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ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН ФИЛМ.
„Не се сърди, човече“ – един забравен и забранен (?)
български филм
Анелия Касабова
Работейки преди години по темата за
репродуктивната политика на социалистическа България, съвсем логично
стигнах до темата за тези, които излизат „извън нормата“ – до бременни
без брак жени, т. нар. „самотни“ майки. Изследвайки променящата се държавна политика към извънбрачната
раждаемост, пак логично стигнах до
отражението ѝ в художествената литература. Като историчка, школувана
основно в разчитане на текстове, се
върнах към новелите на един от найуспешните ни белетристи и сценаристи – Кирил Топалов, „Бъди благословена“ и „Не се сърди, човече“. Знаех
и бях гледала филма „Бъди благословена“, но до силата и значението на
образите стигнах значително по-късно. Филмът с режисьор Александър
Обрешков и оператор Крум Крумов
предшества с година новелата, излиза на големия екран през 1978 г. и
постига впечатляващ успех1. Три години след публикуването на новелата
„Бъди благословена“ Кирил Топалов Ил. 1. Кирил Топалов, „Не се сърди, човече“.
София: Профиздат, (2. изд.) 1984.
публикува и продължението – „Не се
сърди, човече“ (1982).
Именно защото познавах творбите на Кирил Топалов, бях изненадана, когато доста след първите ми публикации по темата за „самотните“ майки и домовете „Майка и дете“ открих, че и по новелата „Не се сърди, човече“ има реали1

Първа награда „Златният Лачено“ за сценарий на Международния кинофестивал
в Авелино, Италия – за сценария на филма „Бъди благословена“, 1979. Специална
награда на Международния кинофестивал на Червения кръст и Червения полумесец във Варна за най-хуманен сценарий – „Бъди благословена“, 1979; две премии от
Комитета за култура – Заповед 145/15.03.1978 и Заповед 95/08.02.1980 – Архив на
Българската Национална филмотека (БНФ).
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зиран филм. Тръгнах „по следите“ на този филм, задача, която се оказа не съвсем
лесна. В Държавния архив няма запазено досие за филма. Досие се съхранява в
Националната филмотека (БНФ), но то съдържа само извадки от пресата, коментиращи подготовката на филма или публикувани след неговата премиера2. През
тази юбилейна за киното ни година бе организирана поредицата „100 години българско кино“. Попитах за филма и той бе включен в програмата на кино „Одеон“,
но за мое нещастие бе излъчен през единствената седмица на юли, когато не бях в
страната (29 юли 2015). Така в центъра на настоящото изложение поставям един
невидян, до голяма степен и „невидим“ или поне трудно видим днес филм3. Към
риска да коментирам филм без да съм киновед, се прибавя рискът да интерпретирам/анализирам образи, за които имам единствено „мисловни образи“ и които
познавам само като текстове от литературния и режисьорския сценарий, съхранявани в Националната филмотека, хранилище „Бояна“.
Поемам този двоен риск заради шанса да бъда в настоящия брой на Българска етнология сред колеги-киноведи, заради предизвикателствата на споделянето на перспективи с изследователи от различни научни дисциплини.

Образи за образите
Филмът „Не се сърди, човече“ предизвиква сред специалистите, които го познават,
противоречиви реакции. Авторът на новелата и сценария на филма Кирил Топалов
подчертава, че и новелата, и филмът са били спрени заради показването на домовете за сираци „такива, каквито са“ и че се е наложило няколко години да се бори
„с художествените съвети, с реакционност и консерватизъм в мисленето” (Топалов
2006). В неформален разговор специалист-киновед изрази мнение, че филмът не
е бил забраняван, бил е „просто един не особено сполучлив филм на режисьора
Ивайло Тренчев – добър оператор, но слаб режисьор“ (М. Б. анонимно).
Разбираеми са и двата полярни „образа“ за филма. Забраната на филм от социалистическата власт в периода на прехода след падането ѝ носи за автора високия символен капитал на борец или поне на не-конформист с критичен дух, отстояващ идеи и разкриващ неудобни истини. На фона на натрупването на множество
(само)героизирания след политическите промени, стигащи до (само)определения
като дисиденти, разбираема е и (днешната) реакция срещу опитите „всяко нещо да
се изкара забранено, днес всеки се пише дисидент“ (М. Б. анонимно). Обосновката,
че режисьорската работа е била „слаба“, следва обаче официалните аргументи от
публикуваните рецензии на водещи кинокритици от 1980-те години.
Трудният достъп до филма и до архивните материали вероятно са причините филмът „Не се сърди, човече“, макар и отбелязван в новите обзорни из2
3

Голяма благодарност дължа на Людмила Ботева и Марияна Ангелова от БНФ за всестранната подкрепа!
Филмът е на 35 мм лента, което прави дигитализирането му трудно и скъпо. Филмът
е излъчван през 2008 г. по случай 65. годишнина на Кирил Топалов и през 2015 г. в
рамките на програмата „100 години българско игрално кино“. Надявам се, при повишен зрителски интерес филмът да бъде излъчен отново и/или дигитализиран.
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следвания по история на българското
кино (Янакиев 2000: 463), да не е бил
обект на отделно проучване. Ограничената изворова база обуслови и необходимостта от смяна на перспективата: Анализът на публикуваните
мнения и отзиви за филма и новелата, както и прегледът на достъпните
архивни материали дават възможност да се проследят институции и
механизми, чрез които кинопроцесът
е бил контролиран и да се покажат
характеристики в начина на функциониране на социалистическите
масмедии.

Подготовката на филма
На 22 юни 1983 г., повече от година след приемането на сценария на
Художествен съвет (1.04.1982 г.),
с резолюция на генералния директор на „Българска кинематография“
Ил. 2. Плакат на филма „Не се сърди, човече“.
филмът с директор на продукция© Българска национална филмотека.
та Александър Маринов, сценарист
Кирил Топалов, режисьор Ивайло
Тренчев и оператор Светослав Мечкуевски се пуска в производство и се включва в плана на студията за първото тримесечие на 1984 г. Реализира се от Втори творчески колектив към Студия за игрални филми (СИФ) „Бояна“ с главен
художествен ръководител Людмил Кирков. В докладната записка се загатва за
„редица препоръки и предложение за допълнителни работи по режисьорската
книга“, които – доколкото протоколите на художествените съвети не са достъпни – е трудно да бъдат реконструирани. Режисьорският сценарий е одобрен на
Художествен съвет на 10.08.1983 г.4
В достъпните архивни материали е подчертано пълното съответствие между литературен и режисьорски сценарий5, както и провеждани съгласувания и
доуточнявания между режисьор и сценарист6. Снимачният период (общо 77 календарни дни) започва на 7.10.1983 г., но поради участието на деца в училищна
4
5
6

Протокол 10.08.1983, Архив на БНФ, хранилище „Бояна“.
Докладна записка, 29.07.1983 г. – Архив на БНФ, хранилище „Бояна“.
Докладна записка, 12.09. 1983 г. – провежда се в мотела „Тихия кът“, като тридневните командировъчни на режисьор и сценарист са от бюджета на продукцията. Архив
на БНФ, хранилище „Бояна“.
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възраст – и като главни герои, и като масовки, и поради тежките метеорологични зимни условия се налага промяна в календарно-постановъчния план. Работата по филма многократно е „замразявана“ по тези причини, но не поради
проблеми със сценариите – литературен и/или режисьорски. Филмът се пре
хвърля към второто, впоследствие към третото тримесечие на 1984 г. Снимачният период приключва през юли 1984 г.; следва монтажно-озвучителен период,
като поради технически дефекти се налагат няколко „мишунга“ и през ноември
1984 г. филмът се предава в бюро „Поръчки“ за негативен монтаж7. Архивните
материали сочат, че периодично са били провеждани художествени съвети, на
които се обсъжда филмът и въз основа на които се изплащат постановъчните
възнаграждения и хонорарите8. На 29.12.1984 г. Художественият съвет при ДО
„Българска Кинематография“, след като оценява качеството на изображението
и звукооператорската работа, решава: „Филмът да се пусне в масов печат на 35
мм лента за страната и разрешава износа му“9.
Периодът на подготовка на филма е съпроводен от висок медиен интерес.
Основната тема – решенията на извънбрачни майки и съдбата на техните деца – е
проблематика особено актуална по това време. Към това се прибавят и имената на
сценариста, пожънал вече голям успех с филма „Бъди благословена“, както и на
режисьора Ивайло Тренчев, дебютиращ с този филм като режисьор, но който има
богат опит като оператор10, носител е на престижни награди11 и е определян като
„един от асовете на българската операторска школа“ (Дякова 1984: 12).
Още през януари 1984 г., по време когато „Не се сърди, човече“ е „замразен
временно“ (поради лоши метеорологични условия), вестник „Поглед“ (издание на Съюза на българските журналисти) публикува материал на Игнат Тасев,
в който журналистът представя работата по филма в разговор с директора на
продукцията Александър Маринов и с режисьора Ивайло Тренчев (Тасев 1984).
Обширен репортаж с текст и снимки посвещава на подготовката на филма и
специализираното списание, превеждано на различни езици, „Български филми“ (Дякова 1984). Сп. „Филмови новини“ също публикува интервю с режисьора (Драганов 1984). Снимачната дейност и основната насоченост на филма се
популяризират и през следващите месеци. „За майките е този филм. И за малките човечета. И за всички нас. За да има повече деца по къщите и по-малко в
„Дома за деца и юноши“, за да има повече радост и щастие, и майчина ласка...“
(Овчаров 1984).

7
8
9
10
11

Докладна, 21.11.1984 г. – Архив на БНФ, хранилище „Бояна“.
Докладна, 26.10. 1984 г. – Архив на БНФ, хранилище „Бояна“.
Протокол 6265 на ДО „Българска кинематография“, 29.12.1984 г. – Архив на БНФ,
хранилище „Бояна“.
Оператор до тогава на множество филми, между които „Шибил“, „Танго“, „Хляб“,
„Краят на песента“, „Трета след слънцето“, „Вечни времена“, „Басейнът“ и др.
Орден „Кирил и Методий“ I степен; награда за операторска работа за филма „Танго“
на 6. Международен кинофестивал в Москва 1968; Награда „Сребърен лъв“ за филма
„Вечни времена“ (Локарно, Италия) и др. (Янакиев 2000: 263).
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През юни 1984 г., в последните дни на снимките, Центърът за филмова
информация, пропаганда и реклама публикува в сп. „Киноработник“ обширно
интервю със сценариста Кирил Топалов под заглавието „Да споделиш болката
си“. „Издателството ти дава възможност да споделиш болката си с няколко хиляди, а киното – с няколко стотици хиляди, дори с милиони (когато филмът се
излъчи по телевизията)“ – така Кирил Топалов подчертава значението и силата
на образите. На въпроса на журналистката дали се надява на успех, подобен
на филма „Бъди благословена“ – „много гледан“ и отличен с награди филм,
Кирил Топалов отбелязва: независимо че „има и свое самостоятелно звучене
и може да се гледа и възприема и без задължително познаване на „Бъди благословена“, връзката им е органична“. Сценаристът подчертава: „В изкуството
нищо не може да се предвижда, но мога да кажа, че този филм се снима много
по-професионално“ и представя творческия екип: [...] редактор е поетът Иван
Станев, редактор и на предишните ми филми, режисьор-дебютант е известният досегашен оператор Ивайло Тренчев, оператор – Светослав Мечкуевски,
художник – Евгени Апостолов, композитор – Митко Щерев. В ролите ще видим известните наши актриси и актьори Цветана Манева, Ирен Кривошиева,
Невена Симеонова, Наум Шопов, Явор Милушев. Смятам за истинско откритие детската роля на главния герой Ангел, изпълнена от Димитър Джумалиев“
(Цветанова 1984. Курсивът мой – А. К.)
Списание „Болгарские фильмы“ отделя през 1985 г. отново две страници
текст и снимки на предстоящия да излезе по екраните филм – журналистката
подчертава смелите режисьорски решения, дълбокия психологизъм, постигнат
във филма чрез едрите (близки) планове-портрети на героите и на образната
символика, както и чрез заразяващата искреност на актрисата Ирен Кривошиева (Рачева 1985: 10-11).

На екраните – „Не се сърди, човече“. Първи отзиви
На 23.09.1985 г., в деня на премиерата, вестник „Поглед“ публикува обширен
материал, придружен от снимка на плакат и колаж от снимки от филма, интервю с Кирил Топалов и изказване на изпълнителката на главната роля Ирен Кривошиева. Журналистката насочва към важността на филма – „съвпада с влизането в сила на новия Семеен кодекс и това го прави особено актуален“. Кирил
Топалов отново подчертава: „Проблемите на самотните майки се превърнаха от
свенливо докосвана в една от най-дискутираните от нашето обществено мнение теми. [...] Естествено дойде ред и на драмата на техните изоставени деца.
Излизането на екрана на филма „Не се сърди, човече“ вече съвсем закономерно
съвпадна с особено засиления обществен интерес към тези въпроси. Занимава
ме преди всичко друго – тревогата за човека, поставен от нашата социалистическа хуманност на първо място. Обществото ни полага грижи за тези деца, но коя
грижа може да замести майката? Край нас растат нещастни хора, които носят в
душите си една трайна и дълбока травма, необхватна празнина, която би могла
да бъде запълнена само от майчината грижа. Ето защо нямаме право да бъдем
равнодушни.“ Отново Кирил Топалов изтъква подкрепата, която е получил за
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филма: „Съмишлениците си срещнах най-напред сред онези, от които зависеше
приемането и реализирането на сценария. Нямаше мнения, че този проблем не
интересува нито кинематографията, нито нашето общество, нито пък зрителя в
чужбина. Смятам за свои съмишленици и артистите, които играха във филма,
както и въобще по-голямата част от екипа“ (Топалов 1985: 14)
Нищо – нито в (достъпните) архивни материали, нито в публикациите в
пресата, не подсказва разразилата се няколко дена след премиерата на филма
буря. Два дена след премиерата, на 26.09.1985 г. вестник „Народна младеж“
публикува първите зрителски отзиви. Авторите са жени с различен профил
(учителка, осиновителка на две деца; студентка 3. курс, третата авторка е представена само с име и адрес), но и трите изтъкват вълнението си от филма, подчертават основното му послание за значението на майчинството, тематизира
се „криворазбраната еманципация [...], безогледното втурване към „правото
на кариера“, отказа с лека ръка от майчинството, неумението да се степенуват
действителни и съмнителни ценности (Иванова 1985). На преден план излиза
„нравствената поука, че прошката на децата [...] не може да изкупи опустошението и егоизма“ (Тодорова 1985). И трите зрителки отбелязват добрата режисьорска работа: „Режисьорът Ивайло Тренчев, макар и дебютант, е подчинил
изживяванията на героите на житейската правда, усетил е драматизма на ситуацията и ни е предал вярно атмосферата, изпълнена с болка по неизживяното
детство на извънбрачните деца и душевните терзания на родителите, предали
себе си в момент на изпитание“ (Димитрова 1985). Добри думи се казват и за
актьорите: „Прекрасно играят Цветана Манева, Ирен Кривошиева, добри думи
имам и за останалия актьорски екип“ (Тодорова 1985).

(Не)Очакваната буря
На следващия ден обаче във в. „Народна култура“ излиза обширен материал
за филма на изтъкнат специалист – Александър Грозев, съдържаща основната
критика още в заглавието на статията „Конфликт между драматургия и режисура“ (Грозев 1985). Статията започва с възхвала на Кирил Топалов, който „още с
дебюта си внесе в търсенията на киното ни една особена нагласа и чувствителност към поставянето на трудни и злободневни нравствени проблеми“. Подчертават се смелостта, „гражданската позиция, полемичността на внушенията и
публицистичната острота на изказа“ на Кирил Топалов, както и значимостта на
темата, избрана от автора – изоставените от родители деца – „тревожните изяви
на едно обществено поведение, което е несъвместимо с нравствения кодекс на
нацията“.
Ясно изведена е дидактичната насоченост на сценария: „С присъщата му
откровеност и настъпателност сценаристът се обръща към изострената чувствителност на съвременника, атакува пасивната му съзерцателност в името на
онези нравствени ценности, които ще гарантират пълноценното изграждане
на младата личност.“ Грозев призовава към „активна позиция“, критиката се
насочва към „такива жени, които в името на битовия комфорт и дребните житейски блага са готови да се отрекат от дълга да бъдат майки.“ Вината на тези
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отрекли се от основния си дълг жени е подчертана чрез контраста и съдбата на
„умни и нещастни изоставени деца“.
Но въпреки значимостта на темата и „откровеността на сценариста“ (независимо че редове по-надолу отбелязва, че не познава литературния сценарий),
авторът кинокритик споделя: „И все пак не ме напусна нито за момент усещането, че гледам една съчинена история, в която героите се опитват да изглеждат
като истински.“ Основните критики са към режисьора: „едноплановост“, „декларативна оголеност на отделните епизоди“, „ненужен сантиментализъм и мелодраматичност в разкриването на образи и конфликти“. Жилото се насочва и
срещу актьорите: „Участието на изявени изпълнители не е в състояние само за
себе си да заличи неудовлетворението от бледото актьорско присъствие. Дори
децата не са в състояние да внесат тъй необходимия живец в творбата.“ Постулира се „самоцелна декоративност на стилистиката, изразяваща се в увлечение
по външни, драматургически немотивирани пластически решения в натрапчивото поднасяне на елементарни метафори и символи“. След като заклеймява
филма като „посредствена художествена реализация“, авторът заключава: „За
съжаление филми като „Не се сърди, човече“ нямат шансове да се включат активно и пълноценно в диалог с аудиторията“ (Грозев 1985).
Сходна е и оценката на филма от друг утвърден литературен и кинокритик
– Атанас Свиленов, в рубриката „Кинонаблюдател“ на в. „Отечествен фронт“.
Сходно е и структурирането на материала: Статията започва с изтъкване на
„ценността на прозата“ на Кирил Топалов, който в повестите си „Бъди благословена“ и „Не се сърди, човече“ „се е извисил над обичайното очерково равнище и при цялата съхранена житейска достоверност на описваните случки и
характери, постига художествена плътност и сила. [...] От повестите лъха на
неподправена истина, която най-вече ни спечелва и предразполага, изпълва ни
с доверие в хуманните и граждански позиции на автора“ (Свиленов 1985). Кинокритикът въвежда в основната тема във повестите и филма чрез заглавието
„Не се сърди, човече“: то е с двустранен адрес – както към изоставените без
майчина ласка деца, които въпреки грижовното отношение на възпитателите за
цял живот ще носят в себе си травма, така и към майките, които са се решили
на стъпката да се откажат от родителските си права и които мъчно могат да
намерят примирение с терзаещата ги съвест.“ Следва безпощадна критика към
тези майки – както и при Александър Грозев – изцяло в духа на тогавашната
официална реторика, разглеждаща родителството единствено като майчинство,
а майчинството като „най-насъщен природен закон“ и едновременно като „свещено обществено задължение“: „Възможно ли е нечие гражданско съзнание да
се примири с това антиестествено разделяне на същества с една кръв, да оправ
дае бягството от изпълнението на най-насъщния природен закон? [...] Такова
драстично нарушение на най-свещените обществени задължения. [...] Държавата е намерила наистина начини, за да смекчи остротата на проблема, поема под
крилото си изоставените, но и тя не е в състояние да им даде онази най-възвишена и най-велика обич, която е дълг, гордост и радост на майката.“ Последната
част на статията е унищожителна критика на филма: „главният недостатък на
филма е, че изцяло играе само на тази струна (разнежване и състрадание), че
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мелодията му е, така да се каже, монотонна, а доколкото с метафорична символика в пластичното му решение се прави опит той да добие и по-различни
измерения, веднага трябва да кажем, че апликациите ни изглеждат и твърде самоцелни, и твърде натрапващи се, а в немалка доза и направо маниерни. Ивайло
Тренчев, който като режисьор дебютира с „Не се сърди, човече“, е талантлив
наш оператор с дългогодишна практика, но за жалост той е хвърлил много старание да създаде една ефектна външна фактура на филма, като е попрекалил с
показването на луксозни интериори, на богатство от костюми – най-вече при
художничката Ани (актрисата Ирен Кривошиева) с разточителство на курортно
бляскави пейзажи.“ Едрите портретни планове – изтъквани преди премиерата на филма от други кинокритици като добро решение и постигнат дълбок
психологизъм – са определени от Свиленов като „еднотипни, доста общи, без
предполагаемите силни, трагични акценти“. За слабата игра на артистите – и на
Ирен Кривошиева, и на децата-изпълнители, се критикува отново режисьора:
„личи неувереност в работата му [на режисьора] с изпълнителите“. Сходни са
и заключенията на двамата авторитетни и влиятелни кинокритици – филмът „е
сериозен длъжник на литературното произведение“ (Свиленов 1985).
Докато Александър Грозев предвижда, че филмът няма шансове за активен
и пълноценен диалог с аудиторията, други кино-специалисти влизат в ролята и
говорят от името на „публиката“, на „зрителя“, опитвайки се да зададат „правилния“ начин за гледане на филма: „Излизаш от салона и усещаш, че в тебе
нещо се е раздвижило, но си забелязал преди това и преднамереността в трактовката на проблема. И оставаш разочарован“ (Давидян 1985).
Ако филмът разчувства, то това не бива да се мисли като негова заслуга: „Признавам, че филмът може да затрогне и разплаче, ала това е по-скоро
ефектът на осъзнаването на реалния, извънфилмово-остър проблем, отколкото съпреживяване на филмовите движения“ – пише друга кино-специалистка
(Цончева 1985: 10).
„Едва ли има друг филм в българското кино, който да поставя зрителя в
по-мъчителна ситуация и който с всеки кадър да предизвиква толкова крайни
чувства – истинско състрадание и постоянно неудовлетворение от една очевидна творческа несръчност“ (Матеева 1985: 29). „Упражненията“ по това как да
се „чувства“, как да се „мисли“ филма, давани от специалисти в масмедиите, са
следствие и израз на целенасочен контрол върху акта на възприемане (четене на
текстове, гледане на образи). Целта е да се определят единствени значения на
образите. „Публиката остава този път равнодушна“ е друго заключение-обоб
щение за възприемането от „публиката“, при това не само за възрастните зрители, но и за ученици-пионерчета, заведени колективно на кинопрожекцията.
Според авторката, „малките зрители не бяха развълнувани“. Аргументите се
повтарят с тези на водещите кинокритици – самоцелно показване на богатство,
слаба актьорска игра, „разминаване“ на режисьора с важния обществен проблем12. Още в началото авторката издава присъдата над филма „филм, който би
12

Този „набор“ от еднотипни аргументи се възпроизвежда и в още няколко отзива за
филма. Сходни статии за филма: Давидян 1985; Антонов 1985 и др.
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трябвало да бъде забранен за деца, макар че главният герой е само на шест–седем години“ (Попова 1985).

Скрити механизми на цензура
Филмът (вероятно) е и забранен – не само за деца, но и за възрастни. Не съм
открила до момента документи, които експлицитно да го забраняват и да разкриват мотивите. Вероятно такива и няма. Официално в НР България няма
цензура, „като органи на цензурата действат всички елементи на политическата система, […] цензурният обръч се затяга още преди входа на системата,
за да пропусне през филтъра си провереното, правилното или подсказаното
‘друго’“ (Деeничина 2004). Системата е строго йерархична, на върха е ЦК на
БКП с отдела „Агитация и пропаганда“ (по-късно „Изкуство и култура“), а
под него е институцията, отговаряща пряко за кинематографията (Статулов
2014; Чичовска 1991; Калинова 2011; Еленков 2008). Изследователите на кинопроцеса през социалистическия период подчертават липсата на ясни критерии: „въпреки изобилието от партийни документи, посветени на изкуството,
творците никога не знаят докъде се простират границите на допустимото и
практически всеки филм може да бъде цензуриран според конкретната партийна конюнктура“ (Братоева-Даракчиева 2013: 145–146). В случая (вероятно) няма изрична забрана на филма на партийно равнище, той е заклеймен
от водещи кинокритици и се създава впечатление за вътрешен дебат между
специалисти, според който филмът не отговаря на художествени критерии.
Възможно е, след поредица от директни намеси на ЦК на БКП (както при
„Кратко слънце“ и „Една жена на 33“ например), стратегията на Партията да
е била към по-прикрити действия чрез кампании срещу филми на страниците
на масмедиите, водени от специалисти, така че да се заклейми даден неудобен филм, същевременно да се създаде впечатление за свобода на творците и
липса на цензура.

„Свободна дискусия“
В разгърналата се „свободна дискусия“ около филма „Не се сърди, човече“ е
важно да се имат предвид някои важни факти. Моделът за контрол над творческия процес включва и възможност за влияние на отдели (Първи, а от 1967 г. –
Шести) на Държавна сигурност, както и на политическите ръководства на МВР
и МНО (Статулов 2014: 68-71; Чичовска 1991).
Начало на „разгромяването“ на филма поставят Атанас Свиленов и Александър Грозев – и двамата кинокритици по това време са агенти към Шесто управление на Държавна сигурност13. Не само трудно, но и некоректно е да съдим
13

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
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днес хора, още по-малко, когато някои от тях вече не са сред нас. Не даването на
оценки, а опит за разбиране на една епоха са движещите ми мотиви.
Александър Грозев (род. 1945), завършил Висшия държавен киноинститут
в Москва, е вербуван на „идейно-патриотична основа“ на 04.06.1984 г. под псевдоним „Пеев“14. Със специално писмо до Началника на служба „Информация и
Архив“ на МВР през 1990 г. са изцяло „заличени от всички картотеки на МВР
данните за агенти, които са били на ръководство в отделение 05, отдел 01, при
бившето Шесто управление на ДС“. Между агентите „носители на оперативна
информация с особена важност, част от тях са изпълнявали задачи и зад граница“15 е и Александър Грозев.
Не са заличени изцяло данните за Атанас Свиленов Митрев (1937–2015),
макар те да са само частично запазени. Досието на агент „Пламенов“ съдържа
наситени материали до месец юни 1985 г. Независимо че е изключен от агентурния апарат на 6-то управление на ДС едва при разформироването на управлението през февруари 1990 г.16, останалите материали са унищожени17.
Непълната документална база не дава възможност да се разкрие цялостна
картина, но все пак позволява поглед върху начина на функциониране на системата за идейно-политически контрол, разкрива механизмите за упражняване
на натиск върху критиката, показва компромисното съобразяване с властта и
начините за „скриване“ на неудобни произведения.
Завършил Славянска филология в Софийския държавен университет
(1963), Атанас Свиленов работи като редактор в Българска национална филмотека (1966), в сп. „Пламък“ (1967), в културния отдел на в. „Земеделско знаме“
(1970–1975), а от 1976 до 1990 г. е редактор в отдел Критика на в. „Литературен фронт“. Като вече утвърден и перспективен писател, безпартиен, в края на
1980 г. той е вербуван за агент на ДС, отдел 06, под псевдоним „Пламенов“18.
Много и различни са били начините за вербуване на агенти. В досието в
графата „Основа на вербовка“ е записано „идейно-политическа“19. Времето на
социализма Свиленов определя като време „когато просто нямаше измъкване
от догмите на соцреализма“ (Свиленов 2006) и споделя в интервюта „Живях и
живея във време, в което бях и съм принуден да се съобразявам с неща, които
14

15
16
17
18
19

Обр. 4; Обр. 6 – Александър Димитров Грозев - http://www.comdos.bg/%D0%9D%D
0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B
0/p/search/?ApprovedPersonFirstName=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80&ApprovedPersonMidName=&App
rovedPersonLastName=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2&Ap
provedPersonBirthDate=&ApprovedPersonBirthLocation=&ExaminationPersonPosition=
&search=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Протокол 1029 от 27.02.1990 г.; Писмо 2865 от 12.07.1990 г.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, Протокол 777 от 12.02.1990 г.
Протокол 63 от 25.01.1990 г.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063.
Образец 6 – IР Арх. № 13594, Дело № 59063.
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би трябвало да пренебрегвам. Време, в което съм поел твърде много илюзии. А
прозрението, че са илюзии, е дошло твърде късно. Може би не съм проявявал
достатъчно силен характер. Както казваше Атанас Далчев: В българската литература таланти колкото щеш, характерите са кът! Поне така се преценявам аз...”
(Викторов 2011; Христова 2015). Вероятно не идейно-политически илюзии, а
по-скоро натиск след открити негови лични „слаби страни“ (Викторов 2011;
Груев 2006) са в основата на привличането му като агент.
Агентите са били под прякото ръководство на „оперативни работници“ с
военен чин, към които се водят на отчет и към които предават „сведенията“.
Агент „Пламенов“ е получавал задачи както от прекия си ръководител, така и
от други лица с чин от структурите на ДС. Оперативните работници, от своя
страна, са под надзора на началника на съответния отдел, който чете и резолира
сведенията, контролира както агента, така и оперативния работник, отговарящ
за него. Изрични са изискванията за конспирация: „Конспирацията е азбучна
истина в нашата работа и е необходимо да се съобразяваш с това изискване“
напомня началник отдела на оперативния работник по повод сведение на агент
„Пламенов“ за Априлската литературна дискусия 1982, в което агентът използва „аз“-форма, която би могла да го разкрие. Началникът на отдела приканва
оперативния работник да вземе в това отношение „сериозни мерки“20. На агент
„Пламенов“ са възлагани задачи както в областта на литературата, така и на
филмографията – да следи коментарите за политически събития като ХII конгрес на БКП през 1981 г. или IV Конгрес на културата през 1983 г., да информира за коментари във връзка с публикувани книги/статии (напр. за публикуван
във в. „Литературен фронт“ откъс от романа „Дойчин“ на Давид Овадия и др.),
„да следи проявите и поведението“ на определени личности – писатели, режисьори, сценаристи; с такава цел участва в литературни и кино-дискусии – „задачи [да дава сведения] за вражеския контингент в Съюза на българските писатели“21. Със специални конкретни задачи агентът е и командирован в чужбина
– официално от ДО „Българска кинематография“: за участия в международния
кинофестивал „Фест“ в Белград през 1980-те години и за участие в международния кинофестивал в Мюнхен през 1985 г.22 Подробни сведения Свиленов
дава за определени пиеси, филми, сценарии, за развитието на целия филмов
процес. Един цитат – резолюция към Сведение от 29.12.1982 г. относно филма
„Мярка за неотклонение“ на Мая Вапцарова показва натиска, на който е бил
подложен кинокритикът: „Др. Михов, приучи агента да пише агентурни сведения, а не рецензии за вестниците. Да бъде категоричен, точен и безкомпромисен
в оценките си. Такива общи ... (нечетлив ръкопис – А. К.) не се използват.“23
Видими стават опити на „агент Пламенов“ да отклони удари срещу твор
ци, като насочи вниманието към „недосегаеми“ личности – така например, в
20
21
22
23

IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 115 гр.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 186.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 186.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 76.
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сведение за коментари около романа „Лице“ на Блага Димитрова, Свиленов
насочва към Любомир Левчев „на гости в дома на Любомир Левчев, където е
видял същата книга, подарена от авторката и надписана: ‘На Любо – от Блага,
за рамото, което ми подаде, за да излезе тази книга’“24. По това време Любомир Левчев е Председател на Съюза на българските писатели и член на ЦК
на БКП.
Но не малка част от сведенията са „категорични, точни и безкомпромисни“.
Така напр. „Пламенов“ разобличава пиесата „Великденско вино“ на Константин Илиев, поставена в театър „София“ през 1980 г. като „псевдодемократизъм
[...] от устата [на поп Кръстьо] звучат мръсни намеци и обобщения по отношение както на целия ни народ, така и за смисъла и величието на революцията
изобщо. Дали този резултат е плод на умишлено следвана линия или просто
вътрешната авторска хаотичност е довела до нея, не знам, но за мен е прекален
либерализъм свободно предоставената трибуна на театър София“25.
Подложен на натиск да пише ясно „има ли или не грешки и слабости [...],
да изясни точно позицията си“26, да „бъде категоричен, точен и безкомпромисен“, агент „Пламенов“ възприема клиширания идеологически стил на писане
– филмите се преценяват и оценяват според това дали и как разкриват „характерни страни от нашата българска действителност“, като действителността
трябва да бъде разкрита според законите на социалистическия реализъм – т. е.
без „черни краски“. Така филмът „Мярка за неотклонение“ не се преценява
„за опасен“, но се критикува, че недостатъчно „ясно и убедително“ е показано, че „у нас няма социална и нравствена среда, която да бъде почва за такива
действия“ (престъпление – А. К.). [...] Няма я и нравствената пречистваща
тръпка. А органите на МВР са представени като вървящи по събитията, а не
като дейни и навременни участници в тях. За „да има полза“, агентът препоръчва „поправки в духа на изискванията на категорична идейна и хуманна
позиция“27. „Смущаващо е това повсеместно черно обкръжение, тази разляла
се навсякъде убогост и духовна сивота. [...] сгъстяването на черните краски
за нашата днешна действителност и за днешните хора е доведено до силна
24
25
26

27

IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 39 – 1.2.1982 г.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 7-8 – 18.12.1980 г.
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 81 – 10.05.1982 г. По-диференцирана е първоначалната позиция на Атанас Свиленов към филма на Христо Христов „Една жена на
33“ – по това време Христо Христов е председател на Съюза на българските филмови
дейци, народен артист и професор. Първоначално изразява предпазливо и двузначно
мнение: Христо Христов е „фигура с висок авторитет“, но е и „твърде себичен, трудно понася критика, забележка. Той изобщо има слабост към деформациите, в тази му
слабост му изменя художествената мярка [...], но иначе в гражданските си позиции
съм се убедил, че мисли правилно, че е движен от най-добри и правилни намерения
...“ Това сведение е резолирано от началник отдела: „От сведението не става ясно
какво е мнението на агента за филма – има ли или не грешки и слабости. Да се поиска
нова рецензия, в която точно да изясни позицията си.“
IР Арх. № 13594, Дело № 59063, с. 115, 115 гр. – 29.12.1982 г.
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степен. До несправедливо обобщение“ е категоричната оценка на Свиленов
за сценария „Жив съм“ на Христо Христов28.
Материалите в досието на агент „Пламенов“ са до месец юни 1985 г., няколко месеца преди излизането на екран на „Не се сърди, човече“. Така няма (запазени и/или до момента не съм открила) еднозначни факти, доказващи, че филмът
е бил забранен. Сходните общи формулировки в публикуваните рецензии и на
двамата задаващи тона кинокритици – агенти на ДС, дават обаче основание за
предположението, че филмът е възприет като „опасен“. Дали разгромяването на
филма е било предшествано от вътрешни обсъждания и сведения или е било инициатива на (ново)вербувани агенти, водени от вътрешна убеденост, едва ли може
да бъде установено. От днешна гледна точка вероятно критиката за „самоцелни“
и „маниерни апликации“, „еднотипност“, „едноплановост“, „декларативна оголеност на отделните епизоди“, „ненужен сантиментализъм“ и т. н. художествено-естетически слабости на филма би могла да изглежда оправдана. Вероятно в
художествено отношение филмът не е достигнал ниво на шедьовър, може и да не
е бил сполучлив. Но зад общите фрази прозират други мотиви.

Опасни образи на социално неравенство – богатство и бедност
Директно се критикува показването на разточително богатство при разкриването на образа на Ани, майката, отхвърлила детето си в името на кариера и
безгрижен живот – яхти, вила, скъпо обзавеждане и дрехи. Основните критики
са за „прекаляване с показване на луксозни интериори, богатство от костюми,
разточителство на курортно бляскави пейзажи“ – това са някои от повтарящите
се критики, които намират обобщение в „художествена недодяланост“ (Матеева 1985: 31) или „изневерява естетическата мярка – явна е демонстрацията
на благополучие чрез вещи“ (Давидян 1985). Това, което в кинокритиките се
опитват да обосноват чрез (неясни) художествени критерии, (вероятно) цели да
прикрие, а всъщност издава важни социални проблеми.
Макар и филмова инсценировка, показаното богатство и луксозен начин на
живот във филма имат съответствие в реалността, показват висок материален жизнен стандарт, достъпен и характерен за (тънкия) слой на социалистическата номенклатура. Това би могло да насочи мисълта на зрителите към дълбоката пропаст
спрямо прокламираното от държавата изграждане на „безкласово общество“, в което разпределението на благата (ще) се осъществява по принципа „на всеки според
потребностите“. За да не е видимо противоречието между реалност и пропаганда,
благосъстоянието на елита, неговото материално богатство не трябва да е на показ,
не трябва да е (оче)видно. Именно такова всекидневие на елита, живот в разкош и
лукс, онагледяват образите от филма „Не се сърди, човече“.
Филмът тематизира съдбата на деца, израстващи в Дом „Майка и дете“. Развитието на държавните институции за деца, лишени от родителски грижи, е бе28
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лязано от засилващи се през десетилетията на социалистическата власт дълбоки
проблеми (Касабова 2010; idem. 2011). Проблеми, които в рамките на „социалистическия реализъм“ не бива да бъдат показвани. Това са и аргументите, изтъкнати от автора на новелата и литературния сценарий К. Топалов: „Филмът
„Не се сърди, човече“, продължението на „Бъди благословена”, беше спрян,
защото това беше преди промените и в него домовете за сираци бяха показани,
каквито са. Главният герой се самоубива, написах го по действителен случай.
На художествения съвет тогава директорът на кинематографията каза: ‘Няма да
допусна да се пуска филм, който клевети социалистическата действителност,
показва домовете за сираци като концлагери за деца.’ И самата книга бе спряна
с вътрешна рецензия от нашумял журналист-водещ, който написа убийствено
отрицателна рецензия“ (Топалов 2006). Протоколите от художествените съвети
не са запазени или поне не са достъпни за обществено ползване. Наличните
архивни материали не съдържат податки за такава намеса/отношение спрямо
литературните произведения (както новела, така и литературен сценарий) (Касабова 2016).
Безспорно обаче „черни краски“ не се допускат – и като думи, но особено
като образи. „Сгъстяването на черните краски“ е честа причина за забрана/изваждане от тираж или сваляне от екран, но този аргумент остава „затворен“ в
отчетите/сведенията на агентите и вътрешните партийни дебати, не се извежда
в публичното говорене/писане в масовите медии.
Показателно е, че само в един отзив се намеква за тази „слабост“ на филма – видимостта на бедност и тежки проблеми. Показването на „емоционалния живот на децата, на забавената им социализация, на кадровите проблеми
на тези домове“ се оценява като „излишен мелодраматизъм“, целящ „да предизвика състрадание и сълзи“ (Кръстев 1985). Но „когато се говори – и то в
художествено произведение – за децата, оставени за възпитание изцяло на
социалистическата държава, е необходим оптимизъм; необходим е реалистичен поглед, защото точно тези деца могат и трябва да се формират като нови
граждани“ (Кръстев 1985). Единственият отзив, съдържащ тази критика към
филма, е написан от студент по педагогика, неовладял достатъчно (неписаните) правила на социалистическата журналистика. Директно писане, пояснения като това, че реалистичният поглед трябва да е оптимистичен, разбира
се, не се използват от опитни професионалисти. А най-опитните изобщо избягват да говорят/пишат за същинските проблеми и отклоняват вниманието в
абстрактни разсъждения за „художественост“, „пластически решения“, „естетическа мярка“ и т. н.

Очаквани резултати върху съдби на хора и произведения
Премиерата на филма „Не се сърди, човече“ е на 23.09.1985 г. Първата седмица
филмът се прожектира в две софийски кина – „Славейков“ и „Изток“, втората
седмица е заменен в репертоара на кино „Изток“ с филма „Кармен“, но се излъчва в (по-крайните) кина „Македония“ и „Централна гара“; следващите две

Българска етнология, бр. 4 (2015) / 509

седмици се излъчва само в кино „Севастопол“29. По същото време и по сходен
начин – в единични и различни кина за по една седмица, филмът върви по екраните и извън София – напр. в Пловдив в едно кино (от общо 14 кина) от 1.10. до
14.10.1985 – кино „Ботев“, от 8.10. до 13.10. в кино „Гео Милев“ и една (последна) седмица от 15.10. до 20.10.1985 г. – в кино „Младост“30. Отделни прожекции
има и през ноември – напр. според в. Пиринско дело, филмът е прожектиран два
пъти в Благоевградски окръг – на 7 ноември 1985 г. в кино „Никола Калъпчиев“
в Благоевград и на 11 ноември в Петрич. Вероятно по сходен начин е бил по
екраните и в другите окръзи на страната.
За краткия период и малкото кина, в които е бил излъчван, при това придружен от самото начало от представените по-горе критични отзиви, филмът
събира не малко зрители – 315 577 зрители (Янакиев 2003: 308). Сравнена с
филми като „Героите на Шипка“ с над 5 милиона зрители31 (Пискова 2015) тази
цифра изглежда нищожна, но е съпоставима например с броя на посетителите на филмите „Лачените обувки на незнайния воин“ (реж. Рангел Вълчанов,
1979 г. – 279 786 зрители) или „Адаптация“ (реж. Въло Радев, 1979 – 169 758
зрители); съпоставима е, макар да е по-малка, и с броя на зрителите на доказано
сваления от екраните филм на Христо Христов „Една жена на 33“ (401 951 зрители) (Янакиев 2003: 305-306). При всички положения, съпоставката на брой
зрители спрямо краткия период на излъчване на филма в киномрежата не дава
основания да се говори за „липса на зрителски интерес“32. По-скоро на зрителите не се дава възможност да проявят интерес и да гледат филма.
След кратката, но масирана атака в пресата и свалянето му от екрана филмът бързо е забравен. Забрава, която вероятно е целенасочен ефект – мълчание
то и невидимостта се оказват успешна стратегия срещу неудобни и „опасни“ за
строя теми/проблеми.
Не такава е обаче съдбата на едноименната новела. И двете новели – „Бъди
благословена“ и „Не се сърди, човече“ продължават да бъдат високо оценявани
от авторитетни литературоведи, широко популяризирани, те „дълго не слизат от
предните места на месечните класации на вестниците за най-четени български
книги“ (Топалов n.d.), претърпяват и следващи високотиражни преиздания33.
За разлика от автора на новелите и киносценариите Кирил Топалов, определян като един от най-успешните български писатели, за Ивайло Тренчев
дебютът като режисьор води до край на професионалната му кариера. Незави29
30
31
32
33

Работническо дело, год. LIX, бр. 265 от 22.09.1985, бр. 272 от 29.09.1985, бр. 279 от
06.10.1985, бр. 286 от 13.10.1985.
Отечествен вестник, год. XLII, бр. 233 от 1.10.1985 до бр. 246 от 15.10.1985 г.
Задълбочен анализ на разпространението и рецепцията на филма „Героите на Шипка“
– Пискова 2015.
Този модел се прилага при „Кратко слънце“, при „Една жена на 33 години“, напр. –
Статулов 2014: 100 и сл.
Топалов, К. 1979. Бъди благословена. София: Профиздат; Топалов, К. 1982 [1984,
1987, 1994] Бъди благословена. Не се сърди, човече. София: Профиздат.
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симо от богатия опит на Тренчев като оператор с реализирани 22 филма преди
заснемането на „Не се сърди, човече“, след този филм той повече не получава
камерата като режисьор. Като оператор заснема само още два документални
филма през 1986 г. – „Мотокрос“ и „Изкуството“ (Янакиев 2000: 263).
Причините за различните съдби на новели и филм насочват към темата за
взаимообвързаността, но и за разликите между текст и образ – една тема, която
разглеждам в други публикации (Kassabova 2016; Касабова 2016).
Настоящият преглед на съдбата на един филм хвърля (допълнителна)
светлина върху детайли от механизмите, по които се е развивал кинопроцесът през социалистическия период. Механизми, отразили се върху начина на
виждане/възприемане и предаване на света в образи, върху писане и говорене, върху мислене и поведение на хората в различните им роли – като (кино)
творци, като зрители и читатели, като журналисти и коментатори. Детайли,
сложили дълбок отпечатък върху всекидневието и оказали трайно влияние
върху човешки съдби.
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ON THE TRACKS OF A MOVIE.
„Man, Don‘t Get Angry“ – One Forgotten and Forbidden (?) Bulgarian Film
Anelia Kassabova
Abstract

The article discusses one particular film, “Man, don’t get angry”, with director Ivaylo
Trenchev and script-writer Kiril Topalov. By analyzing published opinions and
reviews as well as archival materials the author notes specifics in the functioning of
the socialist mass media and traces out institutions and mechanisms for controlling the
cinema process. These are mechanisms which affect the view/perception and visual
re-creation of the world, the writing and talking, the thinking and attitude of the people
in their different roles – (film-) makers, spectators and readers, journalists and
reviewers.

