
Книжен спор 

Когато кинематографът на братя Люмиер е демонстриран от своите създатели, за първи 

път в края на 1895, абсолютен хегемон в информационното пространство е печатната 

преса. Въпреки почти едновременното изобретяване на киното и радиото, нейната 

доминация остава валидна до масовото навлизане на телевизията в бита, което се случва в 

края на 50-те години на века.  

По света, а и у нас през 20-те, пресата е основна и процъвтяваща информационна медия в 

целия свят. Един от нейните сегменти е специализираната периодика за кино. Филмовите 

вестници и списания служат за огледало, както на афиша, така и на епохата. В кинопресата 

от първа ръка черпим информация за ранния период на българското кино. Неизбежни са 

паралелите между него и съвремието. Един път заради близкото по характер политико-

икономическо устройство на държавата и обществото, които коренно се различават от това 

в социалистическия период на развитие на специализираната печатна преса за кино (1946-

1989), но и заради идентичните проблеми не само на киното, но и на социума, в двата 

периода. 

Първите специализирани списания за кино в България се появяват с рекламна цел. Това са 

издаваното от тогавашното кино ,,Одеон‘‘, списание Киножурнал (1913-1914) и Седмица 

Пате (1914) – безплатно издание на филмопроизводствената и разпространителска фирма 

с филиал в София - ,,Пате Фрер‘‘. В последвалото десетилетие, витрината на 

специализираните печатни издания за кино в България се насища качествено и 

количествено с разнообразни представители на този медиен сегмент. Започват да се 

полагат и по-съществени усилия за създаването на национална кино индустрия. Все повече 

обществено значими личности от областта на културата и изкуството провиждат в ,,чудото 

на XIX‘‘ век нещо повече от панаирджийска сензация. Това не е случайно и съвпада с 

масовата експанзия на кинематографа във всички кътчета на страната. Тя довежда до по-

голям брой почитатели на ,,движещи се картини‘‘, които постепенно започват да изпитват 

нуждата от контакт помежду си. Те искат да споделят впечатления, оценки, разочарования 

и да обсъждат видяното в киносалона с други филмови любители. По този начин 

специализираната периодика за кино започва да изпълнява и важна социална функция. 

Страниците на печатните издания се превръщат в свързващо звено и културен мост между 

тях и функционират като социална трибуна или ,,социална мрежа‘‘, ако правим паралели 

между този период и съвремието, за техните интереси. Днес, в интернет съществуват 

хиляди начини за обратна връзка, начело с функцията за моментален коментар под 



съдържанието, както и поостарелите вече форуми. В началото на века (и до неговия край), 

оживената кореспонденция между редакция и читатели, осъществявана по традиционната 

поща, е основната обратна връзка за епохата. Споровете, пререканията и нападките между 

издания, редакционни кръгове и читатели, понякога наподобяват днешните яростни 

словоизлияния в интернет, без разбира се да достигат до крайностите, типични за нашата 

епоха.  

Много често изданията отразяват егото на своите създатели, издатели и редактори – това 

проличава особено при полемиките помежду им. Те възникват между конкурентните 

издания и засягат разнообразни въпроси. В историята на българската журналистика има 

десетки, ако не и стотици примери за блестящи полемики. Авторите, участници в тях, 

оставят след себе си незаменими документи за духа на времето, в текстове с висока 

историческа и културна стойност, до които днешните интернет пререкания изглеждат като 

пещерни рисунки, без да омаловажавам изкуството на предшествениците на хомо сапиенс. 

Специализираната кинопериодика дава своя принос и в това специфично поле за изява, 

чрез един непопулярен, но много любопитен спор. Става въпрос за разразилото се 

съперничество между смятаното от българската киноистория за най-авторитетно 

киноиздание от този период – Нашето кино (1924-1936) и Киновестник (1924-1925), 

който през 1925 се слива с Кинозвезда (1920-1929). Последните две не притежават 

историографската популярност на своя съперник, но по мое мнение също оставят значима 

следа в пейзажа на рефлексията за кино у нас. 

Генезисът на антагонизма, разбира се е конкуренцията. Нашето кино започва живота си 

от софийското политематично списание Ек. Негов създател и  главен редактор е Пантелей 

Карасимеонов (Пантелей Матеев, ПМК, Пукъ). След спирането на Ек, той основава ново – 

този път тясно специализирано в областта на киното. Първият брой на Нашето кино 

излиза още същия месец – април 1924. Три седмици по-късно, отново в столицата се 

появява и Киновестник на Петър Карапетров (ПКП, Филмофил). Приликата в имената на 

двамата е забавно съвпадение, достойно за филмова пародия и великолепна декорация към 

тази история. По-важното в случая е, че и двамата заемат солидни позиции в българската 

култура, по-конкретно в полето на журналистиката, литературата и киното. Карасимеонов 



е писател и кинокритик, с голям обем творчество в областта на киното.1 Много от 

коментарните му текстове относно културната политика на страната и взаимодействието 

между държавата и киното са публикувани именно в Нашето кино, но и в ежедневната 

преса. Списанието му публикува текстове за актуалното в киното, исторически и 

теоретични статии, следи състоянието на салони и прожекции. Българското кино 

присъства неотменно. Животът на списанието обхваща десетилетие, което е едно от най-

динамичните за десетата муза – постоянно се сменят екранните идоли, коренно се променя 

дори изразителната система на младото изкуство. Звездите с открояващо се присъствие са 

Конрад Файдт2, Емил Янингс, Грета Гарбо, Анни Ондра, Чарли Чаплин, Бебе Даниелс, 

Иван Петрович и др. Геоикономическата борба в афиша все още съществува – по това 

време на българския пазар тя се води между Германия (предимно в лицето на концерна 

,,Уфа‘‘) и Холивуд, а европейските звезди не отстъпват по популярност на американските. 

Малко известен факт е, че списанието на Пантелей Карасимеонов започва своя живот, под 

формата на вестник (бр. 1 – 30, 1924)3. През първите няколко месеца на своето 

съществуване и двете издания са в този формат.  

Създателят и главен редактор на Киновестник Петър Карапетров е писател и историк, 

автор на над 25 романа.4 Неговото издание се отличава с атрактивна визия и подредба на 

статиите. Съдържанието е добре структурирано и обмислено. Всеки нов брой е в различен 

монохромен цвят и съдържа качествени фотографии, което означава, че Карапетров е 

държал на визията – изключително важен елемент за киноиздание, който обаче тогава не 

бива осъзнат от всички. Тематично вестникът обхваща голям диапазон киноинформация и 

отразява текущите филми от афиша. Публикациите в Киновестник са правилно 

обработени и четивни. Включват новини, технически и исторически текстове, биографии и 

мемоари на популярни актьори. Любимата звезда на вестника е Джеки Куган. Детето-

актьор присъства буквално във всеки брой. От януари 1925, Киновестник се слива с 

Кинозвезда и прераства в списание. 
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Първото извънстолично списание за кино започва своя път като издание на пловдивския 

„Модерен театър“. Неговият основател - Кирил Петров е най-голямата кинозвезда в 

Кинозвезда. В един от своите първи броеве, списанието помества биографичен очерк за 

него ,,по случай 15 годишната му дейност в кинематографичното дело в България‘‘, както 

и две стихотворения, посветени на него. Подписани са така: Гратисен зрител от балкона и 

Ст. Миленков.5 Към същия брой излиза и програма за бенефисния му ден, в която се 

споменава, че самият той ще ,,манипулира‘‘ апарата по време на празничната прожекция. 

Петров осъществява бенефис в качеството си на прожекционист, професия която 

упражнява от 19116. Според д-р Петър Кърджилов, изследовател на периода, Кирил 

Петров е ,,първият българин, реализирал се професионално изцяло в света на киното‘‘7 и е 

,,един от пионерите на седмото изкуство у нас‘‘8. Само до годината на посоченото събитие, 

той вече издава списание за кино, притежава киносалон и основава Съюза на 

кинооператорите (кинопрожекционистите) в България, просъществувал от 1920 до 1944. 

Същата година отваря и рекламно ателие за ,,плакади, рисунки, клишета, декори, 

проспекти и др.‘‘9 По-късно се изявява като продуцент и режисьор10. Създава и членува в 

редица сдружения, обединяващи хора от бранша11. Автор е на биографични бележки, 

ръкописът на които е част от портфейла на Българската национална филомотека (БНФ)12. 

До момента на сливането между Киновестник и Кинозвезда, изданието на Петров и 

Нашето кино поддържат неутрални отношения. С поемането на руля от страна на 

Карапетров, упреците се появяват още на следващия месец. Типично за епохата е да се 

използват псевдоними, както в момента се използват аватари в интернет пространството. 

Голяма част от авторите в Кинозвезда не правят изключение и е парадоксално, че точно 

на неговите страници е поместен възмутен коментар по темата: ,,Разгърнете кой и да е 

брой от тех [нашите киносписания] и ще се натъкните на един безподобен хаос от 

всевъзможни псевдоними като: Rosny, Йохан Ним, Пукъ [един от псевдонимите на 

Карасимеонов], Ultus, Жаръ и пр. (...) Ако въпреки всичко кинематографичната 

терминология не ни задоволява откъм избирането на литературен псевдоним, то тогава, 
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мисля, най-добре ще е да се подписваме с собственото си име.“13 Текстът е подписан от Т. 

А.14 и открито критикува сътрудници и на изданието, в което е публикуван. Отговоря му 

най-близкия човек до Карасимеонов – неговият съредактор - Ст. Величков-Жар: ,,Мисля, 

че г-н Теод. Анас. би се радвал твърде много на нашия отговор, а според мен той не 

заслужава това. Дали псевдонима изразява безидейността на автора, показва самата негова 

работа, а не подписа, който го съпровожда.‘‘15  

Изданията на Карапетров и Карасимеонов се стремят към разпространение в цялата 

страна, обръщайки внимание на киното в провинцията чрез своите читатели-сътрудници. 

И двете издания се целят в тесния кръг на кинолюбителите. ,,Нашият вестник си поставя за 

цел да бъде винаги в тясна връзка с читателите си. А негови читатели трябва да бъдат 

всички кинолюбители.‘‘16 Подялбата на тази аудитория е трудна и именно това е една от 

причните, които Карапетров ще даде като обоснование за сливането на своя вестник с 

Кинозвезда. Дотогава на страниците му често намират място провокации към 

конкурентното издание: ,,Нашето кино‘‘ даде историята за вълците два дена след 

,,Илюстрована седмица‘‘. Все пак не вярвам да са я взели от там. Сигурно са превеждали 

от едно и също място.‘‘17 В читатателската рубрика ,,Колона на кинолюбителя‘‘ започва да 

се изявява Кирил И. Василев (Киноман). От читател, той прераства в сътрудник на 

Карапетров. Неговата кариера започва с поредица от възмутени коментари, критикуващи 

Нашето кино. Атаките му са на всички нива – грешни заглавия на филми, неточности в 

статиите, обвинения в плагиатство и т.н. Най-тежките удари към Карасимеонов обаче, са 

насочени към неговата най-голяма мечта – създаването на Дружество на кинолюбителите в 

България (ДКБ) и киношкола към него. Василев твърди, че редакторът на Нашето кино 

насила е направил списанието ,,Орган на кинолюбителското дружество‘‘ и е сложил 

                                                           
13 Кинозвезда, г. ІV, № 10, 1.ІІІ.1925, с. 10 
14 Теодосий Анастасов е български критик и теоретик на нямото кино. Първоначално публикува в Нашето 

кино, но по-късно е постоянен сътрудник в Кинозвезда. Анастасов е автор на множество подробни статии, 

засягащи техниката и историята на кинематографа, особеностите на целолуидната лента, екрана и др. 

Текстовете му се отличават с ерудиция и познания за киното, които значително надвишават нивото на 

специализираните издания по това време.        
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16 Киновестник, г. І, № 1,1924, с. 4 
17 Киновестник, г. І, № 5,1924, с. 4 



роднини в неговия УС18. Имайки предвид ДКБ, Карапетров публикува следния коментар: 

,,Той [Киновестник] не образува специално дружество, за да си осигури абонати, и все 

пак въпреки всички неблагоприятни условия, скоро закрепна.‘‘19  

Пантелей Карасимеонов има амбициозни цели и задачи за развитието на българско 

филмово производство, задвижвано от кинолюбителските среди. Ето какво пише той: 

,,Нашите дружества имат за главни свои цели: 1) културно-просветна цел: - издигане 

престижа на киното и 2) пропаганда – на база: национално българско филмово 

производство.‘‘20 Под ръководството на Карасимеонов ДКБ набира популярност и 

изгражда мрежа от кинолюбителски групи в цялата страна. Нашето кино отразява 

дейността им и поощрява тяхното образуване в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, 

Велико Търново, Перник и др. Към подобен мащаб от последователи се стремят и другите 

издания, чрез кореспонденция, но Нашето кино еволюира този модел с помощта на 

дружествата. Те провеждат срещи, организират прожекции, представят ,,реферати из 

областта на киното‘‘21. Първоначално ентусиазмът е висок: ,,През последните 10 месеца, 

мисълта на българския кинолюбител е властно обзета от въпроса за наше филмово 

производство.‘‘22 Очевидно Карасимеонов проявява амбиции за създаването на филм. 

Междувременно се стреми да обедини регионалните дружества под общ Съюз на 

кинолюбителите и да свика негов конгрес.  

Историята обаче не позволява той да се състои. ,,Нечувано злодеяние разтърси днес 

столицата. В момента, когато цвета на българското общество бе се сбрал в Божия храм (...), 

злодейска ръка, направлявана от адски замисли против Държавата, направи атентат, като 

отне живота на стотина български граждани и потопи в скръб целия народ. Злодеянието 

няма име.‘‘23 Терористичният акт в ,,Св. Неделя‘‘ от 16. 04. 1925, освен че парализира 

редица дейности в страната, става и директна причина за няколкомесечно прекъсване на 

изданието до 01. 09. 1925. Най-постоянният автор в изданието - Павел Вежинов коментира 

това със съжаление: ,,Прекъснало да следи филмите още през пролетта, поради печалните 
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последствия на едно политическо безумие ,,Нашето кино‘‘ не може да не съжалява сега, 

когато отново е в състояние да сподели своите впечатления и оценки, за блестящия низ от 

ценни филми – пропуснати от неговия поглед.‘‘24 Предполагаемият режисьор на първия 

български игрален филм ,,Българан е галант‘‘ - Васил Гендов, пише в своите мемоари: 

,,…редакторът на ,,Нашето кино‘‘ П. Карасимеонов организира за първи път в България 

,,Дружество на кинолюбителите‘‘, което имаше за задача да отклони младежта от 

пагубната киномания и увлечение по ,,звездите‘‘. Какво е било въздействието на 

дружеството може да се съди по това, че то беше забранено и разтурено непосредствено 

след атентата в ,,Света Неделя‘‘25. Няма данни за забраната, на която и да е дейност на 

Карасимеонов. По-скоро Гендов е склонен да драматизира. Според редактора на 

списанието, конгресът на кинолюбителите не се състои поради липса на интерес: 

,,Ентусиазма погасва, подетата с младежки жар организация се разпада и не ще е може би 

далеч деня, когато ДКБ ще бъде само един спомен. Главно, защото нашата публика е 

непригодна за безкористно служене в името на един културен идеал... (...) към нас 

поглеждат с насмешка и ирония.‘‘26 В статията-равносметка на размирната 1925, 

Карасимеонов изказва думи, изпълнени с разочарование, обида и болка. Той обаче, не 

реагира по никакъв начин на атаките срещу Нашето кино в Киновестник и започва 

индиректно да им дава отговор, чак когато редакцията на Карапетров напада идеята му за 

киношкола към ДКБ – вече от страниците на Кинозвезда.  

Повод за същинската полемика е другият амбициозен проект на Пантелей Карасимеонов - 

,,киностудията‘‘ към ДКБ. Той  обосновава нейното създаване така: ,,…като културен 

народ, рано или късно ще прибегнем до екрана като способ за национално художествено 

творчество, като средство за образование, възпитание и национална пропаганда. Но за да 

можем да се явим готови срещу една производителна филмова необходимост, ние трябва 

да овладеем познанията, без които е немислима, каква да е практическа работа в полето на 

кинематографията (...) Студията за киноизкуство, която Дружеството урежда ще бъде едно 

обществено просветно заведение, целящо постигането на блага от културен характер, 

игнориращо и най-малкия кроеж за спекулация. Тя се явява да задоволи големия интерес 
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към въпросите на кинематографията, а също и да създаде евентуалните труженици за 

родното кинематографическо дело.‘‘27 Въпросният ,,кроеж за спекулация‘‘ е 

презастраховане от страна на Карасимеонов, тъй като неговите опоненти ще използват 

именно този аргумент в съмненията си относно безкористните намерения на създателя на 

школата. Карапетров и неговият сътрудник Кирил Василев са песимисти и не смятат, че 

една киностудия би могла да окаже влияние върху трудното начало на филмовия процес. 

Те изтъкват липсата на каквато и да е база за създаването на киноиндустрия в перспектива. 

Карасимеонов очевидно не харесва негативното им отношение и защитава съществуването 

на школата в редакторско обръщение, в което не се споменават причините за написването 

на текста, не се посочват имена и цитати.28 Това обаче прави един от авторите в Нашето 

кино, Д. Гайдарски, който директно критикува текста на Карапетров - ,,Може ли да има 

филмово производство в България‘‘.29 Кинозвезда отговаря с поредица от публикации, в 

които защитава своето становище: ,,Хората около ,,Кино-Звезда‘‘ не са против създаването 

на българска филмова индустрия, а по съображенията, изложени в статията на г. П. К. П. 

смятат, че сега за сега няма обективни условия за създаването й. Възникването на една 

индустрия зависи от редица условия, които са съвсем извън нашата воля. (...) Насаждането 

на ,,филмова култура‘‘ няма да допринесе с нищо за създаването на филмово 

производство, защото не липсата на тая култура пречи за създаването му, а съвсем други 

причини.‘‘30 Следва становище за програмата на киношколата, подписано от Киноман 

(Василев): ,,Те предполагат лекции, за които аз съм пълен песимист. Защото не с лекции 

вие ще научите човека да стане кино-артист. (...) Всички, които са се заинтересували от 

този въпрос, ще се съгласят, че главната примамка за учениците на студията е точка 3: 

пробните филми. (...) Повтарям пак: не съм и не ще бъда противник на една истинска 

работа на сериозни начала. Но моя ли е вината, че злоупотребиха вече?‘‘31 Василев има 

предвид користна схема, която обикновено обещава на записалите се, участие във филм, 

чието заснемане предстои. По онова време, периодично се правят подобни опити у нас – 

нито един от тях не претърпява успех. По този повод проф. Александър Янакиев прави 

следното заключение: ,,Опитие за създаване на филмови школи през немия период са 

                                                           
27 Сп. ,,Нашето кино‘‘, г. ІІ, № 38, 13. 03. 1925, с. 2 
28 Карасимеонов, П. Сп. ,,Нашето кино‘‘, г. ІІ, № 38, 13.ІІІ.1925, с. 2 
29 Гайдарски, Д. Сп. ,,Нашето кино‘‘, г. ІІ, № 38, 13.ІІІ.1925, с. 7 
30 ,,За кино-студията, за ,,Нашето кино‘‘ и за други работи‘‘, Кинозвезда, г. IV, № 13, 22.ІІІ.1925, с. 3 
31 Киноман, ,,Кино-школа?‘‘, Кинозвезда, г. IV, № 14, 29.ІІІ.1925, с. 4 



белязани с много наивност и пионерски устрем. Това обаче не е гаранция, че замислите са 

чистоплътни, нито че обучението има качества. По-скоро може да се забележи, че в най-

професионално замислените и осъществени начинания комерсиалният момент не е водещ. 

И обратното. Хората, които желаят бърза слава или само парите на наивниците, не 

предлагат сериозни програми и шанс за истинско научаване на нещо повече от 

професионалната страна на киното.‘‘32  

Карасимеонов смята спора за безсмислен, определя го като ,,книжен‘‘ и не дава отговор на 

материала на Василев33. Кинозвезда обаче не преустановява офанзивата: ,,в статията 

,,Книжен спор‘‘ [Нашето кино] заявява, че спорът между двете списания ще има съдбата 

на всички спорове, които само времето и животът можели да разрешат. (...) Ние смятаме, 

че спорът е открит и, че има въпроси, на които не животът, а инициаторите на студията 

трябва да отговорят.‘‘34 Атараксията вече е обзела Пантелей Карасимеонов и полемиката 

затихва поради липса на отговор от негова страна. След неуспеха на ДКБ и школата, той 

не пропуска да заклейми всеки следващ опит за създаване на подобно кинообразование, 

вероятно осъзнал, че Василев и Карапетров са били прави. Така или иначе, той се 

концентрира изцяло върху списанието, което бележи своите златни години от 1928 до 

1932, а през 1936 излиза последния му брой, което го записва в историята като най-

дълголетното специализирано издание за кино в ранния период. Кинозвезда изчезва от 

пазара през 1929. До тогава Петър Карапетров непрекъснато публикува на неговите 

страници подробни и добре аргументирани текстове, които анализират проблемите на 

киното в България.  
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