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Нещо за „Нашето кино“ и другите 

 

 

След като прекарах времето си в мързел и усилена работа в чужбина, 

завърнах се най-после за няколко месеца в родината, да посетя бедната си 

майка, да видя жалките останки на „Народния театър“ и що прави туй 

нямо изкуство, което някога презирах, въпреки, че посещавах 

кинотеатрите по три пъти седмично. 

Разхождам се из улицата. Спирам се пред една от будките да търся някое 

по-интересно списание или книга. Гледам «Нашето кино“, Кино-вестник“. 

„Кино звезда“?! Това ме учуди! Вече три филмови издания в малката 

България ?! Докато в големите европейски градове, където филмовото 



 



изкуство е в своя разцвет, съществуват само по няколко, например 5—6 

такива и то повече от тях насочени за рекламиране на новоизлезлите 

филми, за кино-притежателите, а само 2—3 за публиката. Влизам в 

„Модерен театър“ — гледам ,,Нашето кино“, влизам в ,,Одеон“ — „Кино 

вестник“. Аха, казвам си, и тук има раздала, борба. И не се излъгах. 

Аз купувах и трите и ги четях, и се радвах, радвах се, че българската 

публика променя вкуса си, интересува се вече от все повече 

популяризиращото се у нас изкуство. Четях най-много ,,Нашето Кино“, без 

да мразя, разбира се, другите.  

„Нашето кино". Хареса ми идеята му да организира всички кино-любители 

в България, да хвърли зърната на любов към туй от мнозина ненавиждано 

изкуство, да запознае читателите си със същността и целите на филмовото 

изкуство, да разгледа и препоръча по-добрите филми, без да се 

ограничава от интереса на някой театър, а само от художествена гледна 

точка, да събуди любовта към художествените филми; да дава 

биографиите на различни филмови артисти и пр. 

Ползата от тези веднъж постигнати цели е голяма, не само за личното, но и 

за общото интелектуално издигане на българския народ. Чрез това се 

подготвят по-благоприятни условия за издигане, или по-скоро казано, за 

създаване на българското филмово изкуство, което да покаже бита, 

нравите и обичаите на българина в една по-художествена форма, не само 

пред  нас самите, но и пред ценителите в чужбина, където с голяма борба 

и устойчивост, бихме променили пренебрежителното настроение към 

нашия способен, но нещастен и неоценен народ. 

Мъчно ще се постигнат тези цели, мъчно -ще се постигнат там, където има 

ненавист, раздори, и желание за господство, там където политиката се 

намеси в културата. Там, където всичко е насочено към партизанство, 

интриги и коварство, там, където народното спокойствие е убито, много 

мъчно биха се постигали тези цели. И там където самите садители на тези 

зърна делят малката почва, ограждат я за да се готвят за борба, една 

безсмислена, духовно изтощителна борба. Аз изказвам тези няколко реда 

не да усиля борбата, а да събудя желание да се премахне ежбата, да се 

създаде едно цяло, една взаимна братска работа към едно духовно 

издигане, към един стремеж за нещо по-идеално, по-ценно, по-добро. 



В Германия се съединиха няколко филмови къщи, които, макар и големи, 

съединиха се, за да създадат нещо по-крупно, по-ценно. „Нибелунгите", 

този филм на филмите, не е плод само на Фриц Ланг или на Рихтер или пък 

на Маргарита Шьон, — не. а плод на всички художествени и технически 

сили: поети, режисьори, артисти, художници, архитекти, техници, всичките 

като едно дело след двегодишен труд, можаха да ни дадат този класичен, 

досега ненадминат, нито в художествено, нито в техническо отношение, 

филм. 

Директорът на Декла—Филмъ, Помер и Фриц Ланг заминаха за Америка, 

първо за продадат „Нибелунгите“ и второ — да поканят Любич да се върне 

обратно в страната, дето получи първите големи успехи. Това го правят 

Помер и Ланг, — хората, които стоят начело на германското филмово 

изкуство, те правят това. но защо те правят това?  

 

Не е зле да си припомним няколко поговорки, които ще ни послужат за 

отговор: „Два остри камъка брашно не мелят“ и „Сговорна дружина 

планина повдига“. Вярвам, че не ще бъда криво разбран и че думите ми не 

ще преминат, нечути, като през пустиня. 

Зл. Т. Дудов — Берлин 


