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Aнелия Касабова

Българска академия на науките
[anelia.kasabova@abv.bg]

„Урок по смелост за отстояване на позиции“.
Филмът „Вълчицата“ 1
Abstract: The power of images—verbal and visual, static and moving—to transmit
certain (political, ideological) messages is used by any government. Authoritarian and
totalitarian regimes intensify the pressure on artists, tending to use art as an “emotional
cannon” for the legitimization of their power and as a powerful means of political
education.
The film Valtchitsata [The-She-Wolf] allows insights into the functioning of the
complicated process of film making in socialist Bulgaria in the 1960s. The interesting
circumstances around the film allow it to be seen in the light of the complex interconnection
between visual representation and social reality, giving a better understanding of how
social critique was raised in an allegorical language, which filmmakers had to adopt in
order to avoid censorship.
Key word: visual representation, film, censorship

Има филми, към които се връщаме отново и отново и при всяко гледане
ги преоткриваме. Такъв филм за мен е Вълчицата. Имах спомен за него –
спомен за вълнуващ сюжет, красиви картини, прекрасна игра на актьори.
Филмът обединява цяло съзвездие творци в областта на киното – режисьор
Рангел Вълчанов, сценарист Хаим Оливер, редактор Валери Петров, оператор
Димо Коларов, художник Александър Дяков. Вероятно именно това “опасно”
от гледна точка на социалистическата държава съчетание на свободомислещи
творци предопределя множеството перипетии, през които минава продукцията.
Още при излизането на Вълчицата на екраните на 13 септември 1965 г.,
филмът е оценен като високо постижение на българското кино, макар да се
отбелязват някои „недостатъци“ и „слабости“ (Андрейков 1965: 41; Андрейков 1965а). Посетен от 1,27 милиона зрители (Янакиев 2003: 299) филмът е
безспорен успех за времето си.
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В отзивите за филма се отбелязва, че темата е недокосвана дотогава в
българското кино, тема значима и актуална – темата за деца и юноши в Трудово-възпитателно училище (ТВУ); намеква се за сложната съдба на филма и
дългия път до реализацията му. Но тази „съдба“ на Вълчицата, както и фактът, че филмът се основава на случай от реалната действителност, и тогава, и
до днес остават сравнително по-малко известни 2.
Настоящата статия е опит чрез представяне на историческия контекст и
конкретната история на създаване на филма, реконструирани въз основа на
архивни материали, да достигна до по-плътно разбиране както на подвижните
образи като структура, състав, метафори, така и на съответната епоха.
Началото
Литературният сценарий под условното заглавие „Вълчицата“ на писателя Хаим Оливер (1918-1986) 3 е представен за обсъждане на заседание на
творчески колектив № 4 към Студия за игрални филми на 6 май 1963 г. от
режисьора и актьора Рангел Вълчанов.
През втората половина на 1950те–първата половина на 1960те години се
появяват филми, дискутиращи съвременни теми, засягащи болни въпроси на
деня – филми, които будят силни опасения в ръководните инстанции и засилват партийната цензура (Станимирова 2012, Братоева-Даракчиева 2013; Христова 2005; Hristova 2014). Контролът върху интелигенцията се затяга, издава
се Постановление на ЦК на БКП „За състоянието и по-нататъшното развитие
на българската кинематография“ (5.7.1958 г.), дават се директни указания за
задължителна „идейно-тематична насоченост“ на сценарии и филми. На специална среща с интелигенцията партийният и държавен ръководител Тодор
Живков през април 1963 излага указанията си за отпор и критика на чужди
образци/влияния. Призивите за „правдиво отразяване на живота“ са придружени от конкретни изисквания да се показват на екрана „историческите победи на българския народ в изграждането на социализма“, а „жигосването на
онова, което спъва нашето развитие напред“ следва да бъде от „ясни комунистически позиции, а не да се черни и представя в невярна светлина нашата нова
действителност“ (Станимирова 2012: 135-140, Братоева-Даракчиева 2013).
Отговорни за контрола над производствения кинопроцес са и Художествените съвети, които включват сценаристи, режисьори, оператори, редактори, както и членове на ръководството на Държавно предприятие Българска
кинематография 4. „Те бързо се утвърждават като колаборативни институции и
инструменти за (авто)цензура“ 5 (Ragaru 2015: 106).
Обсъжданията на филма Вълчицата дават възможност за една подетайлна и диференцирана картина на тези институции. Хаим Оливер по това
време вече има три реализирани филма 6, участва активно в кинематографичния живот. Като член на Художествени съвети не се страхува да заеме открита позиция в защита на оспорвания и санкциониран от властта филм по сцена-
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рия на Христо Ганев Партизани – Животът си тече тихо, реж. Христо Ганев
и Бинка Желязкова (по Станимирова 111, 124). Убеден комунист, член на
БКП, Оливер отстоява мнението, че именно партийността изисква да се показват „язвите и [да се] посочва пътя за премахването [им]“ 7, критичността
„не е отрицателно, не е разрушаващо, а изграждащо, положително отношение“, възпитателното въздействие изисква „’Да бъдем с чисти сърца, с чисти
ръце!’ – защото голямото дело на комунизма се строи само с чисти ръце.“ 8
На съвременна, „болна“ за деня тема е посветен и сценарият Вълчицата.
Не може да се каже със сигурност дали запазеният в архива на филма в ЦДА
ръкопис на литературния сценарий е първоначалният вариант – ръкописът е
без дата (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 289). Накратко и схематично сюжетът според
тази версия: 17 годишната Ана Чакърова с прякор Вълчицата е един от главните протагонисти. В хода на повествованието се разбира, че девойката е дъщеря на разведени родители, има зад гърба си няколко бягства от поправителни училища, а след поредно бягство е фалшифицирала биографията си, за да
си намери работа. „С онази хартийка ме приеха в най-завързания завод и дори
ударничка ме направиха“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 289, л. 9). Фалшификацията е
разкрита, Ана е призната за виновна „за съставяне на неверен официален документ с цел да го използува и да си набави противозаконни облаги“ (ЦДА ф.
404, оп. 4, а.е. 289, л. 2) и е осъдена на 11 месеца лишаване от свобода, но като
непълнолетна наказанието се заменя с настаняване в ТВУ. От Съдебната палата в столицата до ТВУ в отдалечено село, Ана е конвоирана от възпитателя
Кирилов – вторият основен образ в сценария. Първият разрив е още по пътя
към училището: провокиран от нахалното поведение на Ана, възпитателят я
удря с чадър по лицето. Физическо насилие като възпитателна мярка, е важна
тема в сценария. Основният конфликт е между Кирилов, който възприема и
определя ученичките като „малолетни престъпници“, за които са нужни „не
възпитатели, а звероукротители...“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 289, л. 14-15), и
училищния директор Кондов, олицетворяващ положителен макаренковски
тип директор, въвел в училището принципа на самоуправление, борещ се за
сваляне на оградата на училището.
Сблъсъкът между Кондов и Кирилов по отношение на възпитателните
методи и отношението към ученичките се разгръща в серия от драматични
ситуации – пожар в училището, последван от разследване на милицията по
сигнал на възпитателя Кирилов, бягство от училището на Ана и Мара Стойчева (Дългата Мара), при което Мара открадва шоколади от училищния магазин на самообслужване „Колективна чест“. След като разбира за кражбата
Ана извежда Дългата Мара от организирания в чест на Ана купон, двете момичета се връщат в училището. Следва „другарски съд“ в ТВУ – заради доброволното връщане бягството от училището не се наказва, но за извършената
кражба Дългата Мара е наказана да изяде пред строя кутия с шоколади.
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В битката между Кондов и Кирилов, възпитателят Кирилов временно
взима надмощие. Срещу Кондов, упрекнат в близост с ученичката Ана Чакърова, започва разследване и той е принуден да се оттегли от поста директор.
Но в негова защита ученичките бягат колективно от училището, за да пледират в Министерството на народното образование в София в защита на своя
директор. Накрая Кондов, подкрепен от органите на народната власт, продължава мисията си на директор и осъществява мечтата си – разграждането на
оградата на училището. Ана намира добрия път в живота, остава в училището
и в ученическия колектив.
Сценарият е посрещнат силно критично. Би могло да се допусне, че
критиките към сценария при обсъждането му на Художествения съвет са политически основани. Сценарият за филм е първият, тематизиращ проблеми в
социалистически държавни институции за деца-правонарушители - тема само
по себе си противоречива, до голяма степен табуизирана и „невидима“ в публичния дискурс по това време.
Социално-политически контекст
Краят на 1950те–първата половина на 1960те години са време, през което се променят законодателните рамки и се изгражда система от институции
срещу „противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.
През 1958 г. се приема „Законът за борба срещу детската престъпност“ (ДВ
бр. 13/14 февр. 1958). Законът следва проведената месеци преди това мащабна
т.нар. Хулиганска акция под кодово име „мероприятие Мълния“. Целта на
тази акция е да въдвори на принудителен труд „отявлените и вредните за обществения ред и спокойствие хулигани, крадци-рецидивисти и други разложени елементи” (Скочев 2012). През втората половина на 1950те години,
следвайки съветския пример, „хулиганство“ става водеща концепция, заместваща борбата с „класовия враг“ (Груев 2015).
При Хулиганската акция се извършват масови арести, бивши "контрареволюционери" и интелектуалци, противопоставящи се на режима, са етикетирани като хулигани и им се вменява криминална същност наравно с хора с
криминални прояви. За престъпници, „отхвърлящи социалистическия начин
на живот“, са обявени и младежи, носещи „западен“ тип облекло и модни
прически, слушащи западни радиостанции, изпълняващи западна музика и
„неприлични танци“ и т.н. (Скочев 2012). „В ТВО са изпратени 1145 души. От
тях 167 са непълнолетни, като най-малкият лагерист е 12-годишен. 34 от непълнолетните са момичета“ (Скочев 2012). Международният контекст налага
да се регламентира законово отношението към различните възрастови групи
правонарушители. Със Закона от 1958 година се вдига минималната възраст
за носене на наказателна отговорност от 12 на 14 години, въвежда се разграничението малолетни (8-14 години) и непълнолетни (14-18 години), като непълнолетните се освобождават от наказателна отговорност при липса на mens
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rea (умисъл). Започва изграждането на цялостна система за контрол над детството: специализирани комисии, детски педагогически стаи към МВР, „заведения за принудително възпитание“ към Министерството на народната просвета, свързващи в една полувидима мрежа образователните институции, милицията, съдебната и затворническата институция и масови организации като
ОФ и ДКМС. Разширява се мрежата от трудово-възпитателни училища, които
се изграждат като затворени, „тотални“ дисциплинарни институции (по смисъла на Goffman 1961 и Foucault 1975), отделени с ограда от околния свят –
предпазна мярка срещу бягство на „възпитаниците/питомци“, предпазна мярка и за местните общности. Тенденцията е „заведенията за принудително възпитание“ да се откриват не в големи градове, а да се скриват „проблемните“,
„опасните“ деца в покрайнините на села и в малки градчета. През 1960те години се изграждат около 28 ТВУ, разпределени по окръзи – в с. Годлево, Благоевградско; с. Иванча, Търговищко; с. Керека, Габровско; с. Казичене, Софийско; с. Славовица, Плевенско; с. Бойчиновци (от 1974 – град); гр. Ракитово и др., ТВУ за момичета – в с. Враня стена, Пернишко и в с. Подем, Плевенско.
За разлика от предходния период, когато се водят широки обществени
дискусии около всички категории деца, в края на 1940те години се закриват
местата на публични дебати (Popova 2007). Проблемите на социалните институции за деца се поставят и разглеждат в специализирани списания, насочени
основно към работещите в тази сфера и предназначени за служебно ползване.
Такъв е създаденият през 1960 г. бюлетин Обществено възпитание – орган на
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, посветен основно на трудово-възпитателните училища.
Дискусиите се затварят в тесен кръг на експерти, а в публичния дискурс се
разпространява един обобщен, недиференциран образ на „хулигана“, изобличаващ и осмиващ младежи с различно поведение от „нормалното“ (Аngelov
2017). Стигмата „хулиганка“ за момичета съдържа допълнително и значението „леко момиче“, проститутка.
Критика на литературния сценарий
Макар и най-общо скицирана – в такава обстановка се представя за обсъждане литературният сценарий. Запазеният ръкопис, вероятно сравнително
ранен вариант на сценария, не е в пропагандната естетика, но би могъл да
създаде впечатление за издържаност в духа на социалистическия реализъм,
представящ желаното за действително, с ясно изведен морал, издигащ социалистическите норми на колективизъм.
Образът на главната героиня не е схематичен, чрез диалози и ретроспекции е разкрита многопластовост и сложност на характера. Псевдонимът
„Вълчицата“ носи идеята на автора да покаже положителното възпитателно
въздействие на ТВУ – превръщането на Вълчицата = хулиганката = дивото,
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след срещата с Човека = комунист в човек: „Тя не вярва в нашия свят... и с
необичайна за своите години ожесточеност се нахвърля на него, на всички,
които счита представители и защитници на този свят. Отдава се на алкохол,
хулиганство и безрадостна вълча дружба с други хулигани. Защото и самата
тя е станала вълчица. Но в училището среща Човека. […] Прост стар селски
учител, без външен блясък, без особени претенции, без подчертани теоретически познания в областта на педагогиката. […] И този човек решил да върне
Вълчицата към хората.“ (Оливер 1965, 1). Зад конкретния педагогически мотив, Оливер цели „разговор за връщането на доверието в човека, откровен
диалог за някои етични норми на поведение, които впрочем се отнасят и не
само към трудово-възпитателните училища, но и към цялото наше общество.“
(Оливер 1965, 1).
Основни теми са формално-бюрократичното, бездушно отношение към
възпитаничките и използването на бой като възпитателно средство, представени в едноплановия, открито негативен образ на възпитателя Кирилов, образ,
който не претърпява развитие в хода на сценария. Прогресивността, хуманността, човечността, олицетворени във водещия образ в сценария – директора
Кондов, но и в подкрепящите го образи на полковника, прокурора, побеждават. В литературния образ на директора Кондов е подчертана опозицията
„преди социалистическата революция“ = антихуманно, нечовешко отношение
към хората общо и към деца – „сега, при новата власт = прогресивност, хуманност“: Кондов като 15-годишен младеж заради кражби бил „влачен по
участъци, Дом на човещината... там връзваха децата и ги биеха с бичове“,
после станал ятак на партизаните и издържал всичките изтезания на полицията (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 289, л. 53). Този вариант на сценария съдържа и
някои директни политически послания, като напр. реплики на положителния
герой Кондов „живеем в социализъм“, „има 8 конкрес“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е.
289, л. 29) и др.
След ударите върху авангардни филми като Животът си тече тихо,
Привързаният балон, На малкия остров, може да се допусне, че сценарият е
осъден заради „неподходяща идейно-тематична насоченост“. Но показателно
е, че критиките към филма, документирани в протокола на първия художествен съвет, не са към избора на тема. Напротив – подчертава се значимостта на
проблема „по който малко се пише и повече се премълчават нещата“ (Анжел
Вагенщайн, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 60). Отхвърлянето на литературния
сценарий е от утвърдени по това време свободомислещи режисьори, представители на „Новата вълна“ в българското кино. Режисьорите Любомир Шарланджиев, Людмил Кирков, режисьори – творчески индивидуалности със санкционирани от властта филми като Христо Ганев и Бинка Желязкова определят сценария като „несериозен“, изтъкват като слабости „липса на авторова
позиция“, „дидактичност, тезисност и преднамереност“, „подсладен финал“ и
отказват да поемат реализирането на филм по така предложения текст.
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Трима творци – Рангел Вълчанов, сценаристът и редактор Валери Петров, операторът Димо Коларов, подкрепят сценария. „Не бива да се изпуска
този материал“ – отсича Димо Коларов. „В сценария намирам много неща,
които подкупват“ – започва изказването си Валери Петров. - Имам чувството,
че ако аз бях режисьор този сцераний би ме запалил, заедно с всичките му
недостатъци и несъвършенства и бих се заловил заедно с автора да седна да го
доизкусуря. От това може да излезе един много сериозен и много хубав филм
за чест на колектива. Истина е, че диалогът е невъзможен, но това е поправимо зло. Ретроспекциите трябва да се построят малко по-иначе, т.е. да се освободят от схематичните, неинтересните, баналните неща. Наред с всичко това
обаче аз виждам и няколко неща, които си заслужават човек да се понапъне
малко, за да направи нещо добро. Началото е наистина недобро, но във втората половина материалът става много интересен. Напр: Вълците с тромпетите,
които викат Вълчицата; 2. Фалшифицирането на биографията – ето една основна опорна точка – как се създава нова биография; 3. Много интересна е
историята с яденето на шоколада. Мене направо ме развълнува този сценарий.“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 56).
Думите на Валери Петров вълнуват. Вълнува и искреното вълнение на
автора Хаим Оливер: „Аз започнах да пиша този сценарий при доста особени
обстоятелства. Посетих едно училище за такива деца, което се намира в Пернишко. Развълнувах се извънредно много от човешките съдби, които срещнах
там и просто започнах да пиша, без да имам нещо предвид. По време на работата над сценария поддържах много близък контакт с училището. […] Устроихме едно обсъждане и с по-големите ученички – получи се много силна реакция.“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 59).
Реалности - художествена и референтна
Това вълнение се предаде и на мен. Не бе трудно да открия училището в
Пернишко - ТВУ „Виолета Якова“ в с. Враня стена – училището – прототип
на ТВУ „Лиляна Димитрова“ от филма, е закрито през 1995 година, но архивът на училището, както и личният архив на дългогодишния директор Методи
Грънчаров, са съхранени ДА Перник. 9
Историята на училището, историята на хората, работили в него, историята на ученичките заслужават да бъдат обект на отделно изследване. 10 В архивните материали е отразена една комплексна картина, която налага ситуацията в конкретното ТВУ – прототип, а и в цялата система на ТВУ да бъде
разгледана в по-широк международен контекст извън крайното противопоставяне про- и контра социалистическия режим. В случая за „историята на филма“ е важно, че архивните на училището от периода на първата половина на
1960те години показват, че сценарият на филма има силна документална основа. Основните протогонисти във филма – директорът Кондов, Ана Вълчицата, възпитателят Кирилов, както и основни моменти като „Другарския
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съд“, колективната защита на директора след като е принуден да напусне поста, имат прототипи в реалността на ТВУ „Виолета Якова“.
За историята на филма е важно също, че реалността в конкретното ТВУ
вълнува всички, заели се с реализацията му. Макар запазената архивна информация да е ограничена, става ясно, че в търсене на усещане за истинност и
развълнувани от човешките съдби, членовете на творческия колектив посещават училището, срещат се с учителския състав, с директора Методи Грънчаров
и ученичките (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 137; Грънчарова & Денчева 2003:
142).
Спорове и дебати
Вторият запазен протокол е от заседание на ХС на 16 юли 1964 – вероятно последно преди окончателното решение за пускане на продукцията в
производство.
Заседанието започва с изясняване на това, че е ползвана консултантска
помощ, необходима като санкция при такива теми – сценарият е консултиран
с прокурор и с отдела за борба с детската престъпност към Министерство на
народната просвета (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 59).
Изказват се различни мнения върху – както става ясно - неколкократно
преработения сценарий – например как да бъде представена биографията на
директора Кондов. Има предложение ретроспекциите, показващи опозицията
„преди – сега“ да бъдат засилени: „много интересната биография с едно постепенно разкриваща се същност на един човек, минал през огъня на тези неща, понесъл всички ‘прелести’ на едно неправилно, бездушно възпитание и
отношение“ (Любен Станев, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 59). Има предложение някои моменти да отпаднат: „Не ми се вижда на място това, че правим
Кондов партизанин. Нека бъде един криминален, хулиганствуващ тип, който
отивайки в затвора, в допира си с комунистите, става човек. (Ив. Иванов, ЦДА
ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 74). Но има и коментари против: „Това са външни
налепени белези, които идват да попълнят онова, което липсва.“ (Емил Петров
ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 73-74).
На коментара за недостатъчно показване значението на труда: „А найсилното възпитателно средство, то е поставяне въпроса [за труда]: т.е. да закалим хората в труда. Тази младеж, с тази голяма енергия, с тези големи сили
– те трябва да бъдат впрегнати в труд. А ние тук нямаме и една страничка от
този труд, с изключение на махването на оградата.“ Оливер отговаря: „Има
сцени, които са само загатнати. Но те са непрекъснато заети, а и учат.“ Борислав Петров: Струва ми се, че главният фактор за възпитанието ние го пренебрегваме, а трябва да му намерим мястото.“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 70).
В някои изказвания се подчертава задължителната за всички филми
партийност: „Мисля, че в най-широкия си смисъл това е сценарий за две жизнени концепции – за една хуманистична концепция, която се проявява и в
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този лагер, и извън него, и за една антихуманистична концепция за неразбиране на хората, на неуважение към човека, на несъгласие с основните хуманистични положения на комунизма, което дава отражение тук и там. Един
сценарий, който буди хубави, полезни, хуманистични асоциации.“ (Анжел
Вагенщайн, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 61).
Обсъжда се как да бъде представен произходът на Вълчицата: „Да речем малко по-остро би прозвучала тази история, ако това беше момиче на
заслужили хора. Но характерното за неговата героиня е също така интересно и
доста остро е поставен проблемът за отношението към хората с известно петно в живота в миналото и по-специално към млади, родени след 9. 9. Хора,
към които заради родителите остава едно такова отношение.“ (Любен Станев,
ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 59-60).
18-те машинописни страници на този протокол са съхранили оживените
дискусии как да се задълбочат психологически образите, как да се направят
по-жизнени, „триизмерни“, да се избегне назидателността, „хлъзгане по сантиментален уклон“, да се избегне опасността директорът Кондов „да се превърне в един Макаренко“; „да се потърси повече дълбочина и човешки сокове“ в образа на отрицателния герой Кирилов, „да се покаже, че и той има своя
правда, своя логика“ и др.
Макар да се подчертава комунистическото звучене и значение на филма, това обсъждане, както и първото, показват професионализъм, познаване
на съвременните тенденции в киното и в литературата, стремеж към психологизъм, цитират се не само съветски филми като „Пътният лист в живота“ 11, но
се привеждат примери и от съвременното френско и италианско кино 12, от
датската литература по темата деца-правонарушители и др.
Накрая на обсъждането през юли 1964 Р. Вълчанов изтъква: „Смятам, че
критичните бележки, които могат да бъдат направени, могат да се кажат много по-добре, когато сме си сами. Нещата, които се казаха тук, бяха до голяма
степен справедливи, интересни и много нужни за бъдещата работа. […] Аз не
зная дали ще се връщаме втори път на ХС. Но този сценарий стои вече година
и половина, две. Трябва да знаем дали ще се работи или не.“ (ЦДА ф. 404, оп.
4, а.е. 290, л. 71).
Близо година и половина са необходими, докато се разреши започване
на снимките по филма. Цялата „одисея на този филм, списъците от задължителни и полузадъжителни поправки, предявени в различните етапи на работата, атмосферата на ‘дамоклев меч’, която съпътстувавше филма особено в
началните му фази“ (Валери Петров, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 47) не може да бъде реконструирана, доколкото са запазени протоколите само от три
заседания на Художествения съвет – първото на 06.05.1963; заседание на
16.07.1964 и заседание на 19.05.1965 – за приeмане на заснетия филм, след
като са завършени снимачния и монтажно-озвучителния период на продукцията. „Историята на този филм е много сложна. Не беше дълга по време, но
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беше много дълга по перипетии, по прескачането на редица препятствия.“ се
отбелязва в последния запазен протокол (Иван Иванов, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е.
290, л. 50-51).
Вероятно препятствията са били административно бюрократични, доколкото екипът, изразил готовност да направи филм по сценария, обединява
свободомислещи творци. Тримата водещи в реализирането на филм по сценария на Х. Оливер – режисьорът Рангел Вълчанов, Валери Петров и операторът
Димо Коларов, само няколко години преди това са направили филм – пробив
в социалиситечския реализъм, филм предизвикал суровата санкция на властта
На малкия остров (1958), открояващ се е и филмът им Първи урок (1960).
Месец по-късно, на 22 август 1964 г., продукцията Вълчицата се пуска в
предподготвителен и подготвителен период (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 94).
От там нататък филмът се реализира бързо и без документирани проблеми и
намеси в работата на екипа. Допуснати са промени в литературния и режисьорски сценарии и по време на самите снимки – така през януари 1965 са
одобрени нови разработки на Р. Вълчанов на редица епизоди („Събранието“,
„Кондов Ана“, Анкетната комисия“, „Кондов – Кирилов“) (ЦДА ф. 404, оп. 4,
а.е. 290, л. 129). Въпреки някои временни спирания на снимачната дейност
филмът е завършен на 1.3.1965 г. – седмица преди крайния срок, определен в
календарно-постановъчния план. „Творческият процес на Рангел Вълчанов
напомня взрив, не търпящ задръжки и пречки“ 13 отбелязва киноспециалистът
Христо Берберов (Берберов 1965).
„Взрив, не търпящ задръжки и пречки“
Филмът е решен в стил, който може да бъде отнесен към Новата вълна
(Nouvelle Vague) – експериментално кино с поетика, белязана от лаконичност
и същевременно свобода на изказ, динамичност и ритъм. Рангел Вълчанов
продължава характерния си символно-алегоричен стил, с впечатляваща метафоричност и смели визуални решения.
Макар да следва сюжетната линия на литературния сценарий, филмът
напуска реалистичното представяне на конкретна ситуация, за да издигне социална критика в образни метафори. Нов е погледът върху темата „хулиганство“.
Началните сцени пред и в масивната сграда на Съдебната палата в центъра на столицата предават визуално чрез висок ракурс на камерата върху
движещите се малки хора в далечен план силата на държавата, незначителността на личността.
Усещането за липса на уважение към отделния човек се засилва чрез
сцените с присъдата над Ана Чакърова: трима съдий – мъже, пространствено
издигнати върху подиум, безчувствено прочитат решението над Ана, стояща
на подсъдимата скамейка. (Сн. 1,2)
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Сн. 1, 2 – Изчитане присъдата над Ана Чакърова (в ролята на Ана – Илка Зафирова). Албум „Вълчицата“. © Българска национална филмотека
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Непълнолетната девойка не получава възможност да бъде изслушана
или да оспори обвиненията срещу нея. Единствения начин да реагира е като
се държи нагло, провокативно. Така още от първите сцени вместо да водят
към извода за необходима безпощадна борба с хулиганстващата младеж, авторите събуждат чувства на симпатии към Вълчицата. Ана, както и характерите на Дългата Мара, Елена Данкина, Дребосъчето, общо на ученичките в
ТВУ са изградени така, че подкопават официалния политически образ на „неморалната хулиганка“. Надарената, умна и чувствителна Вълчица, лесно отблъсната и стигматизирана като хулиганка, е показана като богата личност,
която разкрива фалшивия морал и провокира системата с поведението си.
Сложността на характера й дава на псевдонима Вълчицата допълнителни
значения – свобода, независимост, сила. 14
Голямо е значението на актьорската игра. Актьорският състав е пъстър
– във филма участват заслужилият артист Георги Калоянчев (в ролята на Кондов), Наум Шопов (в ролята на Кирилов), Георги Черкелов (в ролята на следователя), кинооператорът по това време Борис Шарланджиев (в ролята на физкултурника), както и други непрофесионални актьори като Красимира Апостолова (в ролята на Дългата Мара). Опитът на Вълчанов за подбор и работа с
актьори личи и при изпълнителката на ролята на Вълчицата - студентката от
Висшия институт за театрално изкуство Илка Зафирова – с деликатна външност и изявен бунтарски характер, самата тя обвинявана заради поведение и
облекло (грим, цветни чорапи, палто „Дъфелкот“), че „пръска буржоазно влияние“ 15. Артистичността и импулсивната й природа изиграват голяма роля в
изграждането на образа на Вълчицата като образ за симпатизираща идентификация. (сн. 3)

Сн. 3. Пеещата сред пожара в училището Ана Вълчицата. Илка Зафирова в ролята на Ана. Албум „Вълчицата“. © Българска национална филмотека
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От същностно значение е и музиката. Споменават се Бийтълс/Beatles,
във важни сцени – при пожара в училището, при „оргията“ след бягството от
ТВУ, Ана пее съвременни песни – италиански балади, джаз – песни на Рита
Павоне/Rita Pavone и др., окачествявани от режима като „упадъчни“, „хулигански“. Музиката разкрива дълбочината на чувствата на Ана, тъгата и самотата й, изразява порива й към духовност и благородство. Същевременно чрез
препратките към социалния и културен "Запад" музиката предизвика определени емоции в публиката, под въпрос се поставя заклеймяването й и тесните
норми на социалистическия режим.
Сблъсъкът между Кондов и Кирилов следва литературния сценарий, като всички директни идеологически моменти, показващи прогресивната роля
на БКП, отпратки към Октомврийската революция, демонизацията на капитализма липсват в заснетата лента.
Подчертана чрез лаконични диалози е разликата във възрастта между
Кондов и Кирилов – младият възпитател Кирилов, току-що завършил университета, продукт на новата система, владеещ теорията – именно той прилага и
защитава насилието като възпитателен подход, въплъщава безпощадност,
бездушно и догматично отношение към ученичките. (Сн. 4)

Сн. 4. Учителски съвет след пожара в училището. Възпитателят Кирилов (актьор Наум Шопов, с бялата риза) пред извадените досиета на ученичките. Директорът Кондов (з.а. Георги Калоянчев) избухва: „да бъркаме с мръсни ръце в
живота на хората, това ли наричаш ти педагогика”. Албум „Вълчицата“. © Българска национална филмотека
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Негативният протагонист Кирилов, олицетворение на брутален, агресивен кариерист, във филма е допълнен от друг, също отрицателен, характер:
образа на физкултурника, "кротък, безличен и безхарактерен" (Андрейков
1965: 42); също млад, също продукт на новото социалистическо общество.
(Сн. 5)

Сн. 5. Борис Шарланджиев в ролята на физкултурника. Албум „Вълчицата“.
© Българска национална филмотека

Без илюстративна обстоятелственост е постигната психологическа
плътност и сложност във взаимоотношенията между героите.
Психологизъм, изразен чрез близки планове на лицата, е постигнат и в
сцените на „другарския съд“ 16 и яденето на шоколада като присъда за Дългата Мара. Без думи е онагледено отношението към другарския съд като проблематично, показано е как предизвиква чувства не само на вина, но и на болка, унижение, води до затваряне в себе си. (сн. 6)
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Сн. 6. Красимира Апостолава в ролята на Дългата Мара, понасяща наказанието,
наложено пред другарския съд. Албум „Вълчицата“. © Българска национална
филмотека

Сюжетът във филма е концентриран около оградата и разграждането на
оградата. Символизмът на оградата излиза далеч извън рамките на критика
към държавната политика на ограждане и изолиране на ТВУ. Разграждането
на оградата е една от многото визуални алегории във филма. Директорът Кондов се бори за уважение към ученичките, за връщане на доверието в тях, за
разграждане на оградата. Завършващите филма сцени на събаряне на оградата
придават на филма оптимистичен финал, необходим, за да се заобиколи цензурата, изискваща монументалност и мажорно звучене. Но оптимизмът на
финала на Вълчицата не е „социалистическия оптимизъм“. С тези сцени Вълчанов подканя към размисъл: „Този финал – разрушаването на оградата, първата спонтанна радост – следва една нова, малко по-особена, малко позамислена радост пред тези проблеми – въпросът е не до външното разграждане, а до едно вътрешно разграждане, което е и по-големият проблем. […] На
мен ми се ще тук да остане едно сантиментално интониране, много ми е необходимо някъде в тази насока да се замисли човек. А самото разграждане е
просто заявка, а нужно е да може човек да остане малко замислен, да запали
цигара.“ (ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 50). (Сн. 7)
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Сн. 7. Разграждането

Повече от 4 минути филмово време са посветени на картината на съвместните усилия на директора и ученичките за събарянето на оградата. В една
кратка сцена се вижда възпитателят Кирилов и другата му инкарнация – безличния и безгръбначен, шпиониращ доносник (физкултурникът), и двамата
яростни защитници на училището като затвор, и двамата отнасящи се без
уважение към учениците, но и двамата викащи „Ура“ повече от всички. Нагодили се към променената ситуация, те остават незасегнати и непроменени.
„Тази сцена е предупредителен сигнал: Хора, внимавайте! Научете се да ги
разпознавате“ изтъква в представянето си на филма кинокритикът Тодор Андрейков (Андрейков 1965: 42).
„Да остане човек замислен“, да се „научи да ги разпознава“ е основна
цел на целия екип, създал филма, цел, която постигат с различни художествени техники. Използван е и символизмът на природата. Значението на природата е описана с думи в режисьорския сценарий: Оградата отделя училището
от железопътната линия, пътя (символи на перспектива, отвореност), отделя
от околния свят, „така неприятно задрасква бялата природа...“ (Вълчанов б.д.
124). Значението на природата определя снимането на филма в Черепишкия
манастир, разположен в живописното Искърско дефиле. С усет и проникновено внимание към детайлите Рангел Вълчанов описва последните сцени: „Телената мрежа пада и открива могъщите бели скали, сега по-бели от всякога,
светнали от снега и слънцето, от смеха и виковете. До сега тези скали бяха
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разрязани от мрежите, бяха страшни, а сега... И линията е пред нас, и не една,
а три... [...] Тя сега е наша, на училището... И скалите, и небето, и те са на
училището... На нас...“ (Вълчанов, б.д. 211-212).
Въздействието на филма се дължи в голяма степен и на ритъма и динамиката, внесени от оператора Димо Коларов. Динамичната черно-бяла камера,
кадрите с големи ракурси, високи или ниски гледни точки в зависимост от
момента, създават запомнящи се панорами и изразителни картини. Вероятно
затова допринася и художника на продукцията Александър Дяков. (Сн. 8)

Сн. 8. Миг от снимачната работа.

В окончателната си версия филмът завършва със сцена на идваща в
училището нова ученичка. Момичето с крехък силует, придружавано от милиционер, носи тежкия си куфар и сяда на него пред входа на училището. И
занапред ще има осъдени момичета – този не дотам оптимистичен извод остава. Но остава и надеждата на авторите на филма „това е и училище, и затвор,
но вече не е затвор, защото няма ограда. И този човек вече ще започне не оттам, откъдето започна най-напред, защото вече има друга обстановка. Друго е
вече за този човек, който има едно знаме, едно сърце. Той отново ще плаче, и
ще заеква, и ще се мъчи – надявам се, че някъде до 80% от публиката ще стигне този финал.“ (Рангел Вълчанов, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 50).
Тези думи, това обяснение Вълчанов дава на Художествен съвет за приемане на заснетата лента през май 1965 г. На бележките за схематичност при

BALKANISTIC FORUM
164 Vol. 2/2017
представянето на двубоя Кондов – Кирилов, Вълчанов отговаря: „Сценарият
беше преработван в продължение на 4-5 политически атмосфери. Не искам за
това да му се прощава, но искам да го разберете това. Тези неща вървяха до
последния момент като спътници на филма, продължават да вървят и до днес.
Аз съм съгласен за схематизма – защото на схематизма трябва да се отвръща
със схематизъм. […] Когато ти си обкръжен от доносничество, когато на хората се гледа от студената позиция ‘това е правилно, това не е’, тогава позицията на другия се изменя, той също може да викна ‘да бъркаме с мръсни ръце в живота на хората, това ли наричаш ти педагогика’, и когато един човек
има нужда да каже: ти си дълбоко нечестен, дълбоко неправ ... не мога да разбера защо тази страстност трябва да бъде подменена с един манекен […] В
конфликта Кондов – Кирилов, който за нас е основен, ние искахме да се кажат
още по-тежки неща по истината, да се каже точния рисунък на този тип хора,
срещу които иска да воюва филмът. Не можем да се съгласим с едно непоставяне на един проблем, който е стоял, стои, а ние казваме, че е остарял. В никакъв случай не е остарял.“ (Рангел Вълчанов, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л.
49-50).
Оливер споделя: “В случая ние с Рангел [Вълчанов] на много места се
срещнахме, на някои места се разделихме. Аз мечтаех от този сценарий да
излезе един вълнуващ филм, стана един воюващ филм. Стана един честен
филм, който воюва. Аз мисля, че по начало сценарият и филмът можеше да
стане по-добър, ако по начало ние не бяхме брънка от една система, която
доста ни удари и по-специално мене. Аз си спомням, имаше 16 бележки, които бяха задължителни. С 6 месеца закъснение аз трябва да кажа, че пръв капитурилах, а Валери [Петров] и Рангел [Вълчанов] ми дадоха добър урок по
смелост за отстояване на позициите. Смятам, че ако не беше тази атмосфера, а
ние все чувствувахме някакво ‘ама какво ще се каже за това...’ – такава една
обстанавока неизбежно даде своето отражение, въпреки голямото усилие,
което Рангел положи....“ (Хаим Оливер, ЦДА ф. 404, оп. 4, а.е. 290, л. 48).
Филмът е приет, няколко месеца след това излиза на екраните. Талантът
на групата въпреки преградите и рисковете, създава един въздействащ филм,
без патетика, но с ярка кинематографична изразност, въздействаща и днес.
Филмът може да бъде определен с израза на Оливер като „воюващ“ – не против комунистическата система, но за по-хуманен социалистически строй. Вълчицата е пример за лиричен хуманизъм, но не и за идиличен хуманизъм. Авторите на филма, чрез вглеждане „навътре в човека“, се опитват да обогатят
обществото чрез открито издигане и обсъждане на понятия като свобода, човешки права, уважение и надежда. Отзивите за филма през 1960те години
дават основание за извода, че критиците са разбирали и подкрепяли алегоричния стил на творбата. След опита с филми, забранени от властта, тъй като са
били класифицирани като "опасни", един възможен начин да не предизвикват
съмнения в цензурните власти е да се наблегне на (политическите) "ползи" от
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филма за режима. Затова са използвани клиширани фрази: "Вълчицата е
всъщност анти-култовски [на личността] филм; активно се бори за комунистическия морал". В същото време рецензентът насочва читателите / зрителите
към активно гледане и анализиране в дълбочина, посочва критичните моменти във филма и отбелязва "идилията на литературния сценария е разрушена"
(Андрейков 1965: 42).
Филмът Вълчицата 17, базиран на истинска история, показва сложното
взаимодействие между изкуство и референтна социална реалност. Филмът
насочва вниманието към реалността в ТВУ и предлага възможност на зрителите да изградят диференцирана, разрушаваща стигмата, картина за „хулиганите“. Историята на филма уплътнява и картината на социалистическото кино: картина, в която е имало цензура и автоцензура, но и авторско кино, което
кара хората да „останат замислени“, учи ги „да разпознават“.
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Интересна е по-нататъшната съдба на творците, реализирали филма. За екипа
Рангел Вълчанов - Валери Петров - Димо Коларов това е последният съвместен филм.
За творческите им пътищата е писано не малко. По-малко известна е съдбата на Хаим
Оливер. След този филм Оливер се насочва основно към фантастика, чрез която
продължава да изразява критика към режима. Оливер става лауреат на няколко
награди, включително на Димитровска награда (не е уточнена годината на връчването
й), но през 1973 г. става и обект на „разработка“ / наблюдение от Шесто управление
на ДС за борба с идеологическата диверсия. Проявата му е: „Хаим Оливер не стои на
здрави идейно-политически и естетически позиции. По отделни въпроси на
културната ни политика, международните отношения със социалистическите страни и
по адрес на отговорни партийни ръководители Оливер прави нелоялни изказвания.
Правил и отделни изказвания, с които хулил най-отговорни партийни и държавни
ръководители. Били ерозирали, изхабени, с кучешки инстинкти, като си разчиствали
сметките с всеки, който се опитвал да внесе нови елементи в духовното творчество на
народа.“ В архивите на Шесто управление на ДС се посочва, че Оливер „считал, че
културната политика се провеждала не от творци, а от чиновници, които
непрекъснато манифестират своята преданост към Партията, имащи афинитет към
глупостта, към лошото и некадърното. В културният живот съществували „балкански
сопаджийски“ традиции. В духовният си живот сме нямали особени прояви и всичко
у нас в тази област било смачкано, сиво вяло. По негово мнение българското
изкуство в настоящия период било лишено от своя линия, а провеждало тая на
Съветския съюз. По тази причина сме влизали в „общата папка“ на догматизма, като
България
била
най-крайната
линия
на
следсталиновия
догматизъм”.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 65-66, строго секретна информация
относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто
управление на ДС. Цит. по Христо Христов
http://pametbg.com/index.php/bg/jertvi/nabludavani/325-2016-01-30-11-18-50
Това бе и един от стимулите ми за работа – разбиране сложността и
противоречивостта на епохи и хора, разбиране, което да ни предпазва от прибързани
оценки и етикети.

