществуващите социални, икономически и политически условия. Трябва да изходим
от реалното разбиране на хората за киното, за да го променим.
Днес, както казахме по-горе, киното има в общи линии вредно
влияние. Защо? Защото се възприема като развлечение, даже
като опиум, дрога. Само един разговор между режисьорите и
масите може да породи ново разбиране за киното. Режисьорите имат нужда да се доближат до хората, да ги разберат, да се
адаптират към тях.
4. Фокус върху разрешаването на най-важните местни проблеми,
да отрази действителността във всичките ѝ житейски измерения, във всичките ѝ политически, социални, икономически и
културни характеристики. Описанието на тази действителност предполага да бъдат разкрити най-дълбоките и фундаментални причини за страданията на хората и да бъдат посочени
и осъдени отговорните. Накрая трябва да се убедят масите да
променят това, което не е както трябва.
С оглед на това революционните творци, които и да са те, не трябва
да забравят, че на прицел преди всичко е военният, икономически
и културен империализъм, който поробва Азия, Африка и Латинска
Америка, за да ги плячкоса. Невежеството, бедността и слабото
развитие са резултат от политиката на империализма.
Подразбира се, че търсим контакт с всички чуждестранни приятели, за да дискутираме проблемите и да създадем заедно кино
от нов тип във всички държави в света, но основно в държавите
от Третия свят, които имат нужда да се освободят от културното подчинение на западния империализъм. Искаме народно кино, в
което народът се припознава, докато пише историята.
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Просмукване.
Филмовото дуо Адам и Зак Калил от
племето Оджибве за политическото
кино като мисия под прикритие
Езра Уинтън
превод: Неда Генова
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П

ървият повод, по който слушах Адам и Зак Калил, беше през
2016 г. на събитие на Rencontres Internationales du Documentaire
de Montréal (RIDM, международният документален филмов
фестивал на Монреал) на тема „Племенните видеотворци отвръщат на погледа“*. С този панел фестивалът мъгляво отговори на
собственото си недомислено решение да покаже филма От Севера
(реж. Доминик Ганьон, 2015) през предходната година. Расисткото и
колониално обрисуване на Инюитите предизвика кампания от страна на инук артисти като Таня Тагак и Алетеа Арнакук-Барил. Тъй
като по онова време RIDM все още не беше поднесъл извиненията
си, панелът, носещ в заглавието си силната формулировка „отвръщане на погледа“, беше очакван с нетърпение (и, като такъв, беше
много добре посетен). Каталогът на RDIM обещаваше, че събитието, което наред с братята Калил включваше и няколко други
филмови дейци от коренното население на Канада, ще се занимае с
коренните политики на репрезентация: „Отвръщане на погледа е
своего рода манифест, който предвизвиква преобръщане / отказ
от традиционните тропи, свързани с представянето на истории за
местното население.“** В крайна сметка обаче, както обясни мохок
ската изследователка Одра Симпсън при откриването ѝ, кръглата
маса беше превзета от участниците, за да засегнат „насилието
на филма [От Севера] и ефектите на включването му във фестивала върху общностите от коренното население.“ Моментът, в
който участниците политизираха фестивалното пространство,
налагайки своя дневен ред, беше изключително силен и критичен, а
на места експлозивната двучасова дискусия, последвала кръглата
маса, беше първата по рода си в историята на RDIM.
Седейки в публиката и възприемайки всичко това, бях впечатлен от намесите на участниците в дискусията – Аланис Обомсауин
(Абенаки), Стивън Пускас (Инуит), Изабела Уиталуктук (Инуит) и

* Настоящият текст е представлява превод на девета глава от публикацията InsUrgent Media
from the Front. A Media Activism Reader (2020) под редакцията на Chris Robé и Stephen Charbonneau
и е извършен с любезното съгласие на Indiana University Press. – Бел. прев.
** Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM), https://ridm.ca/en /doc-circuit-montreal2016-programming-announced. – Бел. авт.
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Арнакук-Барил. Тяхната реч беше изпълнена с емоционална и социо
политическа интелигентност, както и с увереност и кураж, които
съответстваха на неотложността на залозите, поставени под
въпрос. Но братята Калил, чийто първи пълнометражен документален филм INAATE/ SE/ (it shines a certain way. to a certain place/it flies.
falls./) (2016) бе част от фестивалната програма, ме впечатлиха по
един съвсем различен начин. Братското филмово дуо очевидно не
беше подготвено за целия сценарий, нямайки представа за скандала
около От Севера, нито за нюансите и основните проблеми, състав
ляващи натоварените квебекско/канадски, заселническо/местни
контексти. Въпреки това те говореха с красноречие и яростна
артистична и политическа твърдост, която изключително много
допринесе към разговора. Двамата напомниха на публиката, че филми като От Севера подхранват популярните мейнстрийм тропи за
„изчезващия индианец“ и за местните хора като любопитни етнографски субекти и/или жертви. Братята ситуираха собствената
си практика в сферата на експеримента, при което под „експеримент“ се разбира отказът от формите и шаблоните, зададени от
заселническите институции и колониалните конвенции, оформили
киното от самото му създаване.
Забележително нестандартният INAATE/SE на братята Калил
със сигурност изпълва обещанието за един различен тип документален филм: със своята смесица от формални стратегии, движещи
се между лиричната, обезпокояващо наблюдателна визуалност, и
проникновените интервюта*. Като есеистичен филм, който упот
ребява традиционни видеоефекти, динамична операторска работа,
многопластова анимация и ритмичен монтаж, INAATE/SE може да
бъде определен като алтернативна медийна форма. Чрез нея режисьорите интерпретират пророчеството на Оджибве за седемте
огъня, заедно с усещането за време, разказ и естетика, характерни за племето. Наскоро късометражният филм на братята Калил
The Violence of a Civilization without Secrets (2017) засегна по вълнуващ
начин колониалната епистемология, памет и „официална история“
* За да прочетете повече за филма INAATE/SE, видите трейлъра му и разберете как да го гледате,
посетете http://www.inaatese.com. – Бел. авт.
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чрез нестандартна смесица от формални стратегии. Те се простират от видео изкуство през записи на свидетелства до ръчно
заснет документален материал. Но може би един от по-скорошните им проекти, завършен през 2017 г., подсказва най-завладяващо
настойчивия отказ от поддаването на строго предзададени филмови рамки и популистки форми. EMPTY METAL е един вид експериментална научна фантастика, която черпи от дистопичния разказ,
политическата фикция, футуризма на коренните населения и личния
опит на екипа зад нея. Публиката със сигурност не е срещала нищо
подобно като произтеклия от всичко това пълнометражен филм.
Той указва вълнуващото, напълно алтернативно и бунтовническо
бъдеще на независимото и политическо кино на коренното население.
На 25 юли 2017 г. имах възможност да разговарям със Зак и Адам
Калил за работата им.
Езра: Последният ви филм е научна фантастика, затова се чудя
дали бихте могли да започнете с проекта, върху който работите
понастоящем.
Адам: Заедно със съ-режисьора ни, Бейли Суайтцър, бяхме планирали EMPTY METAL като политическа фантазия – филм, в който
действието винаги се развива една седмица напред във времето. С
EMPTY METAL в действителност искахме да съживим някакъв вид
усещане за политическа неотложност или тласък в наративното
кино: например нещата, които гледахме и ни вдъхновяваха, като Born
in Flames на Лизи Бордън или Ice на Робърт Крамер, в които всичко
се върти около бунтовническите политики или пък около реториката на бунта. Но също и около създаването на пространство
на политическата фантазия, в което може да се мисли креативно
за това как светът би могъл да изглежда, както и да се измислят
истории, които евентуално да определят такава една развръзка.
Филмът е малко странен, защото се заиграва с границата между
реалното и измисленото: например една от наративните линии се
отнася до убийство, което включва три реални личности. Би било
интересно да се види откликът на този подход, щом филмът види
бял свят и така политическата фантазия се влее в реалността. Но
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насред всички тези различни проекти, преходът от документално
кино към фикция и обратно беше малко странен.
Зак: Част от това, което ни привлича към създаването на игрални, а не просто документални филми, е нещо, с което често се
сблъскваме, работейки върху документални филми (и показвайки
ги на света) – а именно, една несигурност спрямо действителната им политическа ефикасност. Идеята, че документалните филми предизвикват социална промяна, е широко разпространена – и
може би това е валидно за някои филми, които директно засягат
специфични проблеми и предлагат практически приложими решения
за справянето с тях. Но винаги съм леко нащрек що се отнася до
такова едно възприятие на нашите собствени документални филми.
Онази част от населението, която се интересува от „документални
филми на социална тематика“ (в чийто кюп „идианците“ обикновено биват хвърлени), често вече симпатизира на тези „проблеми“,
така че се получава едно своего рода убеждаване на вече убедените: режисьорът и публиката тържествено седят в затъмнената
зала, изпълнявайки ритуал, за да отчетат и да се пречистят от
неолибералното чувство за вина на заселника-колониалист. Всичко
това в рамките на един стегнат пакет от 90 минути – или 120, за
онези, които остават за дискусията след прожекцията.
Често когато показваме документалните си филми на предимно благоразположени публики от бели хора, получаваме сърдечна
обратна връзка: хората разказват за това колко много са научили
или как очите им са били отворени за нещо, което преди това не са
знаели или разбирали. Това обаче често предизвиква безпокойството
ми, защото имам усещане, че даваме на хората фалшиво чувство
за удовлетворение. Документалният филм често работи по този
начин, когато създава удоволствие и кара публиката да се чувства
сякаш наистина е постигнала нещо в политически смисъл – при все
че едва-едва е направила първата стъпка в посока самообучение.
След това отиват да вечерят и да се напият, и да спят, и продължават с живота си. Игралните филми, предвидени за забавление
(в смисъла на начина, по който хората потребяват филми), са от
политическа гледна точка едно много по-интересно пространство,
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с което да се заиграеш, защото достигаш по-широка публика, която влиза в залата с по-малко предумисъл.
Адам: В идеалния случай спешността на вложената във филма политическа реторика се просмуква в други части от живота, вместо
да бъде възприета като действително документирана случка от
реалния свят. Тя може постепенно да проникне в сънищата на
хората, в тяхното въображение или да развие потенциалната им
политическа мисъл. Също така, за нас като кинотворци от племето Оджибве, употребата на разказа за целите на ученето, на
адаптирането към политическото време или ситуация, е част от
една много важна традиция. В този смисъл историята на Оджибве може да бъде гъвкава: там разказът трябва да бъде в услуга на
хората и времето. Затова създавайки филми, навлизаме в режим
на креативно разказвачество, наместо да предаваме информация
чрез документалната форма.
Зак: По различни начини – дали правейки документални, или игрални филми – гледаме да не се фокусираме твърде много върху тези
категории [за типа кинотворчество] и да избягваме заграждането
на филмовите пространства като принадлежащи към този или онзи
тип. Колкото повече съумяваме да подкопаем тези разграничения,
толкова по-интересна е за нас работата. В много случаи опитът
да се изразим или да се доближим креативно към един по-Оджибве
подход към правенето на кино е част от нашата практика, както
и сриването на специфично жанровите разграничения.
Адам: Това ни накара да се замислим за това как хората описват
историята на киното през националистическа призма: като например изправяйки американското срещу японското срещу френското
кино, всяко с неговите предполагаеми качества. Така че се опитваме
да мислим критично за това какво би било едно кино на Оджибве и
да подхраним инструменти или техники, които изглежда, че вървят ръка за ръка с епистемологията и възприятието за света на
Оджибве. Те имат нещо общо с размиването на границите между
разказването на история и представянето на факти, преобръщането на нещата наопаки, така че по някакъв начин да бъдат изяснени.
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Зак: Да, както и мисленето за свързаността [relationality] и времето по един по-цикличен начин, наред с други средства, които сме
използвали във филмите си. Наративното или по-малко документално ориентираното кино ни привлича по-силно, защото документалното има дълга история на създаване на заблуждаващи
образи за коренното население и принос към тяхното потисничество. Създаването на разкази ни поставя в автономна позиция
на действеност и контрол. Това ни се нрави: да не трябва да се
борим срещу етнографията, антропологията и документалната
традиция, ами да имаме малко повече свобода да си представим
нещо различно.
Адам: За нас важното е да направим прожекциите и да продължим
напред. Нещо като да излееш LSD във водоснабдяването на един
град. Всеки обича игралните филми, така че чрез тях можеш да
простреш мрежата си по-широко. Направиш ли документален филм,
отчуждаваш половината зрители, които искат да гледат история.
Опитваме се да комуникираме с много публики, така че се опитваме
да излезем от сферата, която обичаме – документалния и ненаративен свят – защото някои от нещата в него няма да произведат
отзвук у други хора.
Езра: Струва ми се, че отнасянето на идеите ви към алтернативни
медийни практики и форми на изразяване е отчасти отказ от онези колониални предзададености, защото тези категории са развити, установени и прилагани от колониални култури по света, що
се отнася до разграничаването на филмовите жанрове и изразни
средства. Също така сякаш отчасти е и изграждане и изследване
на това как би могло да изглежда едно кино на Оджибве – и тази
част е също толкова важна, колкото и отказът. А трета една част
адресира критичното мислене спрямо съвременните публики и на
какво откликват те, както и начините, с които политическият
заряд може да достигне до тях.
Адам: Да, Born in Flames, макар и нискобюджетен филм, е политичес
ки трилър като Превъзходството на Борн, но в него става дума за

214

радикали в средата на 80-те години. Той също така е преднамерено
показване на една алтернативна реалност или на един различен свят.

Езра: Независимото кино е вече маргинализирано поради характера
на самото му производство, тъй като изглежда по различен начин
от това, което се сервира на всички в мултиплексите, както и поради характера на разпространението, платформите и каналите –
така че и това също стеснява публиката. Например чрез опита да
достигнеш до много пари за по-високобюджетен пълнометражен
филм той може да достигне по-голяма публика. Поемането по пътя
на инди киното икономически или естетически избор е?
Адам: То е до голяма степен свързано с това да не бъдеш обвързван
или задължен да правиш едно или друго нещо. Това днес е странен
аспект на медийния пейзаж: ако някой снима документални филми
или игрални филми или пък уебизоди [webisodes], то дори сред тези
жанрове или форми няма особено много припокриване или гъвкавост.
Така че при първия филм, който направихме, аз и брат ми снимахме
и монтирахме всичко. Правенето на кино е процес на учене, който
продължава цял живот, така че е напълно логично да изпробваш
различни модели. Направихме EMPTY METAL, защото не виждахме
радикални политически гледни точки в популярното кино, а очевидно
нямаме бюджета да правим блокбъстъри. Но пък имаме достатъчно
добра камера, която можем да наемем за достатъчно дълго време,
така че филмът да изглежда като нещо, което хората очакват да
видят на кино. Това помага при прокарването на идеите: един вид
подслаждане, за да се подпомогне преглъщането на лекарството.
А днес има и много по-нови дистрибуторски модели по отношение
на това, как да изкараш нещо пред публика.
Зак: Има го и това, че е някак по-достъпно да направиш игрален
филм със сносно ниво на продукцията, използвайки връзките, които
сме създали в миналото при работата ни по документални филми.
От художествена гледна точка за нас по начало е важно да не се
изолираме в някакъв ъгъл по отношение на видовете филми, които
правим, и типовете публики, които ги гледат. А за да се върнем на
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търсенето на едно кино, което да е повече Оджибве: отчасти това
се отнася към начина, по който функционира разказът в Оджибве
общностите от много дълго време насам, при което историите
се придвижват от много лични анекдоти от живота на хората,
превръщайки се в по-исторически и по-митически разкази. Там се
случва това размиване между нефиктивния личен разказ за нещо
случило се и една почти метафизична, митична приказка. Наистина искаме да се протегнем през различни сфери на това, което би
могло да бъде киното, за да размием тези граници по начин, който
е и полезен, и продуктивен, и създава нещо ново.

Езра: Говорейки за връзки в тази сфера, кой работи над EMPTY METAL
и какви отношения имате с артистите, с които си сътрудничите?
Как работата е различна от тази при една комерсиална продукция?
Прелива ли се идеята за алтернативна естетика и форма и в релационните аспекти на процеса на правене на кино, политическата
икономика на продукцията и културата на работното място?
Адам: При EMPTY METAL имахме странна смесица. Нещо между радикален живот на снимачната площадка и в същото време по-традиционна такава. За първи път направихме филм с екип, но той беше
сформиран предимно от хора, на които сме помагали при предишни
филми и които познавахме отдавна. Те са много добри в това, което
правят. При всичките ни филми сме имали голям късмет да бъдем
заобиколени от хора, които могат да помагат в качеството си на
продуценти при онази странна страна на киното, която не включва
снимане, монтиране или писане.
Зак: За да го осъществим, определено приложихме един различен
модел и процес на продукция, в сравнение с документалните ни филми. Но нещото, което остана непроменено, е, че е основан върху
общностите от хора, които са във филма. При EMPTY METAL целият
екип и основните актьори се познават и извън продукцията.
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Езра: Тоест става дума за един вид обмен, при който сте помагали
за други проекти – хора, които се подкрепят в различни продукции
и извън тях?
Адам: Това са хора, които са поемали големи рискове, за да надмогнат собствените си възможности и да помогнат, независимо от
финансовата мотивация, при което просто вярват в нечия визия
и си сътрудничат в различни проекти. Не само EMPTY METAL, но
също и по други проекти.

Езра: По отношение на артистично-креативните йерархии или
разграничения при работата върху пълнометражни филми като
EMPTY METAL – вие сте съ-режисьори и съ-сценаристи, нали така?
Как работи това? Сътрудничите ли си с други хора на всяко ниво?
Адам: Бейли Суайцър и аз сме съ-режисьори и съ-сценаристи, а
Зак помага като продуцент и монтажист. И тримата монтирахме заедно. Все се шегуваме, че ще направим филм с шест или осем
режисьора – какво значение има и без това?

Езра: [Отваря коментарите към статията си*, която е изпратил
на братята преди интервюто] В момента в Канада има много вълнение около възраждането на местните кино и медии. До голяма
степен това е свързано с нови заявления, политики и финансиране
от държавни организации като Канадския съвет за изкуствата и
Националния филмов борд. Дори CBC пуска обявления за съдържание, създадено от хора от коренното население, като това представлява съсредоточено, подкрепено от политики изместване в
посока „направено от“, а не просто „за“. Бих се радвал да чуя какво
мислите за този момент, за ситуацията и контекста в Америка
днес – не само за вас като независими кинотворци, но и като артисти от коренното население.
* Ezra Winton, “A Structured Inequity: Further Reflections Following Hot Docs 2017 on Indigenous Representation
in Canada’s Documentary Industry,” POV Magazine, May 19, 2017, http://povmagazine.com/articles/view/astructured-inequity. – Бел. авт.
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Адам: Трябва за малко да направим крачка назад. Причината, поради
която филмите са толкова важни за местните общности, е, защото
от самото начало на историята на киното коренните населения са
били във фокуса му. От Едисоновия Призрачният танц на сиуксите
[1894; Sioux Ghost Dance] до Нануук oт Севера [1922; Nanook of the North]
до Танцуващия с вълци [1990; Dances with Wolves] и всичко по средата –
все сме били там. Бил съм свидетел – и като човек от коренното
население, съм участвал – в едно перверзно желание да видиш себе си
изобразен, макар и от други хора. Мисля, че това прави „днешния ден“
толкова интересен. Когато бях стажант във филмовия и видео отдел
на NMAI (Национален музей на американския индианец), описваха историята на киното на коренното население в САЩ по следния начин: през
седемдесетте и осемдесетте години е имало документални филми за
индианци, правени само от бели хора. През деветдесетте започват
да се появяват документални филми от индианци за индианци. А сега
има и игрални, наративни филми, направени от индианци. И описват
важността на тази последователност, като че е първият път, когато коренното въображение бива прожектирано на екран.
Интересното в Канада е, че има много публично финансиране, но
това финансиране идва от една уседническа-колониална държава,
която е и източник на потисничество спрямо коренните населения. Има един чудесен документален филм, направен през 1969 г.
от Канадския филмов борд, наречен Стоиш на индианска земя [You
Are on Indian Land] – това е толкова готино, защото става дума за
момент, в който правителството финансира документален филм,
критичен спрямо самото него*. В САЩ обаче има много малко държавно финансиране, а съществуващото финансиране идва с множество ограничения и изисквания.

* За да прочетете повече за You Are on Indian Land и програмата „Предизвикателство за промяна“, от която е бил част (филмова програма на Националния филмов фонд, която продуцира много
филми, критични към самите правителствени органи, отговорни за финансирането им), вижте:
Ezra Winton and Jason Garrison, “‘If a Revolution Is Screened and No One Is There to See It, Does It Make a
Sound?’ The Politics of Distribution and Counterpublics,” in Challenge for Change: Activist Documentary at
the National Film Board of Canada, ed. Thomas Waugh, Michael Brendan Baker, and Ezra Winton (Montreal:
McGill- Queen’s University Press, 2010), 404–24. – Бел. авт.
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Зак: Мисля, че е окуражаващо да чуем, че в Канада нещата започват
да се променят или поне има желание за промяна. Не мога да кажа,
че имам силно усещане, че това се случва в Съединените щати. На
първо място, голям препъникамък там е липсата на осведоменост
за местните хора. Ако не си от определени общности в САЩ, можеш
много лесно да приемеш, че коренните американци вече не съществуват. Може би това е вярно до известна степен и за Канада, но бих
предположил, че е много по-малко. Не се чувствам толкова позитивно настроен или обнадежден спрямо репрезентацията на коренните
населения в САЩ. Имам приятели и кинорежисьори, които създават
прекрасни творби, но е отнело много време тези хора да бъдат
открити и те сякаш са много малко и отдалечени едни от други.
За местните хора е много важно да разказваме собствените си
истории и да изобразяваме самите себе си чрез филмите, особено
защото сме били в кадър и непрекъснато обект на погрешни представяния от самото създаване на тази медия. Сега все повече от
нас имат възможност да застават зад камерата и мисля, че е наша
отговорност да разширяваме границите, създавайки нови филмови форми, които въплъщават нашите специфични форми на знание
като коренно население, вместо да продължаваме същите уседническо-колониални филмови форми, които са ни били предавани в миналото и които толкова дълго са ни потискали. Защото ако започнем
да правим филми за нас, които са все още затънали в уседническо-колониалния светоглед или подход към разказвачеството, то тогава
може би завоюването обратно на правото на себепредставяне не е
така радикален, продуктивен или изпълнен с надежда жест, какъвто си мислим, че е. Когато получаваш финансиране от държавата,
за да правиш тези филми – и това е нещо, което сме изпитали и в
САЩ – това изисква спазване на специфичен формат, така че идеята
ти да се възприеме по начин, който въобще да ѝ позволи да получи
финансиране. Конвенциите изискват по-малко иновативна идея за
това какво би могло да представлява кинематографичната форма. И
мисля, че това е голямо препятствие пред истинското овластяване
на местните режисьори, както и че е проблем, който не смятам, че
сме засегнали достатъчно в САЩ или Канада. Но мисля, че следваща-
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та стъпка е да мислим за филмовата форма и процеса на правене на
филм по възможно най-характерния за коренните населения начин.
Защото опитът да се отвоюва обратно културна автономия през
киното не представлява точно това, което би трябвало да бъде, ако
необходимите условия за получаване на финансиране или привличане
на публика по начало преповтарят и рециклират уседническо-колониален подход към разказването на истории.
Това е просто друга форма на асимилация.

Езра: Напълно съм съгласен и за мен това е свързано с културния
суверенитет, автономния културен изказ или изказа, който скъсва
с векове на колониално потисничество. Това се случва във вашите творби. Случва се тук. (Предупредителна странична бележка:
докато говоря за канадската държавна подкрепа за изкуствата
на местните населения, правителствените органи продължават
да дават зелена светлина на петролопроводи, които ще пренасят
петрол от катранените пясъци в Албърта през територии на
коренното население, както и, още по-важно, пряко собствените
желания на тези общности.) Но има една страна на културния изказ
и артистичните практики, към която изпитвам любопитство –
особено в контекста на САЩ – а именно, публиката. Там поначало
е трудно да се правят филми, а вие работите в общност, в която
си правите услуги, сътрудничите си, работите с приятели и правите пълнометражен филм – нещо, което е достатъчно тежко. Но
после действително да подтикнете публиките да гледат филма и
да мислят по различен начин за въпросите на коренните населения,
за уседническо-колониалния контекст, в който живеят… можете
ли да кажете повече за това, как работите в тази система, която е структурирана от колониално-капиталистическата рамка?
Такава, каквато определено не привилегирова филми на коренното
население в САЩ?
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Адам: Точно сега имам усещането, че е назрял моментът за истории
за коренното население. След като Стендинг рок* навлезе в колективното въображение, мисля, че много американци си спомниха или
пък за първи път проумяха, че индианците все още съществуват**.
Тези увеличени осъзнатост и интерес помогнаха на първия ни филм
INNAATE/SE/ (2016), който нарекохме „филм“, вместо експериментален документален филм. Основан е върху традиционна история, но
разказана по нетрадиционен начин. Има копнеж по „коренността“,
но този копнеж съществува в тази страна от самото ѝ основаване.
И мисля, че има начин да се заиграеш с това, за да предизвикаш хората да погледнат какво вършиш – и щом вече са откликнали, да ги
повлечеш нататък със себе си.
Зак: Честно казано, не е чак такава борба да откриеш публики, заради
това, което каза Адам. Но е трудно да намериш публика, която не
се състои от хора, които вече са на твоя страна. Дори ако хората
научат нещо за коренните населения, тези, които идват да гледат
тези филми, обикновено поначало симпатизират на такива каузи.
Опитваме се да засегнем това: да се опитаме да разширим публиката си отвъд този тесен кръг. Или пък да накараме хора, които не
се интересуват поначало от Стендинг рок, да се занимаят с тези
идеи и да гледат тези филми.
Адам: Или дори са срещу него [Стендинг рок]. Не мисля, че хора,
които вярват в превъзходството на белите, се интересуват от
това да гледат филми за индианци. Точка. Може би ако е политичес
ки трилър, биха отишли по погрешка.

* Стендинг рок [Standing Rock] е резерват в САЩ, обхващащ територия, на която традиционно
са живели коренни общности. Силно ограничената в днешно време територия на резервата се
намира по границата между Северна и Южна Дакота и в нейна непосредствена близост се изгражда
нефтопровод (Dakota Access Pipeline). Строежът е обект на множество протести от страна на
коренни общности и екологични активисти, които се опасяват от ефекта на нефтопровода върху
околната среда и особено от замърсяването на водните находища на Стендинг рок. – Бел. прев.
** За перспектива на режисьор от коренното население върху Стендинг рок, читателите могат
да потърсят сериала Rise на Мишел Латимър (от Метис/Алгонкуин) излъчен по Viceland, в който
тя посвещава два епизода на историята и съвремието на Стендинг рок. – Бел. авт.
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Езра: Или ако е научна фантастика.
Адам: Абсолютно. Така че да не изключат незабавно.

Езра: Защитните им реакции са изключени.
Адам: В което се крие и красотата на разказването на истории
и правенето на наративни филми: че може да пресече тези политически граници, които биха съществували, ако комуникираш по
по-малко алегоричен начин.
Зак: Защото хората не идват на прожекцията за конкретно политическо послание или за да отмият неолибералното си чувство
за вина. По-скоро става дума за гледане на филм и в този процес
оставяш нещата да се просмучат в нещо, което на първо време
не е било цел на посещението им. Това е идеалистична представа
и нещо, за което често говорим и с което се опитваме да работим.
Но това е следващата ни стъпка на този етап.

Езра: Вашето мислене и подход също сякаш загатват едно от
качествата, които разпознавам като част от тройката на неолиберализма* – състоянието на това да не си замесен. Част от
либералната рамка привежда под общ знаменател насладата от
живота и културата, при което ние (като публики) не участваме
в потисничеството, до което се докосваме през медийните репрезентации. Това рамкиране привилегирова идеята за свидетелство,
така че придобиваме представата, че е възможно да бъдеш свидетел, без да си замесен. Това може да позволи нивото на удоволствие
у зрителя да се повиши, без от това да последва особена промяна в
поведението или идеологическите нагласи. Мисля, че това е в сърцевината на опитите за създаване на изкуство и медии, които ни
се иска да бъдат трансформативни. И смятам, че – въз основа на
казаното от вас тук – вие кръжите около тази тематика.
* Winton, Ezra. “Upping the Anti-,” POV Magazine, December 12, 2013, http://povmagazine.com/articles/
view/upping-the-anti. – Бел. авт.
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Адам: Отчасти и EMPTY METAL осмива неолиберализма, подсигурявайки замесването на публиката. В идеален вариант това е критичен, но и полезен филм. Твърде често битува идеята, че всички сме
едно – това е хубава представа, но не може да бъде реализирана,
докато действително няма равенство и справедливост сред всички хора. Идеята, че „трябва всички да се съберем, за да създадем
един по-добър свят“ звучи сервилно спрямо доминантната култура. Защо се преследват тези идеали точно в момента, в който
расте силата и властта на маргинализираните групи? Смятаме,
че правото на самоопределяне е ключово за всяко общество, което иска да бъде справедливо, а нагласата от типа на „или си с нас,
или залягай“ на съвременните западни либерализъм и демокрация
прилича на идеология, която подронва въпросното право. Героите в EMPTY METAL носят радикално различни житейски опити,
философии и космологии, но това, което ги свързва, е желанието
да реализират алтернативна реалност, в която техните отделни групи притежават действеност и право на самоопределяне.
Рамкирайки действеността като крайната цел на политическия
бунт, наивно оптимистичният манталитет на либерализма бива
изобличен като измамен.
Това наблюдение произхожда от живия опит на израстването
под племенното ми правителство. Племето Солт Ст. Мари от
Чиппева индианци е признато от федералното правителство в
САЩ и това признаване е източник на властта и легитимността на
организацията. Част от правилата на тази игра са, че официалното
правителство на племето ни трябва да отразява демократични и
либерални идеали на управление, което значи, че традиционните
ни форми на управление и самоорганизация се приемат за нелегитимни и не могат да бъдат продължени. Този начин на асимилиране на собствените ни форми на самоорганизация е довел до много
дисфункционалност в племето и общността ни. В известен смисъл
смятам, че покръстването в демокрация по целия свят е продължение на Кръстоносните походи и колониалния импулс. Сякаш все
още продължават да се водят традиционните религиозни войни,
само че сега вярата в демокрацията, свободния пазар и либерализма

223

са създали гражданска религия или религиозна система, която бива
налагана на всеки човек или група по света. Виждаме липса на критичност по отношение на приемането на „благата“ на демокрацията като единствения и справедливия начин на управление. Всъщност се усеща като липса на въображение. EMPTY METAL отчасти
цели да събуди това спекулативно и критично мислене за правото
на самоопределение, управление и организация.

Езра: Това е добър преход към това да ни разкажете за какво става
дума в EMPTY METAL.
Адам: EMPTY METAL разказва за една група, която спира да прави
музика и започва да убива ченгета-убийци. В него става дума и за
една разнообразна група от политически радикални дейци с различен
житейски опит, които се обединяват около обща цел. Едно от тези
двете. Първото може би е по-грабващо. Това е военен филм без война –
кошмар, за който те е срам да признаеш, че всъщност е бил блян.

Езра: Има ли и каква би била идеалната реакция на някого, който е
гледал EMPTY METAL?
Адам: Знам, че в днешно време много се говори за пресечност,
за сътрудничества между радикални движения – но има и много
вътрешни борби. Част от темата на филма е, че когато започнеш
да отиваш твърде много надясно, се оказваш вляво. Но това, което
наистина ни вдъхнови, бяха историите за това как членове на Движението на американските индианци са били изпращани да се бият
заедно с Организацията за освобождение на Палестина по време на
Ливанската война, като Арафат дори се е появил в резервата Пайн
ридж, за да изрази солидарност. Първата лимузина там през 1980-те
години е принадлежала на Ясер Арафат. Беше ни много интересно да
научим за формирането на такива странни съюзи. Те са били толкова отдалечени едни от други, че може би става дума за изолирани
случаи, но целта ни беше да се върнем към такова едно мислене, при
което всички сме на една страна. Просто имаме различен дневен ред,
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но това не би трябвало да ни спира от това да работим заедно за
една обща цел. Доста по-сложно е от това, но навлизането в тази
история и мислене наистина ни вдъхновиха да направим филма. То е
и което, продължавайки напред, ни вдъхва надежда.
Зак: По-специално за този местен „ренесанс“ или както го наричат
в Канада?

Езра: Съживяване или възраждане.
Зак: „Съживяване“... сякаш някога въобще сме изчезвали. Разбирам
обаче.

Езра: Да, затова много режисьори от коренното население, които
работят в Канада, отхвърлят думата „ренесанс“. „Съживяване или
възраждане“ предполагам, че имат по-скоро значение на вдъхване
на нов живот. Но си прав, да.
Зак: Колкото и да е важно да се насърчават нови местни форми на
правене на филми – и колкото и да е важно да не се връщаме към уседническо-колониални подходи към правенето на филми – тези съображения бледнеят пред някои от суровите реалности на ежедневния
живот за толкова много общности. Понякога трябва да изразиш посланието си, но то трябва да бъде чуто от хората, които най-много имат нужда да го чуят. За добро или лошо, това е реалността,
пред която ние, като режисьори от коренните населения, трябва
да се изправим, когато искаме да направим филм. Местни режисьори трябва да приоритизират посланието си, целейки да достигнат
широка публика, така че често нямат лукса да мислят свободно за
кинематографичната форма. Изпитвам дълбоко възхищение към
племенни режисьори, които го правят, но осъждам държавния апарат на финансиране, който превръща тези възможности във взаимноизключващи се, защото смятам, че това има обезпокоителни
последици за развитието на коренната културна автономия.
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Езра: Говорейски с артисти от коренното население, които работят тук, в Канада, не е като всички те да са мечтали да станат
документални режисьори. Но изглежда сякаш това се е оказал един
от по-достъпните начини да изразят това, което искат да кажат
на по-широкото канадско общество. А една основна причина за тази
достъпност е свързана с държавното финансиране, но и с разпокъсаната история на филмовото финансиране, продукция и разпространение в страната. В Канада няма силна независима среда за
наративно кино (или поне не такава, с каквато да се среща широката публика) отчасти защото сме доминирани от същата система,
която доминира и вас: (Големите шест) холивудски студия. Така че
документалното кино се е превърнало в алтернативен маршрут
за подстъп, на който режисьорите се осланят.
Но искам да кажа, че изпитвам огромно уважение към вас и другите, които поемат по пътя на фикцията или по недок [nondoc],
хибридния път. Създаването на документални филми в общността
е важно, но всички знаем, че от гледна точка на културния изказ и
ангажирането на публики (както и просмукването на послания) има
и нещо друго, при което трябва да се строят декори и пишат сценарии. Това е едно следващо ниво, при което обикновено са нужни
повече ресурси – от финансиране до поставяне на продукцията до
показването ѝ. Тези допълнителни предизвикателства държат
много хора – особено такива, които традиционно са били маргинализирани от индустрията – вън от играта. Така че браво на вас,
че сте приели предизвикателството и взимате и нас със себе си на
това изживяване.
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