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Влакът на киното пристига

       Най-ранната поява на киното е винаги вълнуваща, романтична, тайнствена. 
Навсякъде по света то пристига отнякъде – на някаква гара (железопътна или 
морска). С изключение на онези държави, които основателно претендират, че то 
е сътворено на тяхна територия: САЩ (1890), Франция (1895), Англия, Германия... 
У нас кинематографът прави своя прощъпалник по абсолютно същия начин, по 
който сторва това из цялата планета Земя – донесен отвън от първоапостол, 
почти винаги чужденец и най-често забулен в анонимност, странстващ от град 
на град, понесъл голямата си надежда и един малък, ала магически фенер, 
чийто светлик озарява с лъчите на разума греховната людска същност, прогонва 
мрака на невежеството и предразсъдъците, възпява силата на човешкия дух, 
възвестява рождеството на нова ера…
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
                                            Първата кинопрожекция в България – София, 8.XII.1896
За дохождането на кинематографа в България пръв свидетелства софийският в. „Народни права”, пуб-
ликувайки обявление, според което на 8.XII.1896  в салона на столичния хотел „Македония” вече са се

показвали филми (незнайно откога). Оказа се, че страната ни е една от цивилизованите държави, посетени от 
кинематографа още през 1896 година!
      Според „Народни права” прожекциите, осъществени в хотел „Македония” посредством „едно ново изобре-
тение на Едисона”, са били дело на някой си Мелинсон, който, за съжаление, остава в историята на ранното 
кино в България само с това си (навярно фамилно) име. Той пристига в София още на 12 октомври, изнася ня-
колко (минимум пет) представления „по хипнотизма” и „сеанси по спиритизма”, поради което бива охарактери-
зиран от печата като „всемирно-известния професор”, „знаменития хипнотизатор”, „придворен магнетизатор 
на Английската Кралица”. Нито един от вестниците обаче не обелва и дума за присъствието на кинематограф 
в тези спектакли. Които изведнъж секват – от 2 ноември до 7 декември името на пришълеца не се споменава 
в пресата!? Най-неочаквано на 8 декември „Народни права” хвърля бомбата, призовавайки „любопитните” 
в хотел „Македония”. Възможно е тъкмо в този промеждутък, проточил се повече от месец, Мелинсон да се е 
снабдил с прожекционна машина. Тя не ще да е била произведена от американския изобретател Томас Алва 
Едисон (1847–1931), а от братята французи Огюст (1862–1954) и Луи (1864–1948) Люмиер, защото в рекламите 
за следващото представление на Мелинсон, състояло се на 11 декември „в салона на кафене „България”, по-
явилият се тайнствено апарат бива наречен и „киноматограф или жива фотография”, и само „киноматограф”. 
Показът е бил успешен, добре посетен, „професор” Мелинсон се е радвал на всеобщ интерес, готвел се е „тези 
дни” да „даде представление за учиничките от гимназията”… И тъкмо тогава неговите сеанси приключват, 
името му не се появява повече във вестниците, самият той сякаш потъва вдън земя – заминал навярно 
за някъде и то завинаги!

Най-ранното (известно засега) 
обявление в родния периодичен пе-
чат, свидетелстващо за провеждането 
на кинопрожекция в България, помес-
тено в рубриката „Вътрешни новини” 
на в. „Народни права” (1896, VІ, 141: 4)

   Всички дати на събития, станали на Балканския полуостров (включително и в България), са посочени в книгата според  актуалния в страната календар – Юлианския (т.н.  стар     
стил), действал до 31 март 1916, дoкато датите, свързани с живота във Великобритания, Западна Европа и Съединените щати (включително и тези на тамошните периодични из- 
дания) са според Григорианския календар (т. н. нов стил). Разликата между двата календара през XIX век е 12 дни, а през XX – 13.

   Мелинсон осъществява пър-
вата кинопрожекция в София, 
а и в България, в салона на 
някогашния хотел „Македо-
ния” – сграда, разположена на 
„най-оживения пункт” в града, 
на ъгъла между бул. „Княгиня 
Мария Луиза” и площад „Бан-
ски”, на чието място днес зее 
част от археологическия ком-
плекс, разкрит при строежа на 
метрото пред източната фаса-
да на ЦУМ.

Обявлението за предстоящо-
то представление в кафене 
„България” отпечатва в. 
„Мир” (1896, ІІІ, 326: 3)

Столичният хотел „България” и едноименното му кафе-
не в началото на XX в. Тук на 11.XII.1896 са представени 
„пет хубави картини из живота, предадени много добре 
от киноматографа, въпреки всичките неудобства, които 

представляваше салонът”

Че кинопрожекцията в кафене „България” се е състояла, 
потвърждава на 13.ХІІ.1896 в. „Мир” (ІІІ, 327: 2)

1896
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Два от своите сеанси „по хипнотизма” Мелинсон изнася в обширния салон 
на дружество „Славянска беседа”, в чийто архив се съхранява единственият 

официален документ на български език, споменаващ името на „професора” (като 
Мелензон) – протокол (ХХV) от заседанието на дружественото настоятелство, про-
ведено на 23.Х.1896 (ЦДА, 1318К, оп. 2, а. е. 15: 141–141г)

           Репертоарът на Мелинсон
 Съдържанието на демонстрираните от

Мелинсон „картини” бива преразказано на-
кратко върху страниците на „Народни права”. 
Макар и лаконични, тези „анотации” позво-
ляват поне един от филмите да бъде уверено 
идентифициран. Живописецът, който „бързо 
рисува английската царица, покланя се пред 
вас и излиза”, най-вероятно е главният ге-
рой на „Художникът (Кралица Виктория)” 
(„Dessinateur (Reine Victoria)”) – 20-метрова 
лента, която при тогавашната „кинематогра-
фична” скорост от 16 кадъра за секунда се е 
прожектирала върху екрана за около 1 мину-
та, режисирана от французина Жорж Мелиес 
(1861–1938) и произведена през 1896 от него-
вата фирма „Стар филм” (Georges Méliès. Star 
Films Catalogue).
     Възможно е „създателят на филмовия спекта-
къл” (определението е на киноисторика Жорж 
Садул) да е авторът и на останалите кадри, 
показващи „играющи деца”, „паришкия семеен 
живот” и „един англичанин” (Садуль 1958: 204, 
210). Но също така е напълно вероятно зад 
побългарените титули да надничат филми на 
компанията „Люмиер” (от 1895–1896): „Игра 
на деца на улицата”, „Деца с играчки”, „Деца, 
играещи на топчета”, „Каращи се бебета”, 
„Епизод с деца”, „Игра на карти”... 

1896

                     Първият филм, заснет в България, а и на Балканите
                „Напр. пристанището на Варна се вижда цялото – уверява рекла-
мата в „Народни права”, поднасяйки поредната сензация – след това 
пристига един параход и започва да излиза публиката из него в такъво 
множество, щото струва ви се, че цял мравуняк извира: цилиндраши, 
турци, дами, коя от коя по хубавици, деца, изобщо секакви екземпляри. 
След това, дохождат любопитни да гледат парахода”.
     Удивителна, смайваща, стъписваща информация, според която 
през лятото (най-вероятно) на 1896 някой е въртял манивелата на 
кинокамера у нас, оставил е дори целулоидна диря! Най-ранното съ-
общение в периодичния печат, отнасящо се за кинопрожекции в Бъл-
гария, се оказа и най-ранното свидетелство за съществуването и де-
монстрирането на първия филм, заснет не само в България (Варна), 
но и на Балканския полуостров! Заснет от кого? От самия Мелинсон 
или от някой друг тайнствен жрец на Десетата муза? В каталозите на 
фирмите, произвеждащи филми по онова време – „Люмиер”, „Стар 
филм”, „Патé фрер” („Pathé Frères”), „Едисон”, не присъстват топони-
мите България, Варна или Галата. Но пък се знае, че на 27 май 1896 
Букурещ бива озарен от лъчите на кинопрожекционна машина. Сред 
екипа, изпроводен от братя Люмиер в северната ни съседка, е и Луи 
Жанен (Louis Janin) – прожекционист, но и кинооператор-снимач, 
който скоро след осъществяването на първите сеанси в румънската 
столица се отправя към Истанбул с намерението и там да организира 
прожекции с кинематограф. Но след като в продължение на „няколко 
месеца” безуспешно се опитва да убеди официалните турски власти 
да му разрешат това, той е принуден да си тръгне. Така французи-
нът преминава разстоянието между Букурещ и Цариград два пъти – и 
на отиване, и на връщане. И двата пъти един от най-вероятните му 
маршрути, предлаган от параходната линия, свързваща пристанища-
та Констанца и Истанбул, е минавал през Варна, където Луи Жанен 
е имал възможността да остане за ден или два. И няколко часа са му 
били необходими, за да заснеме както „цялото” пристанище, така и 
акостирането на поредния пасажерски параход, от който „започва да 
излиза публиката”… 

Кадри от първите филми на братя Люмиер, в чието фамилно име 
има нещо символично – в превод то означава „светлина” 

Варненското пристанище в края на XIX век
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                                     Поредната „сенсационна новост”

             През пролетта на 1897 българската столица бива посетена за втори път от пъ-
туващ кинематограф. „Благата вест” за появата на тази „сенсационна новост” бива 
огласена и на български, и на немски език посредством рекламно каре, публикува-
но в навечерието на Благовещение (25 март) от в. „Български търговски вестник”. 
За място на провеждането на предстоящото „представление на живущи изображе-
ния” бива посочена „Пълзенската пивница” на „булевард Дондуков”. Но дали тя се 
е оказала третият „салон” в София (след тези на хотел „Македония” и кафене „Бъл-
гария”), приютил поредния киновоаяжор, останал (за разлика от Мелинсон) ано-
нимен? Основание за подобно съмнение предлага отново „Български търговски 
вестник”, отпечатал на 28 март рекламен текст, който „премества” показа на „кар-
тини из живота в естественно състояние” на „площад Александр, срещу двореца”. 
Едва ли обаче представленията са се провели под открито небе – и то през март. 
Едва ли някой би позволил тъкмо „срещу двореца” разпъването на голяма шатра 
или дори на малък брезентов навес, под който да се подслонят и прожекционни-
ят апарат, и белият екран, и публиката... Най-вероятно сеансите с възхвалявания 
като „Чудо на XIX век” апарат са били осъществени в някоя от ограждащите площад 
„Александър I” многоетажни здания, по-голямата част от чиито приземни етажи по 
това време са ползвани за хотелски салони, гостилници, пивници, кафенета... 

1897

Първото рекламно каре в „Български търговски 
вестник” (21.ІІІ.1897)

Зданието на търговеца и общественика 
Георги Георгов, в което се е помещавала 
„Пилзенската пивница” (или „бирария”)

Този текст излиза в „Български търговски вестник” от 
28 март до 3 април 1897 – цели шест пъти (впечатляваща 

за времето си бройка)

Площад „Александър І”, срещу Двореца – в една от тези сгради ще 
да са се провели кинопрожекциите през 1897

Реклама за гостилница и пивница „Александър І” – 
най-вероятното място, където са се състояли сеан-

сите с „Чудото на XIX век”
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                                                        Отзивът в „Отзив”
     Визитата на кинематографа в София през пролетта на 1897 не остава не-

 забелязана – благодарение навярно и на неговата „интересна и голяма програма”. 
Доказателство за това е анонимният материал във в. „Отзив” (издание, проявява-
що вкус към сензацията), чието публикуване на 8 април безспорно потвърждава 
факта на осъществяването на втората поредица от кинопрожекции в полите на 
Витоша (а и конкретното място на провеждането им). 
     „Думата ни е – пише неизвестният автор – че от дълго време насам сме забележи-
ли, щото разни немски евреи и тям подобни гладници и шарлатани да дохождат тук 
и да експлоатират и мамат хората чрез разни панорами, представления, невидени 
чудеса, киниматографи и д. т., без в същност ни най-малко да оправдават своите чу-
десни обещания, залепени на улиците на големи и всевъзможни помпозни обявле-
ния. Така напоследък постъпи и един шарлатанин с някакъв си свой кинимотограф, 
тъкмо срещу Двореца, на „Александровска” площад, гдето видяхме толкова разни лю-
бопитни и интелигентни хора да си дадът парите само за ветера! Ний мислим, че ако 
на просяците е запретено да просът, то на такивато явни янкеседжии още повече би 
трябвало да се запрети да съблачат хората чрез своите лъжи и измами и че нуждно е 
да им се не позволява преди да се проверява тяхното искуство и преди да се опреде-
ля таксата, която те трябва да земат, а не както сега да оскубват хората, както си щът, 
и да ги угощават само с шарлатаниите си”.

Статията на С. А. Ризова 
в сп. „Женский свят”

                                                                 Статията в „Женский свят”
На фона на тесногръдите и ксенофобски възгледи, изложени в злословния текст на в. „Отзив”, 
още по-ярко изпъкват достойнствата на написаното от С. А. Ризова в сп. „Женский свят”.

    В своята статия, публикувана към края на годината в това варненско издание под титула „Подпо-
маганье сиромасите”, който точно съответства на съдържанието, авторката развива „темата” за мило-
сърдието, споделяйки същевременно и мнението си за възможностите на кинематографа да служи на 
тази благородна кауза. Изумителното е, че не къде да е, а в България още през 1897 една жена раз-
мишлява върху потенциала, който почти непознатото техническо изобретение притежава не само като 
средство за развлечение, но и като инструмент за благотворителна дейност. Така в едно провинциално 
българско издание за първи път у нас се появява материал, споменаващ кинематографа извън сферата 
на комерсиалното му битие. С. А. Ризова не само заема гражданска позиция, съзвучна с тогавашната 
действителност, но и се опитва да надникне в бъдещето на новата медия – интелектуално усилие, което 
малцина нейни съвременници и сънародници си позволяват. Няколкото реда в „Женский свят” са не 
само най-ранното у нас предложение за използването на „живата фотография” за добродетелни цели, 
но са и първите крачки към осмислянето на социалния аспект на движещите се изображения, който 
в по-широк смисъл би могъл да се изразява в деятелност възпитателна, образователна, обществена. 
Авторката усеща способността на киното да твори добро, предусеща (навярно интуитивно) дори непо-
дозираната му до този момент същност на изкуство.

Пожарът на Благотворителния базар в 
Париж – едно от най-прословутите,  ала
ала и най-зловещото събитие в истори-
ята на ранното кино

      В 10 часа на 4 май 1897 по Григорианския ка-
лендар (22 април у нас) на улица „Жан Гужон” в 
парижкия квартал Сен Жермен е открит тради-
ционният благотворителен базар. На празно 
място срещу хотел „Ротшилд” бива издигната 
палата, състояща се от десетки павилиони, по-
строени от дърво, картон или брезент, в които 
аристократки излагат за продан бонбони и шо-
колади, цигари и пури, вина и ликьори... откъм 
павилиона на фирмата „Жоли-Норманден”, в 
който се провеждали кинематографически пред-
ставления, се чул силен взрив. 
     Експлозията води до подпалването на горяе-
мата филмова лента, избухва пожар, който бързо 
се разпространява из базара. Настъпва паника – 
тълпата се втурва към единствения изход. След 
час остатъците от дървената палата рухват. Под 
развалините биват погребани 124 души. В 19 часа 
пожарът е потушен...

Грозната картина след пожара на Благот-
ворителния базар в Париж (Илюстрация 

Светлина, VІІ, № 5 (V), май 1897, с. 16)

в. „Отзив” ( І, 50: 3)
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                                                                       Загадъчният „експлоататор” Кратохвил
             На 12 май в. „Мир” известява, че „някой си Кратохвил е донесъл да показва на столичната публика 
едно от най-остроумните изобре¬тения на Едисона – кинематограф”. В края на ХІХ век из Европа шетат 
пътуващи кинематографи, произведени най-вече или от фабриката на Братя Люмиер в Лион, или от 
лабораторията на Едисон в Ню Джърси. Но има и апарати, изобретени и конструирани от малки фирми 
и дори от частни лица. Дали в случая наистина не става дума за „някакъв друг уред” – „собственно про-
изведение” на споменатия „експлоататор” Кратохвил? Къде точно се е състоял сеансът (или сеансите)? 
Какво е било съдържанието на програмата от филми, привлякла не само „софийската публика”, но и 
репортера на „Мир”, останал анонимен? Не се знае. Знае се единствено, че попадналият на журналис-
тическата мушка „кинематограф” е възпроизвеждал „само трептяща мъгла и нищо повече”…

                      През  годината:

     Стайко Илиев предлага в магазина си на ул. „Търговска” разни стереоскопи („stereoscopes”) и „картини за тях, изработени 
твърде живо”.

     През март в София пристига „Еденов театр”, чиято програма включва и демонстрирането на „картини с магически фенер” 
(Български търговски вестник 1898, VI, 57: 2; Мир 1898, IV, 510: 3).

     През май на площад „Бански” гастролира със своята „панорама” Йосиф Брако. На същото оживено място впоследствие 
отсядат и други мобилни атракции, а и подвижни кинематографи (Български търговски вестник 1898, VI, 92: 4).

     Излиза от печат „Ръководство по фотографията, според най-новите методи, с 100 илюстрации”, съставено „с голяма вещи-
на” от Стоян Георгиев – „отличен столичен фотограф-любител”.

Някой си Кратохвил (навярно чех по 
народност) посещава столицата през 
месец май 1898 със своя кинематограф, 
но „въспроизвежда само трептяща мъгла 
и нищо повече”

Рекламното каре във в. 
„България” (30.І.1898) Корицата на ръководството по 

фотография на Стоян Георгиев

                   Основано е „Любителско фотографско дружество” от ко-
митет в състав: В. Златарски, Ст. Георгиев и Ив. Ст. Андрейчин (Бъл-
гарски търговски вестник 1898, VI, 267: 2).
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
                                          

                                         В летния театър „Люксембург”
 През юни в. „Нов век” (1899, І, 53: 3) огласява в рубриката си   
„Хроника”, че „в скоро време” в градината на хотел „Люксембург“ 

ще се даде „голямо представление с американски кинематограф”, „имал 
голям успех” във „всичките европейски градове”, които досега е посе-
тил. Негов притежател е А. Ливада, а секретар – П. Балати.
      Софийският хотел „Люксембург” се е намирал на ул. „Алабин”. „Пред 
хотела имаше летен театър – пише Георги Каназирски-Верин в мемоа-
рната си книга „София преди 50 години” (Каназирски-Верин 1947) – в 
който операта на Масини често гостуваше, и често артистите пееха на 
една публика от 50 до 100 души”. „На източната страна на тая опера, до 
самата сцена, на ъгъла на улица „Цар Калоян” бе прилепен най-страш-
ният тогава (по Стамболово време) полицейски участък, в който недо-
отробували българи налагаха по цели нощи свои събратя” – допълва 
поетът Кирил Христов в своите мемоари (Христов 1996: 169). Навярно 
затова в разказа си „Травиата” Иван Вазов вплита музиката на Верди и 
стенанията на изтезаваните в Трети полицейски участък през лятото 
на 1891 (Вазов 1956: 238).
    За разлика от апарата на Кратохвил, който възпроизвеждал „само 
трептяща мъгла и нищо повече”, този на А. Ливада и П. Балати е „нов”, 
„американски” и „усъвършенствуван”. Но пък не се знае дали с него е 
бил осъществен рекламираният сеанс. Защото имената на двамата по-
даници най-вероятно на Австро-унгарската империя не биват споме-
нати повече в родния периодичен печат, те не оставят документална 
следа и в пресата на някой от „всичките европейски градове”, където 
са имали „голям успех”.

1899

Съобщениeто за предстоящите сеанси на А. Ливада и П. Балати

Единственото доказателство за гастролите в София 
на „професор Бенке”, прожектирал пред „почита-
емата столична публика” първите еротични филми 

(Нов век 1899, І, 97: 3). 

Кадър от еротичния филм „След бала” 
(Apres le bal, 1897) на Жорж Мелиес, 
осмелил се да покаже първата „чисто 
гола сцена” в киното

                                             
                                     Кой сте вие, професор Бенке?

„Някой си профессор Бенке – известява на 25.Х.1899 
„Нов век” – е имал честта тези дни да яви на почита-

емата столична публика с един вид безплатни програми, че 
след обикновенните представления на живи картини чрез 
своя кинематограф, ще показва и пикантни картини само за 
възрастни мъже”. Така на бял свят се появява най-ранната 
информация относно демонстрирането на еротични фил-
ми у нас. Хитър е бил този Бенке, сръчен в занаята, но и пес-
телив – не е публикувал нито една реклама за своите про-
жекции в София и поради това днес не се знае дори мястото 
на тяхното провеждане. 
     Набеденият от „Нов век” за смутител на обществения 
морал и добрите нрави „професор” е роден като Мор Щайн 
през 1849 в град Орадя (тогава в Австро-Унгария, днес в Ру-
мъния), но през 1899 променя името си на Мор Бенкьо (Mor 
Benkö), което се среща и като понемченото Бенке, и като 
пославянченото Бенко. Със своето мобилно кино „Едисо-
нов театър” обикаля както обширната Хабсбургска импе-
рия – Унгария, Хърватия, Войводина, Трансилвания, така и 
Балканите – преди София гостува във Вршац, Бечей и Срем-
ска Митровица, придружаван от сина си Миклош Бенкьо. 
Сръбският проф. Деян Косанович ги квалифицира като 
„една много активна двойка пътуващи прожекционисти”. На-
вярно уморен от скиталчествата, Мор Бенкьо (вече именит 
средноевропейски дистрибутор на филми) оставя „този 
странен занаят” и се отдава на търговията с вино. Издъхва 
на 2 май 1925 в Будапеща (Косанович 2003: 79; Kosanović 
2000:27, 155; Knežević 1992: 160, 181).
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В края на XIX век Ав-
стро-Унгария се утвържда-
ва като център на целуло-
идната еротика

Франсис Дублие. Снимал ли е в България 
през 1899?

                                                                                                              „Пикантните картини на професор Бенке”
                  Зад словосъчетанието „в банята” навярно наднича 20-метровото филмче „Банята на светската 
дама”, заснето от френския изобретател Анри Жоли през октомври 1895 (три месеца преди официална-
та рождена дата на кинематографа). Второто „заглавие” препраща към филма „Най-после сама” (1896), 
показващ младоженец, който тайно (скрит зад параван) наблюдава своята млада съпруга, докато тя, 
леко облечена, оправя тоалета си. Негов продуцент е виенчанинът Йозеф Щилер. През същата година 
в парижкия мюзикхол „Олимпия” се играе пантомимата „Младоженката си ляга”, в която актрисата 
Луиз Вили прави „истински стриптийз” – оставайки по корсет и прозрачна блузка, тя навлича дълга 
нощница и си ляга в леглото. „Екранизиран” от Йожен Пиру и Алберт Кирхнер, известен като Леар, 
спектакълът се превръща във филма „Младоженката си ляга”, съхранен до наши дни. Премиерата на 
тази гигантска за времето си триминутна постановка препълва салона на „Кафе де Пари”, където фил-
мът е показан повече от триста пъти – рекорд за онова време! Заглавието се среща и като „Тоалетът на 
младоженката”, който макар и да не е „утрешен”, ще да е  бил част от „менюто”, с което професор Бенке 
е гощавал гладните за еротика софиянци.

                                  

                                         Еротиката – жанр като всеки друг
Днес тези филми са известни като „еротични”, тогава са ги 

наричали „галантни” или „пикантни”, „smoking room” или „smoking 
parlors” (пушалнята е място, където дамите не се допускат и където 
може да се каже нещо „нецензурно” и дори „неприлично”). Прожек-
циите са рекламирани като „само за мъже” или „само за възрастни 
мъже”, като „демонстрации на „sex-appeal”, „smoking concert”, „ерген-
ско парти”, „парижки нощи” (френската столица всякога се е славела 
като „блуден” град), „черни вечери”, „мъжки вечери” или „evenings for 
gentlemen” – макар че сред публиката (според очевидци) е имало и 
много жени… (Uai 2005: 525-526; Grgić 2022). Този род филми, които 
постепенно се обособяват в киножанр, не навсякъде са били показ-
вани. Дори в напредничав град като Любляна местната цензура за-
бранява прожектирането им. Българската публика се е оказала „го-
това”, за да „преглътне” подобна интелектуална провокация – факт, 
засвидетелстващ степента на нейната цивилизованост!

                     Франсис Дублие (1878–1948)
Според Жак Рито-Ютине, директорът 
на центъра за изследване на киното

към университета в Лион –града, в който 
Огюст и Луи Люмиер изобретяват кинема-
тографа, през 1899 техният кинооператор 
Франсис Дублие осъществява „истинско 
околосветско пътешествие”, започнало от 
Одеса и включващо в своя маршрут градове-
те Константинопол, Букурещ, София, Атина, 
Кайро, Бомбай, Шанхай, Пекин, Йокохама, 
след което се завръща в Париж... 
     Франсис Дублие е един от тримата про-
жекционисти, осъществили историческия 
първи публичен платен сеанс с кинема-
тограф на 28 декември 1895 (съботата след 
Рождество Христово) в „Индийския салон” 
на „Гран кафе”, находящо се на парижкия 
„Булевард на капуцините” № 14. Впослед-
ствие става един от най-изявените снимачи 
на фирмата, обикаля целия свят, среща се с 
монарси, държавници и политици... (Rittaud-
Hutinet 1985: 151, 158). Някои дори му при-
писват авторството на „Полетият поливач” 
– първият игрален филм в историята на чо-
вешката цивилизация. 
         За съжаление, в каталозите на „Люмиер” 
липсват каквито и да са доказателства за 
пребиваването на Дублие в България, липс-
ват каквито и да са резултати от евентуална-
та му снимачна дейност у нас!

                                              Български празник в Германия
   И все пак през 1899 е бил заснет филм, който може да се нарече 
 „български“. Според всекидневника „Hamburger Fremdenblatt” 

на 21 май 1899 в Хамбург е показан документалният „Български праз-
ник” („Bulgaria-Feier”). Негов продуцент е фирмата „Люмиер (Лион)”, в 
чиито каталози обаче такова (или подобно) заглавие не фигурира. За 
празника се знае, че е бил български, но не се знае дали филмът е бил 
заснет в България? Това по-скоро ще да е станало в Германия (Кърджи-
лов 2020в).

Кадри от еротичните филми 
„Светска дама в банята” на „Патé 
фрер” и „Младоженката си ляга”, 
в който кинокамерата надниква в 
поредната съпружеска спалня
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                                                     Аферата „Драйфус”
      В навечерието на Великден (9 април) „Български търговски вест-
ник” известява софиянци, че могат да видят „Аферата „Драйфус”, 
„представена чрез кинематограф” – от 21.00 ч. на 9, 10 и 11 април в 
кафене „Булевард”. 
     Като „Аферата „Драйфус” става известен шумният съдебен про-
цес срещу френския офицер от еврейски произход Алфред Драй-
фус, обвинен, че е предавал тайна информация на германците. 
През 1894 той е осъден за „държавна измяна” и изпратен на дожи-
вотна каторга във Френска Гвиана, откъдето през 1899 е върнат, 
за преразглеждане на делото му. Скандалът, разтърсил френското 
общество, съвпада с първите стъпки на киното, което не пропуска 
възможността да вземе участие в „суматохата”. 
   Преди още процесът да приключи, Жорж Мелиес заснема инсце-
нираната хроника „Аферата „Драйфус” („L’Affaire Dreyfus”). Не за-
къснява и версията на „Патé фрер”.  Кой от двата едноименни фил-
ма е впечатлил софиянци през април 1900? Трудно е да се каже със 
сигурност.

                          Обгазявания в гранд-хотел „Булевард”
Доказателство, че софиянци са били впечатлени

 от филма предлага съобщението „Смърдящи Драйфус“, 
поместено във в. „Поща”, известен с пошлия си анти-
семитизъм: „Един полски евреин през Великденските 
праздници бе залепил шарени реклами, като еврейска 
рокля, в които се съобщаваше на Софийската публика, 
че на 9, 10 и 11 того, през Великден – ще представи с ки-
нематограф делото на мъченика Драйфус. Стекли се бай 
Ганювци, натъпкали ги в кафене „Булевар”, подпушили 
ги с разни газове, затворили вратата и едва що ги не из-
душили. Избягалите ни се оплакват, че Драйфус много 
смърдял. Най-после и нашите юдофилски глупци имаха 
възможността да се убедят, че Драйфусовата афера е 
една гнъсна подигравка с законите и чувствата на хрис-
тиянското общество, и че гнъсний шпионин Драйфус и в 
кинематографа смьрди, като всеки чифутин”.

Рекламата за филма „Аферата 
„Драйфус” във в. „Български тър-
говски вестник” (№№ 74 и 75)

Графичен портрет на капитан Алфред 
Драйфус (1859–1935), придружен от 
текст, характерен за онова време

Гранд-хотел „Булевард” – първата сграда до купола на 
тогавашната Българска народна банка, отляво е Град-

ската градина

Поредното доказателство за интереса на киното към 
съдебното дело, известно като Аферата „Драйфус” – ко-
респонденцията от Лондон, озаглавена „Драйфус-кине-
матограф” (Български търговски вестник 1899, VІІ, 162: 2).Кадри от филма

 „Аферата „Драйфус”
 (1899) на Жорж Мелиес, 
„бащата на кинематогра-

фичния спектакъл”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1901

Нов век, нови амбулантни търговци 
на целулоидни сънища

                  Сърбинът Стоян Нанич (1854–1904)
               От 20 април докъм 7 май „срещу Народната банка” се за-
седява „кинематограф, който работи безупречно”, давайки свои-
те представления – „крайно интересни” и „много забавителни и 
сполучливи”. Той едва ли е „пристигнал от Париж” – по-скоро от 
Белград, защото се предполага, че негов собственик е сърбинът 
Стоян Нанич, когото проф. Косанович, от една страна, охарак-
теризира като „първият нашенец, притежател на пътуващ кине-
матограф”, а от друга, уверява, „че през април 1901 той е бил и 
в България” (Косанович 1995: 156-157). Нанич (родом от Зайчар) 
най-вероятно е отскочил до нашата страна за Великденските 
празници (през 1901 Възкресение Христово е на 1 април), посе-
тил е Пловдив (в. „Пловдив”, № 1102, 31.ІІІ.1901, с. 2), а на връщане 
е отседнал в столицата на княжеството – „на ул. Алабинска № 60”.

Двете съобщения в „Български търговски вестник” 
(№№ 84 и 93) за кинематографа, установил се срещу 

Народната банка

Българската народна банка в началото на XX век. Вляво от трамвая, движещ се по ул. „Алабинска”, се е на-
мирало мястото, водещо се под № 60. Вдясно от сградата на банката, съхранена до наши дни, се е намирал 
хотел „Булевард”, в чието кафене през април 1900 е демонстриран филмът „Аферата „Драйфус”

                Словакът Георги Кузмик
          Минал-неминал и месец от гастролите на Стоян Нанич, а „Български търговски вестник” отново 
„превключва” на „кинематографична вълнà”, известявайки, че кинематограф „от най-новия модел” 
се е настанил в „бившия цирк Витали”. Оскъдността на информацията бива компенсирана от без-
брежно рекламно каре, разстлало се върху четвъртата страница от същия брой на вестника. Сеан-
сите в цирк „Витали”, разпънал шатрата си срещу хотел „Конкордия” на бул. „Княгиня Мария Луиза” 
или ул. „Пиротска”, се оказват дело на живеещия у нас словак Георги Кузмик, апаратът (навярно 
vitascope) и филмите – на Томас Едисон, заснети от „кинетографския отдел” на неговата „Edison 
Manufacturing Company” и отразяващи три войни – Испано-американската (1898), Филипино-аме-
риканската (1899–1902) и Англо-бурската (1899–1902). 

Обявленията в „Български търговски вестник” 
(№№ 118, 121, 128 и 130), свидетелстващи, че 
представленията с кинематограф в столичния 
„Салон цирк Витали” са продължили повече от 

20 дни (от 5 до поне 27 юни 1901)

Георги Кузмик е първият киново-
аяжор, публикувал в българския пе-
риодичен печат толкова подробна 
програма за кинопрожекции (Бъл-
гарски търговски вестник, № 118)

Така изглежда началото на ул. 
„Пиротска” в първите години 
на XX век, започваща от бул. 
„Княгиня Мария Луиза”, кой-
то преминава покрай площад 

„Бански”

В. „Мир” (№ 2170) свидетелства, че словакът е 
обикалял България със своя пътуващ кинема-

тограф поне до лятото на 1907
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1902

                                                          „Живи картини” в лятна София
„От няколко време в столицата ни има кинематограф или иначе наречения „жива 
фотография”, който очудва публиката с своите живи картини” – само тези два реда, 

публикувани във в. „Пряпорец” през лятото на 1902, свидетелстват за пребиваването 
на пътуващо кино в София през споменатата година. Откъде се е взело то, къде е отсед-
нало, откога е започнало прожекциите си, кой е бил неговият собственик, с какво тол-
кова „очудва публиката”? Не се знае. Но пък се знае, че появата му предизвиква появата 
на статията „Кинематограф” – компетентна „лекция” на тема „Устройство и действие на 
кинематографа”.

                   През годината:

     Христодор Арнаудов от Хасково обявява във в. „Работнически вестник”, че 
„продава кинематограф”.

     В. „Дневник” (№№ 140 и 142) рекламира кинематограф на „Société Générale 
des Cinématographes & Films”, който всеки българин може да си купи „само за 
няколко стотини лева”. Апаратът се препоръчва на „големите кафенета, бирарии, 
салони, магазини”.

    Търговецът Гаки Трифонов предлага в своя магазин апарата мутоскоп – 
„най-голямото чудо на деня”.

Статията във в. 
„Пряпорец” (№ 22)

Това кратко обявление се появява от 26 септември до 10 октомври 1902 
в три последователни броя на излизащия тогава в София „Работнически 

вестник” (№№ 2, 3 и 4).

Рекламите за мутоскопа започват в „Български търговски вестник” в средата 
на ноември (№ 250) и продължават до края на годината
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1903

                         Голям кинематограф в „Търговското кафене”
И през 1903 София не остава непосетена от бродещ екра-
нен магьосник и неозарена от светлика на неговия вълше-
бен фенер. За събитието известява в. „Нов дневник”.

Съобщението във в. „Нов дневник” (№ 312)

Адресът на „Търговското кафене” е № 5 на ул. „Трапезица”, съществуваща и днес между бул. „Княгиня 
Мария Луиза” и ул. „Джордж Вашингтон”. Макар да е една от най-късите в града, тя смогва да приюти 
в началото на XX век  бирарията „Сан-Стефано”, хотелите „Братя Иванови”, „Солун” и „Одеса”, а и пло-

щад „Трапезица”, който се вижда на снимката

Първото директно свидетелство за направата на 
киноснимки в България

   На 20 октомври 1903 в. „Вечерна поща” помества кореспон-
денция, изпратена от Самоков. От нея става ясно, че на 14 
октомври военният министър Михаил Савов е пристигнал в 
града, а на 15-и е извършил „инспекционен преглед на квар-
тирующото там планинско отделение”. След обявяването на 
тревога, се е „направило едно малко учение”, три батареи 
изкачили Доспейския баир, откъдето „открили огън”. „На 
връщане батареите минали церемониален марш, поздраве-
ни от военния министр с „отлично”. Според съобщението 
сред „свитата” на полковник Савов е бил „и кореспондента 
на английския илюстрован вестник „Blach and white” [„Black 
and White”] г. Noble”. Същият този „г. Noble, с киноматографи-
ческия апарат, снел много хубави картини от действието на 
батареите, особено от тревогата”. Така се ражда уникалният 
директен репортаж от мястото на събитието, пръв засвиде-
телствал осъществяването на киноснимки по нашите земи и 
по този начин отразил най-значимото събитие в кинемато-
графичния живот на България през 1903.

Част от текста във в. „Вечерна поща” 
(№ 811)

След повече от две седмици, 
чак на 7 ноември по Юлиан-
ския календар, продуцентът 
Чарлс Ърбан споменава в 

интервю за сп. „Мюзикхол”, 
че е изпроводил у нас свой 

кинооператор (The Music Hall 
and Theatre Review 1903: 331).
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1903

                                                                    Светлопис за Илинден
През лятото на 1903 българите, населяващи две от областите на Осман-
ската империя - Македония и Одринска Тракия, се вдигат на въоръжено 

въстание, известно като Илинденско-Преображенското, което американският 
филмов продуцент Чарлс Ърбан (Charles Urban, 1867–1942), базирал компанията 
си в Лондон, решава да отрази. За целта той изпраща в България свой киноопе-
ратор – англичанина Чарлс Райдър Нобъл (Charles Rider Noble, 1854–1914), който 
обаче пристига у нас, когато бунтът е вече потушен. Въпреки закъснението при-
шълецът се отправя към българо-турската граница. Сновейки по нея от средата 
на октомври до средата на ноември, той успява да заснеме в Бараково, Кочерино-
во, Самоков, Рилския манастир, Дупница и околностите на Кюстендил 17 кратки 
филма (с времетраене от 1 до 4 минути), които софийският печат назовава „ки-
нематограми”. Чарлс Нобъл смогва да реконструира (инсценира) мигове от епо-
пеята – с помощта на чети, които среща край Рилския манастир и Кюстендил, да 
документира неволята на хилядите бежанци, да реализира няколко етнографски 
епизода… В крайна сметка британецът сполучва да направи най-ранните кинос-
нимки в София и околностите на града, отразявайки откриването на ХІІІ обикно-
вено народно събрание (ОНС) на 2 ноември, полеви учения на Българската ар-
мия, осъществявайки няколко фолклорни кинокадъра в село Горна баня… 

Вниманието, което британският илюстрован печат 
отделя на Илинденското въстание, обяснява и ин-

тереса на киното към събитието
Американецът Чарлс Ърбан – продуцентът на 
първата поредица от филми, заснети в Бълга-
рия през 1903. Неговите оператори кръстос-
ват планетата, реагират на световни събития, 
заснемат военни конфликти, официални 
церемонии и екзотични обекти, дебнат като 
ловци диви зверове в джунгли и савани, отра-
зяват спортни мероприятия, изкачват върхове 
и планини, надникват в подводния свят, а и в 
царството на микроорганизмите

Англичанинът Чарлс Райдър Нобъл – опера-
торът, който осъществява най-ранните ки-

нокадри в Града на мъдростта със снимачна 
камера, наречена „Биоскоп” и произведена 

от компанията на Чарлс Ърбан

Заглавията на „кинематограмите”, заснети от Чарлс Нобъл в София 
през 1903 (според каталозите на „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани”)

При първото си гостуване в София 
Чарлс Нобъл ще да е отседнал най-ве-

роятно в хотел „България”

Прозорците на хотел „България” гледат 
към източния вход на княжеския дво-
рец, „биоскопиран” от Нобъл в кадър, 
описан като „сменяванието караула в 
Двореца” (Вечерна поща, № 922), който 
вероятно е присъствал в репортажа, от-

разил откриването на парламента
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1903

                                    Първият филм, заснет в София
 На 2.XI.1903 (по Юлиански календар) започва ра-
бота поредното ХІІІ ОНС. Предшестващите го це-

ремонии очевидно са привлекли вниманието на Чарлс Но-
бъл, защото в каталозите на Ърбановата компания фигу-
рира заглавието „Откриването на Българското народно 
събрание от княз Фердинанд Български, в София на 15-и 
ноември 1903” („OPENING OF THE BULGARIAN PARLIAMENT 
BY PRINCE FERDINAND OF BULGARIA, at Sofia, Nov. 15th. 1903”, 
№ 1164), последвано от пояснението: „Който ни предостави 
специално позволение и условия да заснемем [биоскопира-
ме] събитието”. Има и „Забележка”: „Тези кадри ще добият 
изключителна стойност при евентуалното обявяване на 
война между България и Турция, защото на това парламен-
тарно заседание бе решено България да подкрепи македон-
ците в тяхната борба за свобода”. Следва съдържанието: 
„Действието в този филм показва пристигането на войската, 
авангардната охрана, личните телохранители на княза и ка-
ретите, подредени покрай стъпалата, водещи към входа. По 
тях се изкачват княз Фердинанд, военният министър [Михаил 
Савов] и други официални лица, [имената на] които по вся-
ка вероятност ще станат известни за света през пролетта, 
когато се очаква начеването на сериозни военни действия. 
Изключителни, уникални кадри”. 
      Със  заснемането на тези 125 фута (40 м, около 2 мину-
ти) Чарлс Нобъл не само става първият кинооператор, осъ-
ществил филм в София, но и поставя началото на тради-
ция, продължаваща дори в съвременната дигитална епоха 
– да се документират началните мигове на всеки български 
парламент.

Новината както за откриването на ХІІІ ОНС (Светлина, януари 1904), така и за съдържанието на княжеското „тронно слово”, стига 
чак до в. „The Western Times”, излизал от 1829 до 1950 в град Екситър (областта Девън, Югозападна Англия)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1904

                                      Прожекциите в „Алхамбра”
От 4 до 10 януари 1904 продуцентът Ърбан показва 
заснетото в България от Чарлс Нобъл в лондонския

мюзикхол „Алхамбра”, който по това време е най-попу-
лярното развлекателно заведение в столицата на Вели-
кобритания. Ето защо представянето на поредицата от 
17 „биоскопически картини” (заснети с биоскоп филми), 
озаглавени „С въстаниците през България” или „С въс-
таниците през Македония”, може да се сравни с днешно 
излъчване по БиБиСи в „прайм тайма”! Отзвукът е гръмо-
гласен, няма лондонско периодично издание, което поне 
да не спомене сеансите, а специализираната преса ква-
лифицира кинохрониките като „забележителни”, „ориги-
нални”, „автентични”, „уникални”… Впоследствие те биват 
демонстрирани из Острова, Европа, Щатите, пораждат от-
зиви в чуждестранния печат, отразяващи отношението на 
тамошното общество към България и българите.

Реклами в лондонската преса, съпътствали прожекциите на „българската серия” в „Алхамбра”. Според про-
грамата на мюзикхола, публикувана всекидневно във вестниците „Стандард” и „Дейли Телеграф”, прожекци-
ите с „Имперския биоскоп” („Imperial Bioscope”) са продължавали 25 мин. (от 20.50 до 21.15), което означава, 

че е било показано почти всичко, заснето у нас от Чарлс Нобъл.
Интериорът на лондонския мюзикхол „Алхамбра” (1897)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1904

                    Завръщането на Чарлс Райдър Нобъл
     На 9.ІІ.1904 Чарлс Нобъл се появява повторно 

в България и показва в София заснетите от него пре-
дишната година филми – посредством шест прожек-
ции, осъществени „в един салон на хотел „Ориент” (13 
февруари), в големия салон на Военния (Офицерския) 
клуб (22 и 25 февруари), в „Славянска беседа” (1 и 3 
март) и в цирк-театър „България” (8 март). На 13 март 
англичанинът предприема обиколка из България, пре-
косява цялата страна и на 6 юли се завръща в София с 
нови 21 „кинематограми”. Филмира „военна прогулка” 
до Горубляне (20 юли), на 28 юли (сряда) дава кинема-
тографическо представление „в чест на г. г. офицерите” 
във Военния клуб, което се оказва последно у нас, за-
снема „поездка на столичната полиция” (1 август). След 
тази дата името на Нобъл престава да се споменава в 
родната преса, самият той напуска България и повече 
никога не се завръща в нея.

Софийските вестници огласяват и шестте прожекции, осъществени в града от Чарлс Нобъл 
в периода 13 февруари – 8 март 1904 (България №138; Вечерна поща №№ 922, 930, 936; Ден № 

93; Дневник №№ 612, 621, 628, 63, 634, 635 и др.).

Свидетелството за киноснимачната дейност на 
Чарлс Нобъл край София във в. „Вечерна поща” 

(№ 1076)

Заснетите от Чарлс Нобъл през 1903 и 1904 
у нас филми са безвъзвратно изгубени по 
друмищата на времето, но информацията 
за тях бива съхранена в каталозите на „Чар-
лс Ърбан Трейдинг Къмпани” (The Charles 
Urban Trading Co., Ltd. Catalogue 1904; 1905)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1904

                                                                        Сеанси на пътуващи кинематографи
Англичанинът Чарлс Райдър Нобъл си тръгва от България в началото на август. Но екранният 
шоубизнес не търпи вакуум. Още на 4 септември в „Дневник” лъсва рекламно каре, уверяващо, 
че „пристигна и се установи в София на Бански площад” ЕЛЕКТРО–БИОСКОП – „най-ново ЕДИСО-
НОВО изобретение”…

     На границата между двата века (XIX и XX) се появяват големите подвижни кина, приличащи на тога-
вашните (а и на днешните) циркове. Тяхната огромна брезентова шатра се поддържала от сложна дър-
вена конструкция. Били обширни, побирали около 500 зрители, предлагали поне три категории места: 
скамейки, кресла и ложи. Наричали ги „кинематографически театри” – интериорът им наподобявал този 
на истинските храмове на Мелпомена. Повечето разполагали с електрическо осветление, добивано чрез 
локомобил – парен генератор на ток, с вентилация, отопление, фонографи, грамофони или малки ор-
кестри… Инвентарът се пренасял с фургони. Много от мобилните кина впоследствие се трансформират 
в стационарни, явявайки се „свързващото звено” между две „епохи” в ранната история на филмораз-
пространението. От този тип били кината на австро-унгареца Ференц Ешер (1866–1936) и чеха Фран-
тишек Прохазка, за чието пребиваване в България се знае единствено от спомените на работилите за 
тях двама български прожекционисти – Драгия Енев и Стефан Болчев. Предполага се също, че у нас е 
гастролирал и поне един от братята Александър (1880–1952) и Карел Лифка, едни от най-популярните 
притежатели на пътуващи кина в Средна Европа през първото десетилетие на миналия век.

От 4 до 16 септември 1904 тази „телеграмма” се 
появява 11 пъти във в. „Дневник” (№ 809 – 821), 
за да породи една от многобройните загадки в 
историята на ранното кино в България

Подвижното кино „Електробиоскоп” на фамилия Лифка – вдясно се 
вижда локомобилът, захранващ съоръжението с електричество

Две рекламни карета, в които 
личи „почеркът” на семейство 

Лифка
„Биоскоп” и до него „Фотогра-
фия” – чие ли е било киното?
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1904

                                   Антал Янзен в цирк-театър „България”
От 1900 до 1907 покритата с брезент дървена конструкция на 
цирк-театър „България” заема мястото, на което днес се из-
висява сградата на софийските Централни хали. 

     Охарактеризирана като един от „културните институти на столи-
цата”, дъсчената постройка приютява оперни, театрални и цирко-
ви трупи. Освен като културно-развлекателен център, цирк-театър 
„България” се обособява и като обществено-политическо средище 
– свои събрания и конгреси там провеждат почти всички тогавашни 
партии. За времето си помещението е приемано като най-голямото в 
столицата, побиращо „2500–3000 души”. Там през 1904 Чарлс Нобъл 
демонстрира своите „кинематограми”, там от 1 докъм 20 октомври 
същата година се застоява прочутият кинематограф на Антал Ян-
зен (Antal Janzen) – австро-унгарски поданик, „немец от Войводи-
на”, собственик на пътуващ кинематограф, истинска „звезда” в своя 
„странен” и странстващ занаят.

Цирк-театър „България” 
на бул. „Княгиня Мария 

Луиза”

Четири вестникарски обявления за кинематографа на Антал Янзен (Вечерна поща №№ 1144, 1158, 1163; Ден №295)

„Руската армия в Манджурия”, заснет за Чарлс Ърбан от аме-
риканския кинооператор Джордж Хенри Роджърс (1874–1912) 
по време на Руско-японската война (1904–1905), най-вероятно 
е бил филмът, прожектиран у нас и от Чарлс Нобъл, и от Антал 

Янзен, и от Владимир Петков
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1905

                                                                                               Шотландец в Шоплука
В ранната пролет на 1905 двама британци прекосяват Балканския полуостров – от Триест (тогава в 
Австро-Унгария) до Яш (Румъния). Единият е англичанинът Хари де Уинд (Harry Willes Darell de Windt, 
1856–1933) – журналист, писател, „безразсъдно смел” околосветски пътешественик, а другият - шот-

ландският кинооператор Джон Маккензи (John Mackenzie, 1861–1944). Тандемът, изпроводен от Чарлс Ър-
бан, успява да прекоси териториите на шест държави (според меродавния днес географски атлас): Черна 
гора, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Румъния. Своите впечатления от тази „експеди-
ция” Де Уинд споделя в книгата си „През Дивата Европа” (1907), две от главите на която – „Смутна земя” и 
„Плевен и проходът Шипка”, са посветени на България, където поданиците на крал Едуард VII престояват 
от 21–22 март докъм края на месеца. Пътеписът е илюстриран със 100 фотографии – всички дело на Де Уинд, 
от които 19 са направени у нас. Дирята, която Джон Маккензи оставя, е целулоидна – осем филма с общо 
времетраене от над един час, заснети от него (с кинокамера – марка „Биоскоп”), ала впоследствие завърше-
ни „под режисурата и ръководството” на Хари де Уинд. Половината от заглавията са посветени на отечество-
то ни: „България и нейните жители”, „Македония и въстаниците”, „Българската пехота” и „Българската 
кавалерия и артилерия”. Метражът им е 660 м (36 мин.), докато за всички останали пет държави той е 580 
м (32 мин.). 
      От информацията в каталога на „Чарлс Ърбан Трейдинг Къмпани” (1907) става ясно, че и в четирите фил-
ма, „произведени в България”, са включени с помощта на монтажа епизоди, заснети от Чарлс Нобъл през 
1903 и 1904.

Не случайно слоганът на Чарлс Ърбановата 
компания е „Ние разстиламе света пред вас” 
– тъкмо той е организаторът на „дръзката 

Балканска експедиция”

Хари Уилс Даръл де Уинд, авторът на 
книгата „През Дивата Европа” (1907)

Джон Маккензи на път за България – тъкмо с био-
скопа, чиято кутия държи в ръка на сръбската гара 
Лапово, кинооператорът заснема 8 пътешествени-
чески филма, обединени (по регионален признак) в 
обособения с търговска цел каталожен раздел „През 

балканските страни”

Биография на Джон Маккензи, отпечатана през октомври 1915 в авторитетното 
американското седмично филмово списание „The Moving Picture World” (1907–1927)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1905

Своята фотография „Български селянин” 
Хари де Уинд използва и като илюстрация 
в книгата си „През Дивата Европа” (1907), и 

за оформлението на нейната корица

Четирите фотографии на Хари де Уинд, 
направени в столицата на България – по-
добни на тях ще да са били и кинокадрите 
на Джон Маккензи, изграждали епизода 

„един изглед към улиците на София”

Реклами в сп. „Мюзикхол” за 
„През балканските страни”

Чак до Суиндън (Swindon), 
град в Югозападна Ан-
глия, достига изгледът, 
показващ „улиците на Со-
фия” (Swindon Advertiser  
№ 2614)

Столичният всекидневник „Ден” (№№ 449, 453) отбелязва както пристигането 
на Хари де Уинд и Джон Маккензи в София, така и отпътуването им от града

Според Ърбановия каталог от 1907 филмът „България и нейните жители” съдържа два епизода, за-
снети в полите на Витоша: „Сцени от пазар в София, днешната столица на България. Изключително ин-
тересни кадри на търговци и на техните стоки, местни купувачи и товарни добичета” (№ 8) и „Софийските 
улици и движението по тях. Волски коли с най-различен товар се тътрят мързеливо по усуканите улици, 
селяни се размотават пред камерата, втренчвайки се в нея с тъпо изражение; няма никой, който да из-

глежда забързан, няма нещо, за което си струва да положиш усилие” (№ 11)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1905

„Македония и въстаниците” също предлага сегмент (№ 5) с идентично съдържание: „Кадри от софийските улици; портрет на ду-
ховник от православната църква със свещенически одежди; местни хора с волски каруци, товарни коне и др. пренасят вино от про-

винцията за пазара по грубо павираните улици”

Информацията за филма 
„Българската пехота” е 

онагледена с фотографията 
„Голямата джамия, София, 

България”, направена най-ве-
роятно от Хари де Уинд

Страницата, отредена за „Българската кавалерия и артилерия”, също е ви-
зуализирана с фотос от „София, България” – „Смяната на караула пред двореца”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1905

                                   „Американски биоскоп” в „Славянска беседа”
В първите години на ХХ век салонът на дружество „Славянска беседа” 
(или само Беседата) е най-обширният, най-представителният и най - 

интелектуалният в София. Ползва се за сказки, беседи, вечеринки, събра-
ния, заседания, в него се организират музикални концерти и театрални 
представления. Там на 1 и 3 март 1904 Чарлс Нобъл демонстрира своите 
„кинематограми”.    
     Там през април 1905 французите Делон и Бенита смайват софиянци как-
то със своите спиритически сеанси, така и с „картини с кинематограф”  или 
„киноматографически сцени”, показани с помощта на „американски био-
скоп”. Там през октомври 1905 австро-унгарецът Геза Енгелман провежда 
пет кинопрожекции – също с „The American Bioskop”, една от които (на 28-и) 
е „само за мъже”.

Три доказателства, че „Фантастическият театър” на Делон и Бенита е включвал и „киноматографиче-
ски сцени” (Дневник № 1020, Ден № 476, Вечерна поща № 1333)

Сградата и интериорът на „Славянска беседа”

Два вестникарски отзвука от „скандалиозното” представление „само за мъже” – дописката „По вкуса 
на публиката” в „Дневник” (№ 1201) и карикатурата „Горките съпрузи!” в сп. „Българан” (№ 75)

Тези три реда от т. 8 в протокол 
от заседанието на настоятел-
ството на Беседата са първите 
и единствените в български 
официален документ, съхранил 
името на Чарлс Райдър Нобъл
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1906

                             
                          Фотографът Иван Михайлов и неговият „Биоскоп „Le roi”

На 14.ІІ.1906 в. „Ден” известява: „Биоскоп „Le roi” [Льо роа]. Тези дни 
е бил донесен в столицата така нареченият „цар на биоскопите”, един 

от най-съвършените биоскопи на парижкия оптик Люмиер. С тоя биоскоп на 
скоро щели да се дават ред сеанси с най-голяма релефност и яснота. Възпро-
извежданите картини в увеличен вид щели да обемат исторически, научни, 
религиозни и др. събития и портрети от забележителни художници”. На дру-
гия ден софийският фотограф Иван Михайлов известява в „Нов век”, че ще 
дава „сеанси с разнообразна програма чрез биоскопа „Le Roi”. За съжаление, 
столичната преса повече не обелва и дума за разгласените сеанси. Състоя-
ли ли са се те? Къде? Не се знае. 
     В гъст информационен мрак тъне и личността на Иван Михайлов, не оста-
вил впоследствие друга следа в историята на киното ни.

                                                  Армандо Амбрози в „Славянска беседа”
На 3.ХІІ.1906 в салона на „Славянска беседа” дава представление „известният 
италиянски трансформист” Армандо Амрозио/Амбрози/Амброзо – актьор, 

превъплъщаващ няколко роли в една пиеса. Подгряващата реклама уверява, че само 
в една от комедиите той изпълнява ролите на „60 действующи лица от двата пола”. 
По-важното в случая е, че изнесеният от него спектакъл е бил съпътстван от прожек-
ция на филми, осъществена посредством „усъвършенствуван кинематограф”!

Рекламното каре във в. „Нов век” (№№ 992 и 993)

Така италианският „трансформист” Армандо Амбрози огласява по-
явата си в българската столица (Балканска трибуна № 4; Ден № 1048)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1906

                                                                                  Български „модерен престидижиатор” и италиански „трансформист” под купола на цирка
През ноември в цирк-театър „България” българският „магик” Стефан Попов в продължение на три седмици 
(от 7 до 29) омайва зрителите със своите „спиритически сеанси и фокуси”, но и посредством „ежедневна

изложба на картини чрез кинематограф”. Илюзионистът се оказва нашенец от Малко Търново, „свършил магическата 
школа в Хамбург почти без съперник и играл с голям успех в повечето европейски столици”, в една от които най-веро-
ятно се е сдобил с прожекционния апарат.
     През декември мястото на българина бива заето от Армандо Амбрози, който впечатлява столичани със своите 
удивителни и разностранни таланти – на художник (декорирайки „съвсем наново” салона на цирк-театър „Бълга-
рия”), на музикант (възпроизвеждайки творби на „сички по-известни композитори”), на актьор – изпълнявайки „сам 
по четири и пет разни роли, мъжки и женски (стражар, лакей, слугиня, офицерин, куртизанка)”… „И през трите деня 
на коледните праздници (понеделник, вторник и сряда)” (25–27 декември) трансформистът изнася по 5–6 предста-
вления на ден – „пред многобройна публика с пълен успех”, осъществявайки сам „64 трансформации”, завършващи 
винаги с „редки кинематографически представления”, демонстриращи „кинематографически картини”. В първите 
дни на 1907 Амбрози предприема турне из страната, посещавайки вероятно Пазарджик и със сигурност Пловдив.

Илюзионните представления на Стефан По-
пов са били съпровождани от прожекцията 
на „твърде разнообразни” филми, показващи 
„разни събития, пейзажи и др.” (Ден № 1041)

Армандо Амбрози също е придружавал своите „трансформации” с „кинематографически 
картини” (Ден №№ 1068, 1071)

Първите години на XX век 
– по бул. „Княгиня Мария 
Луиза” цари традиционното 
оживление, участниците в 
което сформират публика-
та, посещавала най-често 
цирк-театър „България”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1907

                                                    Най-сетне славянин в „Славянска беседа”
На свое извънредно заседание от 8 март 1907 настоятелството на дружеството, ос-

новано през 1880 с цел „да развива славянската взаимност помежду членовете си”, отстъп-
ва салона на „г. Виктор Иванович, Русин по народност, за да дава своите кинематографи-
чески представления през всички свободни дни на м. Април т. г. и първата седмица на м. 
Май. Наемът се определи за вечерните представления по 80 лева и за дневните по 40 лева. 
Отстъпва му се без наем пияното на Беседата за всички представления. Да си заплати и 
електрическата енергия, която ще изразходва за машините на кинематографът си” (ДА Со-
фия, ф. 1318К, оп. 2, а. е. 16, л. 263г). 
     Безценна е информацията за националността на наемателя, спестена по отношение на 
всички останали пътуващи кинематографисти, гастролирали в „Славянска беседа”. Ва-
жна подробност е и фактът, че Виктор Иванович е трябвало да заплати изразходвания от 
него ток – убедително свидетелство, че прожекционният му апарат е бил електрически. 
За съжаление, в по-сетнешните протоколи не бива посочено дали планираните няколко 
представления са били осъществени. Столичните вестници също мълчат по въпроса.

                                                                   „Славянска беседа”
В първите години на ХХ век салонът на Беседата се обособява като място,
където сравнително редовно се организират кинематографически пред-
ставления. Сеансите на гастролиралите там чужденци, били те професи-

оналисти или аматьори, популяризират новото техническо изобретение, загатват 
за художествените възможности, които киното потенциално притежава, предиз-
викват вниманието на обществеността, провокират периодичния печат, активизи-
рат филмовата реклама… 
      Само за няколко години помещението се превръща в първия софийски киноса-
лон, в дом на седмото изкуство. Но приносът на „Славянска беседа” към киножи-
вота у нас се определя най-вече от факта, че упоменатите прожекции запалват не-
колцина по-събудени нашенци да се захванат с „този странен занаят”. Дружеството 
дори дава възможност за изява на тези инициативни българи, които пристъпват 
(плахо, боязливо, колебливо) в храма на Десетата муза. Някои от тях не оставят 
ярка следа в летописа на ранното кино у нас, но се нареждат сред неговите пър-
вопроходци и пионери; други пък се оказват сред призваните от Провидението да 
превърнат историята на киното в България в история на българското кино.

Част от протокола, с който председателят на „Славянска беседа” разрешава на Александър Карагюлев да 
изнесе „представление с кинематограф” в салона на дружеството (ДА София, ф. 1318К, оп. 2, а. е. 16, л. 266г)

Екстериорът и интериорът на „Славянска беседа”. Едноетажната постройка, проектирана от 
архитект Хайнрих Майер и изградена през 1891, бива разрушена по решение на дружествено-
то настоятелство и през 1935 на нейно място, благодарение усилията на строителния пред-
приемач Яким Цветанов и скулптора Георги Киселинчев, е въздигната съществуващата и до 

днес многоетажна сграда.
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                          Българите Александър Карагюлев и поручик Зографски
На 13 април 1907 софийският фотограф Александър Т. Карагюлев

гастролира със своя кинематограф в салона на „Славянска беседа”, запла-
щайки 100 лева наем. След седем месеца в. „Балканска трибуна” съобщава, 
че на 17 ноември в „Концертен Салон „Нови-Свят” ще се даде „фамилиярно 
представление”, в което участие взема и кинематографът на г-н Н. Карагю-
лев. Седмица по-късно същият вестник обявява в два последователни броя 
пълната вечерна програма на „Нови-Свят”, чийто последен и десети по ред 
номер включва показа на „нови картини”, осъществен с „прочутия афтома-
тически кинематограф” на Ал. Карагюлев. „Нови свят” се оказва бирария, 
намираща се на софийската улица „Св. Кирил и Методий” (на ъгъла ѝ с бул. 
„Княгиня Мария Луиза”), разполагаща с обширен салон, в който освен тра-
диционните за този тип заведения „мероприятия” се провеждат още дру-
гарски срещи, заседания и събрания на обществени организации.
     През седмицата от 19 до 25 септември цели четири реклами в „Дневник”, 
убеждават софиянци, че в салона на „Славянска беседа” предстоят демон-
страции „с най-усъвършенствувания кинематограф от прочутата фабрика в 
Париж на Братия Пате”. Първото представление (на 19 септември от 21.00 ч.) 
е излязло „отлично”, второто е било на 22 (събота вечер), третото на 23-ти 
(„тоже в Беседата”), а четвъртото (на 26-и) – предназначено „само за мъже” 
и осъществено „с много хубави картини”. Препоръчвайки прожекциите и на 
възрастните, и на децата, „Дневник” подчертава тяхното добро качество, 
удостояването им „с многобройна публика”, отбелязва факта, че „няколко 
семейства бяха довели и децата си”.
   Освен в „Славянска беседа” Александър Карагюлев 

гастролира с „прочутия афтоматически кинематограф” 
и в „Нови свят” (Балканска трибуна №№ 339, 345)

Поручик Зографски съсредото-
чава рекламната си кампания в 
най-четения тогава софийски 
вестник – „Дневник” (№№ 1859, 
1860, 1863, 1865)

Протоколът, с който салонът на Беседата се от-
стъпва на Зографски за четири вечери, „през 
които ще дава сеанси с кинематограф” (ДА София, 

ф. 1318К, оп. 2, а. е. 16, л. 274г)

От протоколните книги на „Славянска беседа” пък се узнава името на организатора 
на тези сеанси – поручик Георги Зографски, който очевидно не е забогатял от тях, 

защото на 8 октомври все още не се е разплатил с дружественото настоятелство, което му 
забранява да „изнесе от Беседата” своята „машина-кинематограф”, „докогато не доплати 
наема за салона, който той дължи за дадените представления” (ДА София, ф. 1318К, оп. 2, а. 
е. 16, л. 276).
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                                                                                         Репертоарът на Зографски
     Част от заглавията на филмите, показани на 19 и 22 септем-
ври и споменати от „Дневник”, могат да бъдат идентифици-
рани с помощта на каталозите на „Патé фрер”:
     „Колониалното изложение в Париж” („Exposition de Paris 
1900”) по всяка вероятност е кинохроника от проведеното 
през 1900 Парижко изложение, на което свои павилиони са 
имали и тогавашните френски колонии Алжир и Мароко;
      „Шпионката” („L’Espionne”, № 1556) е историческа драма, 
заснета от Люсиен Нонге за „Патé фрер” в края на 1906, поя-
вила се по екраните на Франция през януари 1907, а в Щатите 
и България през септември 1907;
     Зад заглавието „Как се развива порока в децата” е въз-
можно да наднича комедията „Ужасното дете в пансиона” 
(„L’Enfant terrible au pensionnat”, № 1368), също произведена 
през 1906.

Кадър от филма „Шпионката”. Източник: YouTube

                                                 Събитието на годината: „Кинематограф от В. Петков” в „Нова Америка”
На 14.ХІ.1907 в „Балканска трибуна” се появява първото съобщение за прожекция на филми във вариете 
„Нова Америка”, гласящо лаконично: „Кинематограф от В. Петков”. Оттогава „можем да говорим” за „редо-

вен кинематографски живот в София, сиреч за вече непрекъснати ежевечерни кинопредставления” – пише през 
1983 киноисторикът Александър Александров. Като част от програмата на „Нова Америка” словосъчетанията „Ки-
нематограф от В. Петков”, „Кинематограф, Вл. Петков” или само „Кинематограф” се появяват в 63 броя на „Балкан-
ска трибуна”  – цели четири месеца (от 14 ноември 1907 до 14 март 1908). В началото киносеансът е само един сред 
около дузината номера. Когато общият брой на изпълненията нараства, прожекцията минава на последно място. 
От 2.ХІІ.1907 кинематографът на Владимир Петков вече участва на два пъти в програмата, състояща се от 17–18 
номера – първият показ на филми я е разполовявал, а вторият е завършвал представлението.

Едни от най-ранните свидетел-
ства в „Балканска трибуна” (№№ 
335, 447) за появата на кинема-
тографа в програмата на „Нова 

Америка”
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                                                                                                         „Нова Америка”
Наименованието се споменава в печата още през 1881 – тогава „Нова Америка” бива наричана тревна 
площ, разположена в западната част на София. На това място през 1896 възниква „градината „Нова Аме-

рика”, разположена между бул. „Фердинанд” (днешния бул. „Христо Ботев”) и ул. „Софроний”. В началото на 
XX век притежателите Янко и Григор Петрови разширяват своето „питейно заведение”, като построяват („по 
проект на архитект Богдан Рамаданов”) „масивна” сграда, която и сега се извисява на площад „Възраждане”, 
макар през годините да е многократно преустройвана (за пръв път от арх. Никола Лазаров през 1910). Тя бива 
известна и като „Нова Америка”, и като театър „Ренесанс” (между Първата и Втората световна война – ПСВ и 
ВСВ), служи и за кино – „Ренесанс” (в началото на 30-те), „Георги Димитров” (в епохата на социализма), „Въз-
раждане” (през 90-те), и за развлекателен комплекс „Син Сити” (XXI век)... Днес тъне в разруха!

В края на 1906 една най-обикновена кръчма в квартал 
„Ючбунар” се превръща в театрален концертен салон, 
вариете, локал (Ден, № 1026). След около 2 месеца тя вече 
бива охарактеризирана като „единствено място за заба-
вление в София” и сравнявана със знаменитата парижка 
зала „Фоли Бержер” (Дневник, № 1630)

Сградата на „Нова Америка”

Интериорът на „Нова Америка”

„Нова Америка” е наистина 
вариете – с разнообразна 

програма, различни функции 
и разнородна публика
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                                                                                                            Владимир Петков
Съвременници на Владимир Петков (1875–1921) твърдят в своите мемоари, че той „сполучва да се сдобие

с един кинематографически апарат и филми” във Виена, където няколко години е работел в цирк, „връща се в Бъл-
гария през 1903, и още същата година почва да дава представленията си”. Така Петков се оказва първият българин, 
превърнал се по волята на Провидението в собственик на мобилно кино, с което започва дейността си на пътуващ 
филмов дистрибутор. През 1921 сп. „Кинопреглед” („Кино-Преглед”) го обявява за „първия човек, който въведе кине-
матографа в България”. През 1943 журналистът Стефан Димитров Гендов (1889–1951) го охарактеризира като „създа-
тел на българския кино-театър”, прогласява неговия „Гранд-Биоскоп” за прародител на „днешните театрални сгради”. 
Родният периодичен печат споменава името на Владимир Петков, свързано с филморазпространителска дейност, 
за пръв път на 1.Х.1904, когато пловдивският в. „Санстефанска България” възвестява, че в града са „пристигнали 
чудовищни забавления”, че са „построени големи платнени театри, притежател и управител на които е г. Владимир 
Петков”, че в единия от тях може да се види „електрически кинематограф-биоскоп”. Любопитна подробност е фактът, 
че на същата дата (1.Х.1904) в софийската „Вечерна поща” се появява както последната реклама за електробиоско-
па, пребивавал близо месец на площад „Бански”, така и известието за пристигането на Антал Янзен в столицата!

Графичен портрет на Владимир Петков – чове-
кът, „който въведе кинематографа в България”

С този биоскоп най-вероятно 
Владимир Петков е сновял из 
родината години наред. Архив: 
Колекция Георги Мъндев

   

     След като понатрупва няколкогодишен опит из провинци-
ята, Владимир Петков се появява със своя кинематограф в 
средата на месец ноември 1907 в софийския театрален салон 
„Нова Америка”, за да промени не само неговата вариететна 
програма, но и ритъма на целулоидния живот в града. Рекла-
мирайки едновременно и неговите прояви, и тези на „прочу-
тия афтоматически кинематограф” в „Нови свят”, в. „Балканска 
трибуна” се превръща в първото родно периодично издание, 
публикувало в един и същи брой (№ 345) информация за дей-
ността на двама български кинаджии – Владимир Петков и 
Александър Карагюлев!
       Скоро бившият циркаджия отваря свое кино и става първи-
ят българин, който започва не само да си вади хляба, но и да 
печели от професионалното служение на Десетата муза. Нещо 
повече – за Владимир Петков киното се оказва не толкова 
средство за препитание, колкото житейска мисия, смисъл на 
съществуването му, доживотна съдба. Скоро по пътя на пър-
воапостола на кинематографичната ера у нас тръгват и други 
нашенци…
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                                                  „Убийството на португалския крал” в „Нови свят”
В периода 10–19 февруари 1908 „Балканска трибуна” помества четири еднотипни ре-
клами, уверяващи, че в програмата на концертния салон са включени „нови” филми,
сред които е и „картината за убийството на Португалския Крал и престолонаследника”.

Името на Александър Карагюлев не се споменава, но след като мястото на действието отново 
е „Нови свят”, би било логично да се допусне, че и този път той е лицето, осъществило про-
жекциите. Той ще да е бил този, който е успял да влезе във връзка с някоя чуждестранна ки-
нокомпания; да поръча филмите, които освен „нови”, са и „пристигнали” отнякъде; да осигури 
доставянето им в България и в крайна сметка да ги експлоатира…
     Споменатата „картина” е документалната 130-метрова лента, фигурираща в каталозите на 
„Патé фрер” под № 2114 и с оригиналното заглавие „Les obsèques du roi du Portugal”, подсказ-
ващо, че филмът не е отразявал „убийството”, а погребението на крал Карлуш I Португалски 
(1863–1908) – потомък на аристократичната фамилия Сакс-Кобург-Гота, известен с прозвището 
си Мъченика. На 1.II.1908 (събота) откритата карета, с която кралското семейство се завръща-
ло от резиденцията си, прекосявала  лисабонския площад „Терейру-ду-Пасу”, когато по нея от-
криват огън двама терористи републиканци. Владетелят е убит на място, престолонаследни-
кът Луиш Филипе издъхва след минути, похитителите са застреляни от охраната. Отървалият 
се с лека рана в ръката по-малък син се възкачва на престола под името Мануел II. Две години 
по-късно монархията в Португалия бива премахната.
     Заснет от анонимен оператор на „Патé фрер”, филмът е показан в Париж на 10.ІІ.1908. На 
същата дата, но по Юлианския календар, той бива представен в София. Разликата между пре-
миерните дати е само 13 дни – експедитивност, доказваща професионалните умения на Алек-
сандър Карагюлев, чиято дистрибуторска дейност неочаквано прекъсва след 19 февруари.

Текстът, който „Балканска 
трибуна” помества от 10 до 
19 февруари 1908 в четири 
свои броя

Обяви за „Рекламограф”-а  във „Вечерна поща” (№ 2307) и „Балканска трибуна”, предла-
гала текста „Фирмени реклами” чак до 14 март

                                                         „Рекламограф” в „Нова Америка”
На 17.І.1908 в. „Балканска трибуна” споменава за първи път нещо важно и 

дори уникално за разглеждания период: „Фирмени реклами за първи път ще пред-
ставлява кинематографа на Вл. Петков, между антрактите. Желающите да дадат ре-
кламата си чрез кинематографа, да се отнесът до дирекцията на сал[он]. Н. Америка”. 
Оказва се, че „Чудото на ХІХ век” не само разширява дейността си във вариетето (а 
то ще рече – в обществото), но и своите функции, прекрачващи от територията на 
развлечението в тази на рекламата. 
   Едва ли случайно „Балканска трибуна” отпечатва същия текст в още 32 броя! 
Оказва се, че от 17 януари до 14 март 1908 Владимир Петков не само възнамерява 
да „представлява” в „Нова Америка” заснети на филмова лента „фирмени реклами”, 
но и „излага” в края на януари „рекламите чрез кинематограф” (и то „всяка вечер”). 
Възможно ли е тъкмо Петков да е произвеждал тези рекламни филми? Днес не се 
знае дали те изобщо са били осъществени, не се знае дали са били показани. Но 
пък се знае, че в началото на 1908 идеята за създаване на български филми (макар 
и рекламни) е напълно реална, а и технологично реализуема!
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                                                      „Максим биограф” в „Нова Америка”
На 14 март 1908 обявленията в печата за кинематографа в „Нова Америка” 
секват, което означава, че след тази дата Владимир Петков се е оттеглил от 
екрана на вариетето, който обаче не остава тъмен задълго.

     На 1, 7 и 8 юни вестниците „Мир”, „Вечерна поща” (Шангова) и „Реч” информират 
за „новопристигналия в столицата съвършено модерен кинематограф”, наречен „Мак-
сим биограф” и управляван от г. Юлиус Флайшер (Julius Fleischer), който представя 
„чудни сцени”, „чудесни гледки”, „14 големи номера”, „много хумористически сцени”…   
Вестта за появата на „Максим биограф” в столицата на България достига и до стра-
ниците на виенското списание „Кинематографически преглед”, което на 1 юли (18 
юни у нас) известява: „София. В зала „Нова Америка” от няколко дни се дават кине-
матографически представления, които се посрещат с най-голямо одобрение от публи-
ката. Всяка вечер местата в залата са разпродадени. Всеки четвърти ден програмата 
се сменя. Разкошните репродукции [филми] на „Maxim-Biograph” заслужават във всяко 
отношение интереса и вниманието на публиката”. Юлиус Флайшер възпроизвежда (и 
то „за първи път”) „виенското тържествено шествие”, устроено по случай 60-годишни-
ната от възкачването на престола на австрийския император Франц Йосиф I (1830–
1916), станало на 20.XI./2.XII.1848. Ала най-впечатляващата информация изскача от в. 
„Мир”, който на 1 юни представя заглавията от предстоящата същата вечер филмова 
програма, всред които се оказва „6) Български войник (оригинал)”! Последните си 
кинопрожекции „Максим биограф” осъществява от 15 до 18 август, след което следи-
те му се изгубват...

Реклама за киноапарата „Maxim № 3” в австрийското сп. „Кинематографически преглед” 
(„Kinematographische Rundschau”)

Реклами за „Максим биограф” в „Български търговски 
вестник” и „Мир” (№ 2431)

Вестта за появата на „Максим биограф” в „Нова Америка” достига и до страниците на виенския 
„Кинематографически преглед” (№ 35)
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                                               „Говорящ Биограф” или „Гранд Биограф Електрик”
Въпросът „Защо през пролетта на 1908 (най-вероятно през март) Владимир Петков 
изнася кинематографа си от „Нова Америка?” – намира своя отговор на 26 юни, ко-
гато във вестниците „Дневник” и „Реч” се появяват първите реклами за „Говорящ 

биограф“. Става ясно, че „новопостроеният павилион” е на Владимир Петков, че той и 
„Нова Америка” са се разделили – след четири месеца сътрудничество. През които кинад-
жията се е убедил, че сеансите му не само пораждат интерес сред софийската публика, 
но и носят печалба. Която е решил да не дели с другиго. Затова и се е сбогувал с Григор 
Петров и е започнал (най-вероятно през май) „строежа” на новото кино – срещу хотел „Ба-
темберг” на бул. „Княгиня Мария Луиза”. „Говорящ биограф” разтваря врати на 5 юли и 
просъществува до 26 октомври 1908 (114 дни), като в средата на септември неочаквано 
сменя наименованието си на „Гранд биограф електрик”, в който се прожектират „голе-
ми”, „говорящи”, „певящи” картини и такива „в колори” (оцветени на ръка посредством 
метода „патеколор”). За пръв път бива огласено както ценовото диференциране на зри-
телските места, така и категоризирането им (І, ІІ, ІІІ и галерия).
     Показаните там заглавия „Аферата на капитан Драйфус” („L’Affaire Dreyfus”, 1908, № 
2237) на французите Люсиен Нонге и Фердинанд Зека, режисьорските звезди на „Патé 
фрер”, „Париж от 800 м. височина”, „Прочутата Айфелова кула”, „Утринните париж-
ки разходки”, „Добрият дух”, двете „феерии” на „Патé” и испанеца Сегундо де Шомон 
„Интересни дяволски игри” („Fantaisies endiablées”, 1907, № 1712) и „Магически албум” 
(„L’Album magique”, 1908, № 2297) ще да са били част от филмовата програма и в „Нова 
Америка”, защото за по-малко от четири месеца кинаджията едва ли е смогнал да обогати 
чувствително своя репертоар.

Първите „подгряващи” реклами 
за „Говорящ биограф” във 

вестниците „Дневник” (№ 2126), 
„Реч” (№ 319) и „Вечерна поща”

Хотел „Батенберг” на бул. 
„Княгиня Мария Луиза” № 
48 – срещу него Владимир 
Петков издига първата си 
софийска шатра

Реклами за „Говорящ биограф”

В средата на септември 1908 „Говорящ биограф” неочаквано сменя наимено-
ванието си на „Гранд биограф електрик”
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Драган/ Драгия Димитров Енев служи при Владимир Петков като „рекомандьор” 
(лицето, което преди представлението осъществявало устната реклама, приканвало 
публиката, обявявало програмата и съдържанието) и „репрезентатьор” (коментира-

щия пред зрителите развитието на действието по време на сеанса)

„Звуковата революция” у нас започва 
още през януари 1908, когато софияне-
цът Жак Шпетер предлага последното 
американско изобретение „Театро-
фон” – „най-прецизния кинематограф с 
грамофоново съединение чрез колпри-
миран [компресиран] въздух” (Балкан-
ска трибуна, № 387)

                                                                                                 „Нови Неапол”
  Случайно или не, но по същото време, когато „Максим биограф” приключва дейността си в 
„Нова Америка”, конкурентният „концертен салон”, именуван „Нови Неапол”, започва да пред-

предлага представления с кинематограф! „Притежателката на театъра”, спомената тъкмо по този 
анонимен начин от „Български търговски вестник”, ще да е била прочутата Баба Цора, която (спо-
ред мемоарите на Георги Каназирски-Верин) заедно с дъщеря си Хермина „дълги години държаха 
кафе-шантана „Нови Неапол” на ул. Сердика, а по-късно вариетето „Аполо” на площад Бански”.

И „Нови Неапол” се оказва „концертен салон”, и 
„Нови Неапол” бива рекламиран върху страниците 
на „Балканска трибуна” (№ 339) – редом  с „Нова 
Америка” и „Нови свят” (в началото на ХХ век всичко 

е „ново” и „модерно”)

И в „Нови Неапол” функционира кинематограф – през лятото на 1908 
(Български търговски вестник, № 176)
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                                                 Лятно кино в Градската градина
През лятото на 1908 в Градската градина са осъществени поне две
прожекции с помощта на кинематограф – на 22 май (Възнесение 

Господне, Спасовден) по време на благотворително увеселение „за в пол-
за на института за слепите” (под покровителството на княгиня Елеонора) 
и „срещу Петровден” (навярно на 28 юни) във връзка с „голямо градин-
ско забавление на „Червения Кръст”. Сеансите са се състояли под открито 
(лятно) небе. Обрисувайки „обстановката в градината” по време на пър-
вото „мероприятие”, „Реч” (№ 285) споменава, че „на площадчето в средата 
на голямата алея е определено място за кинематографа”. Но е възможно 
(поради изсипалия се дъжд) те да са били преместени в „новия бюфет” 
на Градската градина, открит тъкмо „по случай увеселението” на 22 май – 
дата, оказала се рождена за бъдещото Градско казино.

                                                                                            „Аполо театър”
   Първата целулоидна следа в печата, водеща към „Аполо театър”, тръгва на 21.XI.1908 от някол-
   кото реда във в. „Дневник”, уверяващи, че „в театр „Аполо” […] се представят много сполучливо

кинемотографически картини”. Връзката между „Нови Неапол” и „Аполо театър”, подхвърлена от Ве-
рин, се изяснява на 14 декември, когато „Български търговски вестник” огласява, че загадъчното ки-
нематографическо предприятие „МОРТЕО & Со.” е „преправило” локала „Нови Неапол” в театър „Апо-
ло”. Само едно не става ясно от петте еднотипни рекламни карета, които вестникът отпечатва до края 
на годината – кои са конкретните личности, основали и ръководили споменатото „кинематографи-
ческо предприятие”, носещо доста претенциозното наименование „МОРТЕО & Со.”. Вероятно са били 
чужденци, възнамеряващи не само да установят своята дейност в България, но и да я разпрострат 
по-нашироко, щом включват в нейния ареал Италия и Турция. Интернационалното предприятие, ако 
е било такова, започва наистина амбициозно – с реновирането на локала, с публикуването на рекла-
ми, с подписването на „контракти с 5 от най-големите фабриканти на континента”, позволяващи му да 
показва на публиката „винаги най-хубавото и най-новото от областта на кинематографа”, с изготвянето 
на програмация, „обхваща ежедневно около 2000 метра картини” (близо 110 минути!)...

Княжеският дворец и 
Градската градина

Свидетелства както за гостоприемността, оказвана от Градската градина на кинематографа, така 
и за водещата му роля в благотворителната дейност, поради което дори княгиня Елеонора често 

е прибягвала към неговите услуги

Най-ранното споменаване на театър „Аполо” 
във връзка с неговата филморазпространи-

телска дейност – в. „Дневник” (№ 2269)

Първото известие в „Български търговски вестник” (№ 278). До края на месеца 
изданието отпечатва (все на първата си страница) още четири идентични (и като 

съдържание, и като оформление) рекламни карета

Малката баня, разруше-
на при бомбардировки-
те по време на ВСВ, се е 
издигала върху триъгъл-
ника, заключен между 
днешните улици „Сер-
дика”, „Искър” и „Екзарх 
Йосиф”. Тя разтваря вра-
ти през 1908 и затова то-
гава бива наричана „но-
вата баня”. Тъкмо срещу 
нейната сграда се е на-
мирал театър „Аполо”.

Последното за 1908 рекламно съобщение относно 
театър „Аполо” (Български търговски вестник, № 280)
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                                                      „Влизането на царя в столицата”
Още в съобщението на в. „Дневник” от 21 ноември, засвидетелствало най-
рано провеждането на кинопрожекции в театър „Аполо”, се споменава за-

главието на една от картините – „Влизането на царя в столицата”, харесала се 
толкова много на царския адютант ген. Петър Марков, че той решил да ангажи-
ра салона за вечерта, когато се очаквало „въпросния театр” да „бъде удостоен” 
с „присътствието на Царя, Князете и свитите”. След две седмици, на 4 декември, 
„Дневник” отпечатва дописка от Варна, възхваляваща театрално представление, 
дадено на 2 декември от флотски подофицери. „На театра присътствува – подхвър-
ля кореспондентът – и началникъ на флота г. Димитриев [Станчо Димитриев, дъл-
гогодишен капитан на крайцера „Надежда”], който внесе в касата 20 лева за ки-
нематографа, с условие да бъде пусната лентата по посрещане царя в София”. 
Щедър жест, като се знае, че най-скъпите билети за тогавашните кина са стрували 
1 лев! Изглежда зрелището си е заслужавало. С какво? Какво толкова е имало да 
се види? Откъде всъщност се завръща цар Фердинанд I, кое е това място, къде-
то е бил, какви чутовни подвизи е сътворил там, че и „влизането” му в столицата 
(навярно триумфално), и устроеното му „посрещане” (навярно всенародно) да са 
привлекли вниманието на обектива на кинокамерата?

На 22.ІХ.1908 (дата, чества-
на днес като официален пра-

зник) във Велико Търново подчи-
нената дотогава на султана Бълга-
рия прогласява своята независи-
мост, княжеството бива обявено за 
царство, а княз Фердинанд І приема 
титлата „цар на българите”. На 24-
ти той предприема „тур за овации” 
из страната, откъдето се завръща в 
София – на 29 септември/12 октом-
ври. Към столицата той пътува с влак, 
теглен от два локомотива, върху еди-
ния от които е поставен транспарант 
с надпис: „Независима България”.

Прогласяването на независимостта на България – 22 септември 1908, Велико Търново

След триумфалния тур из провинцията, Ферди-
нанд се завръща (вече като цар) в София. По този 
повод кметът на града Евстати Кирков отправя 
към столичани тази покана – своеобразен сцена-
рий на кинохрониката

Тези четири графики проследяват маршрута на царското шествие през София на 29 септември 1908

Три свидетелства за наплива от 
представители на иностранната 
преса в София
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Братя Патé с право се самовеличаят като „най-големите производители на филми в 
света”. Те се оказват и най-експедитивните. Защото въпреки строгата секретност,

съпътствала подготовката на „Търновската завера”, французите успяват да изпроводят 
свой оператор в България, който не сколасва да отрази тържествата в Търново, но пък уве-
ковечава „влизането в София”, оказало се световна сензация.

На 10/23 октомври сп. „Мюзикхол” съобщава: „Патé фрер вече притежават една поредица от 
интересни картини от Българската криза, като влизането на принц Фердинанд в София, духовен-

ството, очакващо царя при катедралата, царят поздравява своите поданици и така нататък”. В същия брой 
на същото издание същите рекламодатели („Патé фрер, Лондон”) поместват и обширно рекламно каре, 
от което се узнава заглавието на „сериала”: „Принц Фердинанд, царят на България, влиза в София (12 
октомври 1908)”, („Prince Ferdinand, Tsar of Bulgaria, Entering Sofia (October 12, 1908)”. Следва съдържа-
нието на репортажа: „Заглавия на картините: – София празнува – Духовенството в очакване на царя пред 
Софийската катедрала – Царят и неговата свита – Шествието – Царят поздравява ентусиазираната тълпа”. 
Представяйки „Новостите на тази седмица” (19–25 октомври), в. „Ера” („The Era”) отпечатва на 24 октом-
ври подобно каре, информацията в което, отнасяща се за „българския” филм, е идентична с тази в „Мю-
зикхол”. Този път операторът на „Патé” се оказва на точното място по точното време. Доказателството 
за това предлага каталогът на компанията, където сред произведеното през октомври 1908 фигурира 
(под № 2581) заглавието „Влизането в София на принц Фердинанд, цар на България, на 12 октомври” 
(„Entrée à Sofia du Prince Ferdinand Tsar de Bulgarie le 12 Octobre” – датата е по Григорианския календар). 
Репортажът бива прожектиран и по екраните на Австро-Унгария.

Триумфалната арка, 
въздигната на Орлов 
мост

Новият цар Фердинанд Български влиза в своята столица – 
корицата на популярното лондонско списание „Сфера” („The 

Sphere”, 11/24 октомври 1908)

Миговете, уловени от тези фотографии, отпечатани в „The Illustrated 
London News” на 11/24 октомври 1908, ще да са присъствали и в кинока-
дрите, изграждащи филма „Влизането в София на принц Фердинанд, 
цар на България, на 12 октомври” (29 септември) на „Патé фрер”

Рекламни карета за кинохрониката в сп. 
„Мюзикхол” и в. „Ера” (октомври 1908)
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Посредством кореспонденция от Будапеща сп. „Кинематограф” (Дюселдорф) 
удостоверява на 25.XI.1908, че репортажът е показван и в Австро-Унгария

В броя си от 17 октомври 1908 
„Сфера” включва „Триумфал-
ното влизане на цар Ферди-
нанд в София” сред осемте 
„чуждестранни събития на 
седмицата”

В началото на март 1909 в. „Ера” свидетелства, че в Англия е прожектирана 
кинохрониката „Българският цар”

Само тези пет вестникарски обявления скъпернически свидетелстват, че филмът, 
отразил на 29 септември 1908 тържественото завръщане на българския владетел в 

София, е бил демонстриран и у нас

15.Х.1908, 16.00 ч. Тронното 
слово на цар Фердинанд І 

при откриването на първата 
редовна сесия на ХІV ОНС, 
по време на която бива 
„регистриран” акта от

 22 септември 1908
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                                  Откриването на „Модерен театър” – първото стационарно кино в България

На 3 юли 1908 „Вечерна поща” (Наумова) публикува информацията, че „известния столичен търговец-
предприемач г-н Вакаро в съдружие с големи капиталисти, щял да построи едно здание Театр-Опера

срещу строящите се сега Хали, което ще струва повече от 1 милион лева. Постройката ще се почне още тази 
година”. Речено-сторено. В началото на декември в. „Реч” пръв обявява, че „Софийския Модерен Театър” на 
ул. „Мария Луиза” № 34 се открива утре четвъртък [4.XII.1908] 6 часа вечерта с кинематографическо предста-
вление”. 
     „Модерен театър” така и не се превръща в театър, но си остава действащо кино – чак до 2003.

Рекламни текстове, възвестяващи раждането на „Модерен театър” на 4.ХІІ.1908

Двама от основателите – италианецът Карло Алберто Вакаро (1846–1933) 
и унгарецът Аладар Оттай (Остерайхер). Третият собственик на „Модерен 

театър” също е маджарин – Сигмунд Силаги
Външният вид на „Модерен театър” по времето на него-
вото основаване и след последвалите реконструкции

С отпечатването на това каренце в 
края на 1908 се поставя началото на 
редовната вестникарска реклама, 
осъществявана от кино „Модерен 
театър” десетилетия наред

1908
С няколко такива листчета бива регистрирана фирмата „Модерен театър”
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                             През годината:

     На 5/18 януари сп. „The Moving Picture World” споменава филма „Българската армия” („The Bulgarian 
Army”), през октомври това прави и лондонското издание „Kinematograph and Lantern Weekly”. На 26 септем-
ври (9 октомври във Великобритания) специализираното лондонско списание „Мюзикхол” известява: „Във 
вторник вечерта [23.IX.–6.X.1908], веднага след обявяването на независимостта на България, г-н Чарлс Ърбан 
добави към прекрасната „Ърбанора” – филмовата част от програмата на театър „Палас”, една великолепна и 
изключителна поредица от анимирани картини, снимани в протежение на месеци и показващи Българската 
армия по време на полеви учения. От тях може да се види, че […] кавалерията е отлична – не случайно още от 
VII век българите биват специално споменавани във връзка с тяхната майсторска езда”.
     Оказва се, че по повод на събитието Чарлс Ърбан сваля от рафтовете военните кинохроники, заснети от 
Чарлс Нобъл и Джон Маккензи през 1903–1905 у нас, които с помощта на монтажа превръща в „Българската 
армия”. Продуцентът вдъхва нов живот и на други кратки репортажи, осъществени от двамата му опера-
тори, създавайки от тях два „нови” монтажни документални филма: „Търново, столица на България” и 
„Изгледи и лица от България”, анонсирани през октомври 1908 във Великобритания както от специализи-
раните издания „Сцена” („The Stage”), „Мюзикхол” („The Music Hall”) и „Ера” („The Era”), така и от местната 
преса (Норич, Кингс Лин). През годината пътеписите биват показани и във Франция – под титулите „L’Armée 
bulgare”, „Tirnovo, Capitale de la Bulgarie” и „Scènes et types bulgares”, и в Германия – като „Die Bulgarische 
Armee”, „Die Krönungsstadt Tirnowo” и „Land und Leute in Bulgarien”. Редом с „Българската армия”, британ-
ският печат представя още две „български” хроники: „Животът на циганите в България” („Bulgarian Gypsy 
Life”, 95 м., 5 мин.) и „Българският цар” („Czar of Bulgaria”, 70 м., 4 мин.).
     На 31 март („след вечеря”) някой прожектира „хубави картини” пред питомците на Военното училище в 
София – с „кинематограф”. 

1908

Чарлс Ърбан прожектира с 
успех „актуализираните” лен-
ти в САЩ, Великобритания, 
Франция, Германия и дори 
Австралия (дописката оттам е 
поместена в лондонското сп. 
„Биоскоп” (“Bioscope”)

Чуждестранните журналисти всякога са проявявали интерес към българската армия
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                                                                Славата на България…
Кино „Модерен театър” идва на бял свят, от една страна, за да задово-
ли нуждите от забавление на близо стохиляден вече столичен град, но, 

от друга, то се ражда и прохожда в конкурентна среда – факт, с който би могло 
да се обясни неговото бързо развитие. На 7 януари 1909 (Ивановден) в. „Реч” по-
мества едно над друго три съобщения, отнасящи се за редовни кинопрожекции, 
провеждани едновременно в три софийски развлекателни заведения – „Мо-
дерен театър”, театър „Аполо” и „Нова Америка”. В края на месеца в. „Време” 
публикува фейлетона „България”, чийто анонимен автор сравнява тези три „ат-
ракциона” с Народния театър и ги охарактеризира като „Славата на България”!

Населението на София

Ивановденският брой на в. „Реч” (№ 506)

Част от фейлетона „България” 
(Време № 372)
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                                                                 „Модерен театър”
През 1909 „Модерен театър” се налага на целулоидния пазар у нас 

и с богат, и с добре селектиран репертоар (през годината върху екрана на 
киното биват прожектирани 664 заглавия), с професионално подредени 
програми, чието съдържание започва да се появява редовно в софийските 
периодични издания от 11 април, с разумна медийна политика и регулярна 
реклама, със стабилни международни контакти, с благотворителна и просве-
тителска дейност (сказки, лекции), с публични изяви, с уважение към „негово 
величество” зрителя... Това утвърждаване се осъществява в среда, беляза-
на от остра конкуренция, която достига своята кулминация на 24 октомври 
1909, когато върху една и съща страница на в. „Ден” (№ 2002) за първи път се 
„сблъскват” (за радост само върху лист вестникарска хартия) „Модерен теа-
тър” и „Модерен биограф”…

Програми на „Модерен театър”

Реклами на „Модерен театър”

Наименованията „Модерен театър”, София и България присъстват 
в рубриката „Adressenliste” на сп. „Кинематографически преглед” 

от 18 март до 18 ноември 1909 (включително)

Вестникарско свидетелство за научно-по-
пуляризаторската дейност на „Модерен 
театър”, а и за богатия репертоар на киното 

(Софийски новини, № 44)

Година след откриването си 
„Модерен театър” се превръ-
ща в „особна мания” (Вечерна 
поща (Шангова), № 80)

Оценката на периодичния печат 
за първите девет месеца на 

„Модерен театър”
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                                      Киното с шестте наименования и неговият репертоар
Най-ранната информация за поредния „нов театър в столицата” се появява 
на 6 октомври, а „тържественото му откриване” става на 23 октомври (Ве-
черна поща (Наумова), № 2918). През това време се разбира, че става дума 

за втория софийски „биограф” на Владимир Петков, който той инсталира на бул. 
„Княгиня Мария Луиза” № 43 – под носа на „Модерен театър”. Наименованието на 
полустационарното кино е „Модерен биограф”, но печатът го анонсира в още пет 
различни варианта: „Съвременен театър-биограф”, „Съвременен софийски би-
оскоп”, „Съвременен биограф”, „Съвременен софийски биограф” и театър „Би-
ограф”. От 25.ХІ.1909 Петков започва да рекламира ударно (цели 42 дни) във „Вечер-
на поща” (Наумова). На 6.І.1910 бива отпечатана последната (навярно) реклама за 
„биографа” – дата, която се приема за края на социокултурното му битие.                   Част от огласените в печата заглавия на „Модерен биограф” са трудни за идентифициране, 

но има и такива, които лесно се откриват в каталога на „Патé фрер”: суперпродукцията „Наполе-
он” („Napoléon”, 1909, № 2963, 660 м), библейският „Животът на Мойсея (Из вехтия-завет)” („La vie 
de Moïse”, 1905, № 1276), евангелският „Слепия от Ерусалим и чудесата на Исуса Христа (Из Но-
вия-завет)” („Vie et Passion de N. S. Jésus Christ”, 1907, № 1604), режисиран от Фердинанд Зека и за-
снет (включително с триковете) от оператора Сегундо де Шомон, дело на когото са още „големите 
колорирани фантазии” „Дяволът болен” („Le fils du diable”, 1906, № 1403) с Андре Дид и „Жаба” („La 
grenouille”, 1908, № 2030). Представители пък на два от приоритетните за фирмата жанрове – кри-
миналната драма и фарсовата комедия са „От клуба на парижките крадци” („Les apaches de Paris”, 
1905, № 1309) и „Страшната бомба” („En bombe”, 1909, № 3225), в който грее другата актьорска 
звезда на „Патé” – Макс Линдер. 

   По-актуална се оказва хроникално-документалната 
продукция, доставяна от компанията: „Олимпийските 
игри” („The Stadium”, 1908) – пет серии, 1010 м, „Зимен 
спорт в Сан-Мориц” („Concours de ski à St-Moritz”, 1907), 
показващ състезания по ски, бобслей и тобоган (шей-
ни), състояли се през февруари 1907 в прочутия швей-
царски зимен център. „Разрушаването на Месина”, 
запечатал последиците от земетресението, сринало 
сицилианския град на 28.ХІІ.1908, може и да е на „Патé”, 
но и на италиански оператори. Същото важи и за „Лов 
на риба в Русия и приготовляване на рибено масло”. 
Италиански е игралният „Последният ден на Помпей” 
(„Gli ultimi giorni di Pompeii”, 1908) на фирмата „Амбро-
зио” (Торино), а комедията „Венчавка в автомобил” („A 
Marriage by Motor Car”) е заснета още през 1903 от англи-
чанина Алфред Колинс за британския клон на „Гомон” 
(„Gaumont-British”)… (Bousquet 1993; Bernardini 2002).

Най-ранното съобщение за но-
востроящото се кино (Вечерна 

поща (Наумова), № 2901)

Киното просъществува 
от 23.Х.1909 до 6.І.1910 
(76 дни), но не издържа 
конкуренцията на „Мо-
дерен театър” и се от-
правя към провинцията

Програми на кино „Съвременен биограф” с адреса на „Модерен театър”

Кадри от филми, прожекти-
рани от Владимир Петков
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                                                                   „Аполо театър”
Новата 1909-а започва за „Аполо” постарому – с продължението 
на „сериала” от реклами на „МОРТЕО & Со.”. До 17 януари те се 
появяват пет пъти в „Български търговски вестник” (като общият 

им брой нараства на 10). 
     След тази дата названието на това „кинематографическо предприятие” 
никога и никъде повече не бива споменато!? То потъва в забвение, но не 
и наименованието „Аполо”.

    На 1 март във „Вечерна поща” (Наумова) излиза съобщението „Кинематограф-опера”, в което името на „ин-
жинер” Игнац (Игнат) Гайдушек за първи път се споменава във връзка с филморазпространителската дейност 

на „Аполо театър”. Оказва се, че този живеещ от дълги години в България унгарец е „съдържател” на Аполоновия храм, 
който превръща в „говорящ кинематограф”, след като доставя „апарати, които най-удачно импровизират опери”. С тяхна 
помощ върху екрана на „Аполо” преминават „опери с всемирна известност”: „Фауст”, „Кармен”, „Фра Дяволо”, „Гол-
гота”, „Лакмé”… През лятото заведението се настанява в градината си, където продължават „признатите за отлични 
кинематографически представления, свързани с пеение на артисти от най-знаменитите Парижки, Виенски и Берлински 
театри”, където свири оркестър и се предлага отлична кухня. Продължават и рекламите за „Аполо” – до 1 август, след 
което секват. Заведението на Игнац Гайдушек престава да съществува като кино, най-вероятно поради решението на 
градския съвет да обложи с такси „кинематографическите театри в София”. Приключва „Златният век” на „Аполо теа-
тър”, продължил, за съжаление, едва 5 месеца, ала белязан от над 170 рекламни обявления, публикувани в поне 8 сто-
лични вестника: „Балкански дневник”, „Български търговски вестник”, „Вечерна поща” (Наумова), „Време”, „Дневник”, 
„Поща”, „Реч” и „Софийски новини”.

Реклами за кине-
матографическите 
представления в 
„Аполо”

Филмите в „Аполо”

Славата на Аполоновия храм стига чак до страниците на сп. „Кинема-
тограф” (Дюселдорф), което на 31.III.1909 известява: „София. Тукашното 
бивше вариете Нов-Неапол сега е взето под наем от господин Иг. Гайду-
шек и превърнато в кинематографически театър под наименованието 
„Аполо-Театър”.
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                                             Български сюжети в „Аполо театър”
 Филмовият репертоар на „Аполо театър” е бил не само богат, но и сен-

зационен. Доказателство за това предлага споменатият вече брой на в.„Реч”, 
който на Ивановден’1909 уверява: „Театър Аполо, срещу баните, притежава един 
много добър кинематограф […] Тук се вижда: прогласяване царството в Търно-
во и тържественото влизане на царя в столицата. Няколко снимки от софийския 
петъчен пазар, от с. Княжево, и от околностите на София съ твърде интересни”. 
Оказва се, че освен с „Влизането на царя в столицата”, театър „Аполо” разпо-
лага с поне още три „картини”, заснети в България най-вероятно през есента 
на 1908: „Софийският петъчен пазар”, „Село Княжево” и „Околностите на 
София”! Три, а не четири, защото „прогласяване царството в Търново” едва ли 
е било документирано с кинокамера – подобно филмово заглавие не се спо-
менава нито преди, нито след това, нито у нас, нито по света. Но дори пока-
зът „сàмо” на четири репортажа с български сюжети е уникален за времето си 
факт, отреждащ на „Аполо театър” първенствуваща роля в тази област. Има и 
друго – по-съществено. Приемът, оказан от публиката на тези ленти, ще да е 
бил радушен и тъкмо това обстоятелство най-вероятно е породило идеята за 
създаването на „чисто” български „картини”. Факт е, че именно Игнац Гайду-
шек продуцира първите български филми!

Освен че показва чуждестранни филми с български сюжети, Гайдушек, продуцира 
и първите български филми – в. „Реч” (№ 621)

На 2 май 1909 неизвестен 
кинооператор прави „мно-
гобройни снимки” със „спе-

циални фотографически 
апарати” върху плаца на 

днешната Военна академия 
в София, превръщайки го 
в снимачната площадка на 
първия български филм
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                                                                               Първите български филми
На 2 май Българската православна църква почита паметта на Св. цар Борис-Михаил, 
покръстителят на българското племе (издъхнал на 2 май 907). На тази дата се чества и 

патронният празник на Военното училище, и именният ден на престолонаследника княз Борис 
Търновски (бъдещият български цар Борис III), който още 12-годишен бива зачислен като пору-
чик в списъците на училището. „По този случай” на 2 май 1909 във Военното училище се появява 
нает от Игнац Гайдушек чуждестранен (най-вероятно) кинооператор, който отразява събитието 
– „юнкерските игри” и „увеселението въобще”, но също така прави снимки „и от околностите на 
града”. След 54 дни в „Аполо” пристига отнякъде „една голяма картина” – „Тържествата на 2 май 
във Военното училище”, която се дава заедно с „другите интересни картини”, някои от които се 
оказват „из нашия живот”! След още 86 дни – общо 140 от 2 май, на 21 септември, когато в Запад-
на Европа е 4 октомври, в Париж се появяват филмите „L’Ecole des Cadets de Bulgarie” („Учили-
щето за кадети в България”; „Тържествата на 2 май във Военното училище”) и „Voyage à Sophia” 
(„Пътуване до София”; навярно онези кинокадри „из нашия живот”, осъществени в „околностите 
на града”). Авторитетното парижко списание „Cine-Journal” (1908–1937) ги представя за продук-
ция на френската фирма „Теофил Патé”. „Пътуване до София” ще да е бил показван и на Острова 
– озаглавен „Journey to Sofia”, защото именно под този прокатен титул фигурираше във фонда 
на Югославската кинотека. Откъдето, благодарение на отзивчивостта на сръбските колеги, се 
завърна в края на 2009 „у дома”.

Три вестника съобщават за показите на кинохрониката „Тържествата на 2 май във Воен-
ното училище” в театър „Аполо” – „Софийски новини” (№ 61), „Вечерна поща” (№ 2803) и 

„Български търговски вестник” (№ 143)

Чак през октомври 1909, когато кино „Аполо” вече не функционира, филмът „Училището за кадети в България” се появява в Париж, 
съпътстван от „Пътуване до София” или „София, столицата на България” („Sofia, capitale de la Bulgarie”) – според информацията на сп. 

„Cine-Journal”

Кадри от филма „Пътуване до София”, онагледяващи всеки от шестте му епизода: „Царският дворец”, 
„Променадата на София” – централната алея в Борисовата градина, „Народният театър и градината 
на Казиното” – Градската градина, „Пазарът и главната улица на София” – тържището около джамията 
„Баня баши” и бул. „Княгиня Мария Луиза”, „Околностите на София” и „Циганин – точилар на ножове”, 

също заснет в Княжево или Горна баня
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1909

                         През годината:
                                      

                  На 2 май по време на тържествата във Военното училище „към 10 ½ часа [вечерта] един 
кинематограф” започва „да дава разнообразни картини и сцени”, някои от които развеселяват 
публиката (Вечерна поща (Наумова), 4.V.1909, с. 2).
     Градската градина продължава да приютява летни забавления, включващи кинопрожек-
ции в програмата си. На 31 май Студентският клуб организира празненство, в което участва 
и кинематограф, чийто притежател и този път остава неизвестен. Но не и следващият, който 
бива споменат във връзка с увеселението, подготвяно за 6 юни от Червения кръст и предла-
гащо „атракциони”, сред които: „Кинематограф на г. Гайдушев, който ще представи най-под-
брани и хубави картини”. В. „Мир” потвърждава тази информация, допълвайки я със списък 
на филмовите заглавия, всред които фигурират „Из българския живот” и „Влизането на цар 
Фердинанд в София”.

„Вечерна поща” (Наумова) от 5.VІ.1909 и „Мир” от 6.VІ.1909 не само споменават името Гай-
душеково, но и изреждат заглавията на прожектираните от него филми, два от които се 

оказват снимани у нас



50

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1910

                                                „Модерен театър”
През годината върху екрана на киното преминават 822 
чуждестранни филма, от които три са заснети у нас:

 „Българската армия” (април) на Чарлс Ърбан, „Столица Со-
фия” (юни) и „Български селски живот” (август) – и двата на 
датската кинокомпания „Нордиск”. Но изключителният принос 
на столичния ас за родното кинематографично битие се изра-
зява най-вече във факта, че тъкмо през 1910 неговата управа 
подхваща системна изработка на хроникално-документални 
ленти, които превръщат „Модерен театър” в стабилно про-
дуцентско и филмопроизводствено средище, в „най-старото 
ни и солидно филмово предприятие” (Александър Янакиев), в 
киноцентър. Началото е поставено със „София и околността 
ѝ” – най-ранния „изглед”, който с основание може да бъде обя-
вен за продукция на „Модерен театър”, анонсиран като негови 
„последни собствени снимки” и показан в края на август. Фил-
мът „Българската армия” (нямащ нищо общо с едноименната 
английска лента) бива заснет по време на големите войскови 
маневри, проведени от 1 до 3 септември между Стара Загора 
и Сливен. Рекламиран и като „специална”, и като „собственна 
снимка” на „Модерен театър”, и като „собственост на същия теа-
тр”, той е премиерно прожектиран на 11 септември. 

Завръщане у дома – „Животът на циганите”, „Българска-
та армия”, „Столица София” (чиито жители тогава вече 
надхвърлят 100 000) и „Български селски живот”

      През октомври Сигмунд Силаги решава да покаже и „на своята сцена” 
части от играещата се по същото време с огромен успех в Народния театър 
пиеса на Иван Вазов „Борислав”, като „с тая цел” се обръща към управле-
нието на националната институция „за разрешение да направи нуждните 
снимки” – за първия български игрален филм! На Силаги ще да е бил и 
проектът, останал нереализиран, „да бъде снета” с „киниматографически” 
апарат „целата церемония” при откриването на третата редовна сесия на 
ХІV ОНС в София на 15 октомври, след което хрониката да бъде „разпрате-
на из целия свят, за да се види как царя на българите открива своя парла-
мент”. „Собствена снимка”, този път успешно реализирана, е и „Излетът на 
авиатора Маслеников в София”, осъществена от „фотографа на Модерния 
театр”, работещ „под личното ръководство на притежателя г. Силаги”, и до-
кументирала полетите на руския авиатор Борис Семьонович Маслеников 
(1887–1947), осъществени на 15 ноември 1910.
     От 23 юни върху екрана на киното започва редовно да се появява все-
мирно известният седмичен кинопреглед „Патé журнал”, но под побълга-
реното заглавие „Модерен вестник” – „илюстрация на седмичните приклю-
чения в целия свят” или „преглед на събитията”. До края на годината са 
прожектирани 40 негови випуска.

Появата на „Българската армия” ражда първата обширна „ре-
цензия” за български филм, озаглавена „Акламации за българ-
ската армия” и поместена във в. „Дневник” (№ 2912, 16.ІХ.1910)

В края на август 1910 „Вечерна 
поща” (№№ 3216, 3217, 3218),  „Днев-
ник” (№№ 2895, 2896) и „Реч” (№ 1089) 
огласяват появата на „София и 

околността ѝ”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1910

Обявленията за две от неосъществените инициативи на Сигмунд Силаги във вестниците „Реч” (№ 1138, 
17.Х.1910 и № 1131, 10.Х.1910) и „Русенско ехо” (№ 100, 17.Х.1910)

Навярно така би изглеждал кадър от „екранизацията” на Вазовата истори-
ческа драма (сп. „Светлина”, кн. ІІІ, март 1910)

Демонстративните полети на руснака Маслеников над Софийското поле не само провокират печата, 
но и довеждат до сътворяването на кинорепортажа „Излетът на авиатора Маслеников в София”

На 11.ІХ.1910 в. „Мир” (№ 3086) 
свидетелства за „износната” 
международна дейност на 

„Модерен театър”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1910

                                                             „Нова Америка”
Кинопрожекциите там продължават и през 1910, но едва ли са били 
регулярни. Още в първите дни на годината „Пряпорец” (№ 2) сви-
детелства, че във вариетето покрай „оркестър, пение, танц“ има и 

„кинематограф”. Към края на януари „Вечерна поща” (Наумова) огласява 
в рубриката си „Театър и забавления”: „Нова Америка” с нови артисти 
и киноматограф с нови картини”. През март същото издание (№ 3048) 
предлага репортаж, чиито подзаглавия кратко, но ясно обрисуват избух-
ването на пожар в салона: „Подпалване на кинематографическата лента. 
Паниката. Изгасянето на пожарът”. „Реч” (№ 921) пък изяснява, че пламъ-
ците са тръгнали от прожекционната кабина – „пожара избухна в каби-
нета на киноматографическия апарат”.

                                                                     Откриването на „Одеон”
Салонът на второто стационарно кино в София (а и в България) разтваря врати 
на 6 ноември 1910, като първоначално приютява върху своята сцена сформи-
раната наскоро драматична трупа „Нов Народен театър” – група артисти, на-
пуснали Народния театър „вследствие конфликта с управлението му”. Затова и 

сградата, издигната на ъгъла между бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Цар Симеон” (№ 
64), бива именувана на древногръцкия амфитеатър „Одеон”. Нейни строители и собстве-
ници са архитектите Наум Николов Торбов и Богдан Раданов. Кинематографическите 
представления в „Одеон” започват от 17 ноември. Репертоарът бива съставен предимно 
от заглавия на „Патé фрер”, доставен от Франция е един от трите прожекционни апара-
та на киното, чиято „двойна” сценична завеса също се оказва „артистично изработена в 
Париж”! Желаейки да пребори „Модерен театър”, „Одеон” започва да му подражава – и в 
областта на репертоарната политика, и по начина на рекламиране, и като започва още 
през ноември да прожектира редовно „Патé журнал”, рекламиран като „Илюстрован жур-
нал (вестник) на театър „Одеон” – „илюстрация на седмичните приключения из целия свят”. 
С откриването на „Одеон” приключва романтичната епоха на пътуващите целулоидни 
трубадури. Започва ерата на големите кина, на голямото кино и на големия бизнес... 
„Одеон” разтваря врати на няколко крачки от „Модерен театър” – факт, който обрича 
двата столични аса на яростна, „чудовищна по рода си” конкурентна битка, оказала се 
„доживотна”. Повече от 30 години „Модерен театър” и „Одеон” вървят рамо до рамо, вою-
вайки за всеки зрител, за всеки продаден билет. Понякога надделява единият, понякога 
– другият. Но продължават да вървят – заедно.

Фасадата на кино „Одеон”, оцеляла след бомбардировките през ВСВ

Част от вестникарските реклами, предшествали отварянето 
на кино „Одеон” (Дневник № 2962, Софийски новини  № 51)

Арх. Наум Николов Торбов 
(1880–1952)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1910

                           През годината:
                        В софийския печат продължават да се срещат (макар и рядко) наименованията „Аполо” и „Съ-
временен биограф”, но свързани с публични изяви, нямащи нищо общо с киното или изкуството!
        През месец март кинооператор на „Нордиск” заснема у нас два 100-метрови репортажа – „София” и 
„Български селски живот”, анонсирани от „Cine-Journal” като „Sophia” и „Vie populaire Bulgare”. Под ти-
тулите „Sofia” и „Bulgarien” двата филма биват показани в Германия, а във Великобритания са озаглавени 
„Sofia, the Capital of Bulgaria” и „Life in Bulgaria” („Животът в България”).
          На 2 май във Военното училище също (както и през 1909) е тракал кинематограф, но той едва ли е бил 
на унгареца Игнац Гайдушек (Вечерна поща, № 3103).
      На 4/17.VІІІ.1910 сп. „Кинематограф” (Дюселдорф) отпечатва „пътния фейлетон” на своя специален 
пратеник Алфред Розентал, озаглавен „Киното в Ориента” – най-ранният журналистически материал в 
специализирания европейски печат, посветен на филморазпространението в България.

През месец май 1910 „Нордиск” представя своите филми „София” и „Български селски живот” в списани-
ята „Cine-Journal” (Париж), „Сцена” (Лондон) и „Кинематографически преглед” (Виена)

„Киното в Ориента” на Алфред Розентал в сп. „Кинематограф” 
(Дюселдорф), (Der Kinematograph (Düsseldorf)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
                                                                               „Модерен театър”

Репертоарът на киното през годината включва 835 заглавия. „Собствените сним-
ки” са шест: „Водосветът на Богоявление в София”, отразявала традиционната 
церемония по хвърлянето на кръста в ледените води и освещаването на войско -

вите знамена на Йордановден (6 януари); „Погребението на руския посланик Семен-
товский-Курило на 15 януари 1911” – по-скоро поклонението пред тленните му останки; 
„Откриването на V Велико народно събрание във Велико Търново на 9.VІ.1911 година” 
– единственият от шестте филма, останал пощаден от времето и съхраняван днес в Бъл-
гарската национална филмотека (БНФ); „Няколко сцени от празника на розите в София”, 
заснети на 28 и 29 юни (Петровден); „Роман и околностите му” – „изглед”, показан на 27 
август; „Откриването на Народното събрание в София на 15 октомври 1911 година”.
     През годината „Модерен театър” започва да рекламира дейността си и в специализира-
ната чуждестранна преса.

1911
Програми на кино „Модерен театър”, включващи заглавията на част от собствената продукция, както и едно съ-
общение в „Дневник” (29.ХІ.1910), свидетелстващо за взаимовръзката между два от филмите на „киноцентъра”

Девет кадъра от кинохрониката, проследяваща основните моменти от откриването на V ВНС в 
Търново – дефилирането през града, влизането в „парламента” (читалище „Надежда”) и парада 

на Марно поле

През лятото на 1911 Дружеството за борба против туберкулозата органи-
зира за първи път двудневни благотворителни тържества, които стават 

известни като Празника на розите

Това рекламно каре за фирмата „Остерайхер & Сила-
ги. Филми & кинематографи. София (България)” се 
появява в „Cine-Journal” цели 26 пъти в протежение 

на 7 месеца – от 9/22 юли 1911 до 4/17.ІІ.1912

Реклама на „Остерай-
хер & Силаги” (София) 
в сп. „Кинематогра-
фически преглед” 
(Kinematographische 
Rundschau № 182,  
3.IX.1911)



55

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1911

                                                                  „Одеон”
От 25 март (Благовещение) кинематографическите представле-
ния в „Одеон” стават „ежедневни”, редовни, регулярни, посто-
янни, театърът се превръща в кино – „модерно”, „разкошно”, 

„великолепно”, но и обикновено, „народно”. Върху екрана му през годи-
ната преминават 558 филма. Стараейки се да не изостава от „Модерен те-
атър”, новооткритото кино също включва в програмите си чуждестранни 
филми с българско участие. В края на лятото (31 август – 1 септември), 
„Одеон” показва „патриотическата картина”, озаглавена „Български-
те юнаци на Всеславянския соколски събор в Загреб” и осъществена 
между 12 и 16 август най-вероятно от хърватски кинооператор. През ок-
томври върху екрана на киното се появява и заснетата в началото на ме-
сеца в австрийския замък Шварцау хроника „Сватбата на австрийския 
престолонаследник с лелята на престолонаследника княз Борис”, на 
която присъстват българските принцове Борис и Кирил, защото младо-
женката Зита Бурбон-Пармска (1892–1989) е сестра (с общ баща) на тях-
ната майка – княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска (първата съпруга на 
Фердинанд).

В началото на 1912 в. „Софийска вечерна поща” 
(№12) прави рекапитулация на дейността на кино 
„Одеон” за отминалата година, възхвалявайки ре-

пертоарната му политика

Четири обявления, отпечатани през 1911 във в. „Софийски новини” 
(№№ 689, 690, 691) 

Фотография, отразяваща миг от гостуването на нашите юнаци на 
хърватските соколи през август 1911 (Светлина 1911, IX–X: 21)
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1911

                                                Градското  казино
На 22 май 1908 бива открит „новият бюфет” на Градската 
градина, който през юни софиянци вече започват да на-
ричат Градското казино. В началото на октомври 1911 

неговият предприемчив съдържател Мориц Рат известява, че 
„в скоро време ще инсталира кинематограф”, с който ще се да-
ват „хубави сензационни картини”. На 15 декември в Градското 
казино започват редовни кинематографически представле-
ния, Мориц Рат се възправя срещу „Модерен театър” и „Одеон”.

Градското казино, върху чиято тераса „пред главния вход” се развива второто действие на Яво-
ровата пиеса „В полите на Витоша” (1910). Днес на неговото място се намира Софийската градска 
художествена галерия (ул. „Гурко” № 1)

Първите реклами за кинематографа в Градското казино, започ-
нал да функционира от 15.ХІІ.1911 (Реч, № 1503; Пряпорец, № 280)

Редом с асовете
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
 

1911

                    През  годината:

      На 2 май във Военното училище също (както през 1909 и 1910) е имало кинематограф, който 
между 21.30 и 23.30 е представил „пред лицето на училището” няколко „картини из военния живот 
на разни държави” (Утро, № 91).

      За 4 юни Червен кръст подготвя в Градската градина голямо увеселение, програмата на което 
е включвала представление с кинематограф.
 
    На 7 юли сп. „The Moving Picture World” огласява „Животът в българското село” („Life in a 
Bulgarian Village”) като продукция на френската фирма „Еклер”. През октомври документалният 
филм се появява във Франция, озаглавен „La vie au village en Bulgarie”, във Виена – под титула 
„Bulgarisches Bauernleben”, в Санкт Петербург (кинотеатър „Ренесанс”) – като „Жизнь болгарской 
деревни”.

      В началото на септември сп. „Кинематографически преглед” известява, че монополните права 
за Румъния, Сърбия, България, Турция и Гърция върху всички филми на Аста Нилсен се държат от 
фирмата „Oesterreicher & Szilágyi, Sofia”.

Реклами за „Животът в българското село” в три списания – нюйоркското „The Moving Picture World”, парижкото „Cine-Journal”, 
виенското „Кинематографически преглед” и един вестник – софийския „Воля” (№184). За съжаление, в българския печат липсват 

свидетелства филмът на „Еклер” да е прожектиран у нас

Първият обширен текст в „Cine-Journal”, посветен на „български” филм – 
„Животът в българското село” на „Еклер” (октомври 1911)

Няма вечеринки и забавления без кинематографа, който „окупира” все повече и повече сто-
лични развлекателни заведения
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1912

                                                                                     „Модерен театър”
На 20.І.1912 „Дневник” (№ 3379) съобщава, че „на столичния „Модерен Театр” царът е дал 
разрешение да направи кинематографически снимки от тържествата”, допълвайки: „Днес 
бидоха направени такива под личното ръководство на директора г. Силаги от посрещането 

на всички височайши гости”. Гостите са престолонаследниците на православните балкански мо-
нархии, а тържествата са по повод на пълнолетието на княз Борис, навършил 18 години на 18 
януари.
      „Модерен театър” се „преобръща” в акционерно (събирателно) дружество на 19 март, когато не-
говият устав бива приет „от общото учредително събрание”. Председател на управителния му съ-
вет е Карло Алберто Вакаро, а двама от членовете са Аладар Оттай (Остерайхер) и Сигмунд Силаги.
        В средата на февруари софийски общински съветници гостуват на колегите си в Париж, от 12 
до 14 април кметът на френската столица Феликс Русел връща визитата. Събитията биват отразе-
ни посредством две кинохроники, продуцирани от „Модерен театър”. „Тържественият прием на 
софийските общинари в Париж” се оказва първият български филм, заснет в чужбина.
     На 19 юли дейци на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) взривяват 
адска машина насред чаршията в град Кочани (тогава в Турция, днес в Северна Македония). Атен-
татът е последван от „масови насилия над християнското население”, наречени „Сечта в Кочани” и 
извършени от редовна войска и башибозук. На 1 август в София бива свикан грандиозен митинг, 
участниците в който настояват правителството да предприеме действия за избавлението на бъл-
гарите в Македония и Одринско (Реч, № 1718). Събитието е заснето с кинематографически апарат.
       На 2 август в Търново бива чествана 25-годишнината от възкачването на цар Фердинанд на 
българския престол. Празникът е отразен от оператор на „Модерен театър” посредством репорта-
жа „Юбилейните тържества в Търново”.

По повод 18-годишнината на по-големия син на цар Фердинанд са организирани „общонародни” празненства, част от които бива отразена в 
„двусерийния” филм „Тържествата по пълнолетието на престолонаследника княз Борис”, показан през февруари и в Белград

„Тържественото посрещане на парижкия кмет в София” бива 
включен в международния кинопреглед „Денят на филм” и 

прожектиран из Европа – индикация и за интереса към темата, и 
за качество на картината
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1912

Писмо от Аладар Оттай и 
Сигмунд Силаги до главния 
редактор на „Cine-Journal”, 
отпечатано в списанието 
на 7/20 април 1912 под за-
главието „Едно уточнение” 
(“Remise au point”).

Съобщения за намеренията 
на „Модерен театър” да осъ-
ществи филми, които по една 
или друга причина не стигат до 
екрана. Един от тях е заснет по 
време на митинга в София на 1 
август 

Юбилейните тържества на 2 
август 1912 в средновеков-
ната ни столица привличат 
вниманието както на фото-
графите от в. „Реч” и списа-
нията „Съвременна илюс-
трация” и „Светлина”, така 
и на оператора на „Модерен 
театър” 

В раздела „Служители и представители” на алманах „Cinéma” от 1912 България се споменава редом със Съедине-
ните щати, Китай и Испания – благодарение на „Остерайхер & Силаги”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1912

                                                        Добрата стара „Нова Америка”
В средата на януари 1912 в. „Дневник” разгласява, че в „новооткрития кине-
матограф „Нова Америка” наред с песните и танците, изпълнявани от „про-
чути артисти и артистки”, „всяка вечер се дават нови кинематографически 

картини”. На 9 февруари в постоянната рубрика „Забавления” на „Софийска ве-
черна поща” (№48) за първи път се появява наименованието „Салон „Нова Амери-
ка” (вариете)”, допълнено с: „Дебют от нови артисти и кинематограф”. Управител е 
г. Н. З. Белев, диригент на оркестъра – маестро Иван Цибулка, прожекционист Ге-
орги Вълчев. От 7 май по страниците на софийските вестници започва кампания, 
рекламираща странното наименование „кинемаколор” или „светът в естествените 
цветове” (Пряпорец, № 109). На 20 май (неделя) в пригодения „за кинемаколорни 
представления” салон на „Нова-Америка” се дава „първото кинемаколорно предста-
вление в София”. Така България се нарежда сред малкото държави, в които биват 
прожектирани движещи се изображения, заснети с помощта на кинемаколора – тех-
нология, позволяваща успешното производство на цветни филми, разработена въз 
основа на комбинирането на червения и зеления цвят. От 2 юни „Нова Америка” 
изнася вечерните си представления в „отлично уредената градина на театъра” , къ-
дето прожекциите продължават и през юли, но в рекламите вече не се споменава 
наименованието кинемаколор.

Британският периодичен печат  активно популяризира метода кинемаколор, 
а и личността на неговия изобретател – англичанина Джордж Албърт Смит 

(1864–1959), (The Illustrated London News 1909: 342-343)

Рекламната кампания за „кинемаколор”-а започва на 7 май, а прожекциите с помощта на тази технология 
продължават до края на юни 
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1912

                                                                                    Градското казино
През януари 1912 Столичният общински съвет умува „какви мерки да вземе против едно 
нарушение на поемните условия от страна на наемателя на градското казино – обръщане-
то на последното от известно време в кинематограф” (Пряпорец 1912, ХV, № 9: 3). 

    „И наистина – пита „Реч” – от где дойде тази идея на Мориц Рат – да прави кинематограф в кази-
ното? С това няма да задържи в заведението си ония, които са решили да отидат на кинематограф 
в Модерния театър или Одеон”. „Нарушителят” очевидно спешно се е срещнал с представител на 
редакцията, а може и да го е почерпил, защото само след четири дни същото издание известява, 
че оплакванията на „мнозина граждани” (навярно влиятелни) се оказват „неоснователни”. Свои-
те „подкрепа и съдействие” заявява и „Софийска вечерна поща” (№ 23), гарнирайки ги дори с хва-
лебствия. „Снощи в кинематографа на градското казино – уверява на 14 януари всекидневникът – 
се дадоха действително крайно художественни картини, които принудиха  многобройната публика 
да ги аплодира. Програмата на този кинематограф прави впечатление напоследък с сполучливия 
избор на картините, между които има чудно красиви пейсажи, интересни комедии и съдържателни 
драми, изпълнявани от знаменити европейски артисти”.

                                                                                                „Одеон”
  „Вчера – свидетелства на 20 май 1912 в. „Утро” – в 10 ч. преди обед в театър „Одеон” широките со-
циалисти устроиха Ботево утро по случай 36-годишнината от смъртта на поета-революционер Хр. Бо-
тев. Преди да се открие утрото, на кине-мотографическото платно се появиха думите „след обяд в 4 
часа манифестация из града. Гласувайте за гражданина Янко Сакъзов в предстоящия избор за народен 
представител”. Така се ражда най-ранното (известно засега) съобщение в българския периодичен 
печат, свидетелстващо за използването на кинематографа за политическа агитация у нас. Направа-
та на това екранно агиттабло („предизборен клип”) ще да е била осъществена от кино „Одеон” – по 
поръчка на партията на „широките социалисти”. Но не е изключено „пропагандният материал” да е 
бил дело на „Дружество „Люминьоз” – кинематографическа реклама”, основавано седмица по-рано.

                                                                                  „Множество по-малки кина”
       Дейността на „Модерен театър”, „Одеон”, „Нова Америка” и Градското казино привличат вниманието на Аларикъс Делмард, работещ у нас като директор на Царските ботанически градини. 
Впечатленията си от киноживота у нас той споделя в написаната специално за британското списание „Синема” статия „Кинотеатрите в София” (Delmard 1912). „В столицата София, откъдето 
именно пиша тези редове – твърди авторът – живеят 100,000 души… Интересът към кинотеатрите още не е достигнал пълния си потенциал и според сведенията, с които разполагам, в момента в 
страната съществуват около петдесет [fifty] големи подобни заведения, пет от които се намират в София. Същевременно обаче има и множество по-малки кина”.
      Написаното от царския паркостроител се подкрепя напълно от фактите, макар и те да са оскъдни, с които разполагаме днес за този период. Един от тях е лаконичната информация – „Са-
лон „Витоша” (вариете) и кинематограф”, появила се в рубриката „Забавления” на „Софийска вечерна поща” от 19 март до 28 април 1912, и по този начин маркирала продължителността на 
живота на „салонния” кинематограф, дръзнал да се разположи срещу „Модерен театър”. Споменатото вече дружество „Люминьоз” инсталира своя прожекционен апарат „на балкона на хотел 
„Македония” („срещу банския площад”) и от 11 май започва да показва „реклами и картини”. След около 40 дни (на 21 юни) „градоначалството” забранява сеансите. Същият ден обаче на бул. 
„Фердинанд” № 217 (днешния бул. „Васил Левски”) разтваря врати кинотеатър „Едисон”, чийто „говорящ апарат” функционира едва около седмица. Цели 40 дни – от 12 май до 23 юни – се 
задържа кинематографът в бирария „Булевард”, радвал посетителите с „художествени и сензационни картини”. Навярно поради факта, че входът за него е бил „свободен”.

На 29 юни/12 юли 1912 лондонското списание „The 
Cinema – Cinema News and Property Gazette” публикува 
„с позволението на Негово величество царя на България” 
кореспонденция, озаглавена „Кинотеатрите в София”

Оскъдните свидетелства за кратковременната фил-
моразпространителска дейност през 1912 в салон 
„Витоша”, хотел „Македония”, кинотеатър „Едисон” и 

бирария „Булевард” 
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1912

                     Документални филми, заснети в България от чуждестранни кинокомпании

                       Първото италианско филмово студио „Амброзио” (Торино) изпраща по нашите земи през 1912 своя най-добър кинооператор – Джовани 
Витроти (1882–1966), който заснема цели пет филма: „На старата турско-българска граница” (94 м.), „Филипополи” (80 м.) – „показващ кадри 
от българския град, който днес се нарича Пловдив”, „София – столицата на България” (97 м.), „Турско-българската граница” (119 м.) и „Изгледи 
и костюми от България” (122 м.). Те не са съхранени и съдържанието им остава неизвестно. Но се знае, че освен в Италия са показвани още 
във Великобритания (март 1913), Германия и Австро-Унгария (януари-март 1913). През юни 1914 от град Ксанти, който тогава е в пределите на 
България, дохожда вестта, че там е била прожектирана картината „Старата турско-българска граница и градовете в България”.

     Също преди началото на войната „Патé фрер” заснема няколко кинохроники, които впоследствие биват интегрирани в сборния филм „Бал-
канските владетели”.

     През ноември 1912 сп. „Кинематографически седмични новини (Гомон)”, издавано в Берлин от тамошния клон на френската кинокомпания 
„Леон Гомон” („Leon Gaumont”), рекламира филма „На българо-румънската граница” (95 м., 5 мин.), чийто „главен герой” е град Русе. До края 
на годината лентата бива показана и в Австро-Унгария – под същото заглавие, и в Англия – като „Български пътешествия”.

„Българските” филми на „Амброзио” обикалят света, за което свидетелстват тези съобщения в сп. „Биоскоп” (Лондон), сп. „Кинематографически 

преглед” (Виена) и в. „Камбана” (София) 

Доказателства, че и кинооператор 
на империята „Гомон” е снимал у 
нас (Gaumont. Kinematographische 
Wochenschau 1912; Bioscope 1912, XVII, 
323:10; Kinematographische Rundschau 
1912, 246: 1).

В съхранените до 
наши дни кадри 
от „Балканските 
владетели” се 
вижда как Ферди-
нанд пристига с 
карета пред сгра-
дата на Народ-
ното събрание в 
София
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                                                                              Балканската война (1912–1913)
     Тя започва на 26 септември 1912, когато войските на Черна гора навлизат в Северна Албания 

(тогава част от Османската империя). България се включва във военните операции на 5 октомври. 
     Стълкновението не само привлича вниманието на „световната общественост” и „класическата” 
(вестникарската) журналистика, но и се превръща в медийно събитие, за чието отразяване на седмото 
изкуство бива отредена съществена роля. Дни след началото на конфликта Балканският полуостров 
се превръща както в „театър” на бойни действия, така и в „снимачна площадка”, във филмопроизвод-
ствен „терен”, върху който много скоро се появяват тогавашните основни „играчи” в целулоидния 
бизнес.
      Още на 29 септември „Cine-Journal” информира, че „поради важността на събитията, които се раз-
играват на Изток [en Orient], „Патé журнал” изпрати в района на военните действия по един кинорепор-
тер [reporter cinématographique], аташиран към всяка от петте сили, участващи във военните действия. 
Взети са всички мерки събраните от петимата кореспонденти [correspondants] материали да бъдат неза-
бавно показани по екраните на кината”. След седмица става ясно, че примерът на „Патé” е последван 
от „Еклер”, „Гомон” и „Савоя”. Кинопрегледът „Еклер журнал” (“Éclair Journal”, № 17) предлага обекта 
„СОФИЯ – Българските войски, с цветя в дулата на пушките, се отправят към границата”, а този на 
„Гомон” (“Gaumont actualités”, № 43) съдържа цял блок от репортажи, заснети в Русе.

Филми за Балканската война осъществяват най-могъщите световни кинокомпании 
(The Bioscope 1912:715; и др.)

Целулоидни седмичници, отразили „първата кинопрегледна война” (Cine-Journal 1912, V; Pathe’s Weekly 1912, № 48; Gaumont actualités 1912, № 43; 
Éclair Journal 1912, № 16; The Bioscope 1912: 620)

Балканската война става и „цветна”, след като Чарлс Ърбан изпраща свой екип от оператори, които под ръковод-
ството на художника Фредерик Вилиърс, когото може да видите в неговия фургон, заснемат по метода кинемаколор 

първите цветни филми както на полуострова, така и в България 

Чуждестранни кинокореспонденти, снимали със своите камери по време на Балканската война: бри-
танците Фредерик Вилиърс (1851–1922) и капитан Томас Уилям Хенри Сарл (1882–1977) – изправен до 
своя апарат, австралиецът Джордж Уилкинс (1888–1958) – като полярник, руснаците Самсон Чернов 
(1887–1929) и Пьотр Карлович (Константинович) Новицки (1885–1942) – седналият, германците Роберт 
Швобталер (вляво) и Алберт Хер, английският журналист и фотограф Бърнард Грант – в палатков ла-

гер край река Марица, както и сънародничката му Джесика Бортуик (1888–1946)
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През целия октомври сп. „Кинематографически преглед” рекламира „актуалното” заглавие 
„Български военни на турската граница” („Bulgarisches Militär an der türkischen Grenze”). В

 кинопрегледа „Денят на филм” са включени репортажи, проследяващи двете начални фази на Бал-
канската война у нас – мобилизацията и заминаването за фронта: „София (България). Интересни мо-
менти от мобилизацията. Заминаването на войските към театъра на военните действия”. През ноември 
„Кинематографически преглед” огласява и съдържанието на снимки (Серия IV), правени от киноопера-
торите на „Гомон” и откъм българската, и откъм турската страна – „изпълнени с напрежение кинокадри 
от българската щаб-квартира и боевете”, охарактеризирани като „сензационни” и „исторически”! Дело 
на „гомонци” са и епизодите, озаглавени „Напредването на българската армия към Константино-
пол”: „1. Маневрите около Одрин–Лозенград [Kirkillisse]. 2. Битката при Люлебургас–Бунархисар. 3. От-
бранителната линия Чаталджа”.

Кинокадри, заснети от руснака Чеслав Владислав Вислоцки в София и от Джордж Уилкинс в Южна 
Тракия, биват включени в хроникално-документалния филм „Победител и победен” („Conqueror and 
conquered”) на „Гомон”. Дело на австралиеца е епизодът, показващ паническото отстъпление на тур-

ските войски по моста на Марица при Чорлу, фиксирано на тази фотография от Бърнард Грант

Заснетото върху филмова лента едва ли се е различавало от изобразеното на тези фотографии, дело на анонимни британски журналисти, италианеца Луиджи Барзини и руснака Самсон Чернов (The Illustrated London News 
(Supplement) 1912:III; The Illustrated London News April 1913)
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Кадри от филма „Балканската война” на българина Александър Жеков

Реклами за кинохроники от Балканската война с българско участие, между които и най-ранно появилата се у нас – на 
18.ХІІ.1912, както и единственото съобщение в родния печат, регистрирало осъществяването на филмово снимане директно 

от мястото на събитието – Одрин, 17 март 1913 (четири дни след превземането на града)

Два портрета  на Александър Иванов Жеков и информация за него, поместена в руското сп. „Вѣстник кинематографiи” (№ 21, 1914)
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                      През  годината:
                През февруари 1912 в. „Софийска вечерна поща” и сп. 
„Театър” известяват, че „Патé фрер” е помолила (чрез пред-
ставителя си у нас Наум Торбов) народния поет Иван Вазов 
„да даде хубавите си произведения, да бъдат снети на кине-
матографически ленти”. „Възпроизвеждането на пиесите ще 
стане през идущото лято от наши и чужди артисти”. Новината 
бива потвърдена от 70 рекламни карета, отпечатани от „Со-
фийска вечерна поща” в периода 9 март–14 юни, уточнявай-
ки заглавията на произведенията, които в „скоро време” ще 
бъдат „филмирани от български артистки и артисти”: „Към 
Пропаст”, „Борислав” и „Под Игото”.

Известията в „Софийска вечерна поща” и „Театър”, отнасящи се за направата на 
български игрален филм
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                                                 Междусъюзническата  война
          Балканската война приключва официално на 17 май 1913 – с подписване-
то на Лондонския мирен договор, за да започне Междусъюзническата война 
– на 16 юни (според някои историци) или в ранните часове на 17-ти (според 
други). Известна още и като Втората балканска война, тя изправя България 
срещу бившите ѝ съюзници – Гърция, Сърбия и Черна гора, към които се при-
съединява и Румъния (на 28 юни). От ситуацията се възползва и Турция, чиито 
сухопътни войски прекосяват на 6 юли граничната линия Мидия–Енос, овла-
дяват Източна Тракия и си възвръщат Одрин.
     Една от решителните за изхода на войната битки е тази при река Брегал-
ница. Сраженията между сръбските и българските войски (Четвърта армия), 
които се водят от 17 до 26 юни 1913, са известни още като Брегалнишката 
битка, защото биват съсредоточени по средното течение на Вардар, чийто 
най-дълъг приток е Брегалница. След упоритите боеве българите отстъпват, 
а сърбите утвърждават властта си над Вардарска Македония.

Бързината, с която се развиват събитията на фронта, не позволява на за-
падноевропейски кинооператори да ги отразят. Тяхното отсъствие дава 

възможност за изява на колегите им от воюващите страни – предимно от Сърбия и 
Румъния (която произвежда цели 25 кинохроники, посветени на Междусъюзниче-
ската война), (Ripeanu 2008).
     Конфликтът трае кратко. Примирието е сключено на 18 юли, като ден по-рано 
започва Букурещката конференция. В последния ѝ ден (28 юли) бива окончателно 
ратифициран Букурещкият мирен договор, слагащ край на бойните действия меж-
ду съюзниците. Същият ден е обявена демобилизация и войските ни от фронта се 
упътват към дома.

Кадри от сръбски кинохроники, заснети през Междусъюзническата война

Кадри от „Битката при Брегалница” („Bataille de la Bregalnitza”, 165 м) на „Патé фрер” и Самсон Чернов

Кадри от румънски кинохроники, заснети през Междусъюзническата война
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„Българската 
следа” в „С гър-
ците на бойната 
линия”: шпиони-
нът, бегълците, 

бежанците, воен-
нопленниците

Статията „Кинокамерата 
на бойната линия” и ре-
кламни карета за филма 
„С гърците на бойната 
линия” в сп. „The Moving 
Picture World” 

Показан в Грац, „С 
гърците на бойната 
линия” възбужда па-
триотичните страсти 
на български и сръб-
ски студенти (в. „Мир”, 
30.ХІ.1913)

Някои от загадъчните 
„Сцени от Великата вой-
на” („Scenes in the Great 
War (Balkan)” – „Завзема-
нето на Ксанти” и „Влиза-
нето на ген. Тошев в Деде-
агач”, оказали се епизоди 
от Балканската епопея

Делегатите, подписали на 17 май – Лондонския, а 
на 28 юли 1913 и Букурещкия мирен договор
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                                                            Жадуваният  мир
                  След края на Междусъюзническата война България започва уди-
вително бързо (а и сигурно) да се завръща към нормалното си (мирно) 
битие. Зажаднялата за развлечения публика се втурва към „столичните 
кинематографи”, които по време на войните не работят, но от време на 
време провеждат някоя и друга прожекция – предимно с благотвори-
телна цел. Те разтварят отново врати на 11 август (понеделник). По този 
повод „Реч” уточнява – „за сега представленията ще бъдат само дневни”. 
Вестниците обаче „разтварят вратите си” за филмовата реклама чак през 
октомври. Тогава „Модерен театър” възобновява сътрудничеството си с 
„Дневник”, а „Одеон” се „завръща” във „Воля” в края на ноември. Така 
живва „душата на търговията” – индикация, че и икономиката тръгва на 
добре.

Така символично завършва Междусъюзническата война – на 4 август 1913 със заснемането на репортажа 
„Тържественото посрещане на софийския гарнизон начело с Н. В. Царя”

Кадри, изграждащи епизода „Параходът „Варна” с български военнопленници във Волоския залив (Гърция)” от кинохрониката 
„Сцени от Великата война” и съобщението във в. „Дневник” (20.ХII.1913) относно показа на кинохрониката „Посрещането във Ва-
рна на пленените в Солун от гърците български войници, приветствувани от Н. В. Царицата, министър-председателя д-р Радо-
славов и местните власти”. Заснета на 21 ноември 1913, тя ще да е показвала това, което се вижда и върху фотографиите



70

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1913

                        През  годината:
                На 1 юни 1913 землищата около Търново и Горна Оряховица биват раз-
люлени от катастрофално земетресение. Бедствието, което днес би могло да 
се изтълкува и като не вещаеща добро прокоба за изхода от започналата след 
броени дни война, привлича вниманието и на български (Георги Вълчев), и на 
чуждестранни („Патé фрер”) кинооператори.

     На 22.XII.1913 в. „Мир” известява, че известният салон „Нова Америка” се 
отдава под наем.

                                  Специализирани издания за кино 
           „През есента на 1913 година” на бял свят се появява пър-
вият брой на първото българско филмово списание, нарече-
но „Киножурнал” („Кино-Журнал”), издавано най-вероятно 
от управата на кинотеатър „Одеон” и охарактеризирано като 
„орган на кинематографическото изкуство”, макар то да има 
подчертано рекламен характер.

Подобни посткатастрофични кадри ще да са  изграждали кинохрониката „Земетресението в Търново” (1913), съхраня-
вана в Руския държавен архив за кино- и фотодокументи в град Красногорск

Титулни страници на сп. „Киножурнал”

Краят на „Нова Америка” се превръ-
ща в началото на театър „Ренесанс” 
(Мир, № 4095)
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                            Раждането на първия български игрален филм „Българан е галант” 
                  Първата половина на годината е напрегната – войната е неизбежна и Европа с трево-
га я очаква. България също – с желание за реванш, дори за мъст, незабравила унизителния 
край на Междусъюзническата война и позорния Букурещки мирен договор, присъединил 
по-голямата част от Македония към Гърция и Сърбия. Тъкмо оттам всекидневно пристигат 
вести за преследвания на „българския елемент”. Раздухвани от родния печат, те провоки-
рат възникването на „Антигръцкото движение”, изразяващо се в масови протести, „пре-
вземането” на гръцките църкви у нас, ала най-вече в редица вандалски актове, насочени 
срещу магазини, заведения и складове, собственост на гърци. Ксенофобските изстъпления 
не подминават и „Модерен театър”. На 28 май разярена тълпа нахлува в салона, прекъсва 
прожекцията, прогонва публиката, изпочупва столовете, инструментите на музикантите, 
прожекционните машини… За да успокои духовете, а и за да защити доброто си име, уп-
равата на киното предприема десетки ходове – завежда дела, свиква „анкетна комисия”, 
обнародва финансовите си книжа, дава обяснения в печата, жалва се пред държавници, 
флиртува с журналисти, сваля от рафтовете филми „от нашето славно минало”, отразява 
военно-патриотични мероприятия… Едно от тези хем дръзки, хем отчаяни решения, се пре-
връща в събитието на годината – заснемането на български игрален филм!

   На 11 май в. „Утро” огласява заглавията 
на три български хроникално-документал-
ни филма, заснети в Плевен: „Празника на 
труда в Плевен” (1 май, отбелязван тогава 
на 18 април), „Посрещането на софийските 
студенти” и „Забележителностите на Пле-
вен”.

      С 13 дни по-рано е честван тогава и днеш-
ният 24 май. Тържеството е отразено по-
средством кинорепортажа „11 май в София 
– празненствата по случай св. Кирил и Ме-
тодий”, показан премиерно на 14 май (три 
дни след филмирането му).

Съобщението във в. „Утро” от 11 май 1914 и две фотографии, показващи първомайски манифестации в София

Поне четири софийски всекидневника („Дневник”, „Камбана”, „Мир” и „Утро”) разгласяват „сценария” на филма посредством съобщения, подобни на горното, а и отпечатват фотографии, про-
следяващи тържествата в чест на Солунските братя

                   
                   Заснети  филми:
                  Още на 31.ХІІ.1913 в. „Воля” известява за предстоящото откриване на новото кино 
„Интим”, уверявайки софиянци, че онези от тях, които посетят събитието, „ще бъдат снети 
от специалния оператор на театъра и ще бъдат репродуцирани веднага”.
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                   Заснети  филми:

                    През пролетта са събрани волни пожертвования, благодарение на които бива съгра-
ден мраморен монумент в памет на загиналите в двете Балкански войни запасняци. На 1 юни 
той е открит – в двора на черквата „Св. Илия” в Княжево, в присъствието на екзарх Йосиф, 
министъра на войната Климент Бояджиев, народни представители… Събитието ражда ки-
нохрониката „Откриването паметника в Княжево за падналите във войната герои”.

       В средата на юни германецът Алфред Фридрих, пилот на „берлинската къща за аероплани 
„Румплер”, извършва със своя самолет поредица от излети над София. На 22 юни с негова 
помощ е заснет филмът „Интересните полети в София с аероплана „Румплер”, показан 
премиерно на 26 юни в „Модерен театър”. Тъкмо операторът на киното, испанецът Гаетано 
Пие де Флорес, ще да е бил както създателят на този „величествен изглед”, така и авторът на 
първите български авиационни снимки, направени най-вероятно от въздуха.

1914

Школниците от школата за запасни подпоручици в Княжево са сред „главните герои” на тази кинохроника

Софийската преса отразява подробно излетите 
на германския авиатор Алфред Фридрих, а „Мо-
дерен театър” ги заснема на филм, озаглавен 
„Интересните полети в София с аероплана 
„Румплер” (Аз знам всичко 1914, I, 35: 1-2; и др. )
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                     Заснети  филми:

             На 1 юли в. „Воля” публикува „директен репортаж” от мястото на 
събитието, свидетелстващ, че на 28 и 29 юни кинематографът на „Модерен 
театър” е проследил поредния Празник на розите в София.

     Поне пет софийски вестника – „Утро”, „Мир”, „Заря”, „Дневник” и „Кам-
бана” – уверяват, че кинохрониката „Кавалерийската школа при с. Горна 
баня” се е задържала върху екрана на „Модерен театър” в продължение на 
четири дни (от 19 до 22 юли). Заснемането на този „голям”, „крайно приятен”, 
„великолепен” и „величествен” изглед се оказва пророческа инициатива – 
часове преди премиерата му избухва ПСВ – на 15/28 юли 1914!

     В началото на декември на пързалката в Борисовата градина бива заснет 
първият български спортен филм – „Зимният спорт на столичани”.

Материали като поместения вляво, публикуван във в. „Воля” на 1.VІІ.1914, се броят на пръсти в 
историята на ранното българско кино

Дейността и популярността на Кавалерийската школа при с. Горна баня 
ражда един „величествен изглед”, прожектиран в „Модерен театър”, а и две 
пощенски картички, едната от които показва манежа на школата

От 8 до 11 декември 1914 в „Модерен театър” се появява „Зимният спорт на столичани” – първият български спортен филм
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На 1 януари разтваря врати кино „Интим” – на бул. „Княгиня 
Мария Луиза” № 11, срещу пасаж „Св. Никола”. Единственият 

новооткрит киносалон в София след Балканските войни служи вяр-
но на Десетата муза повече от осем месеца (до 13 септември), но 
след пожар прекратява дейността си и потъва в забрава. На 16 януари излиза първият брой на сп. 

„Седмица Пате” – специализирано издание 
(„кинематографическа илюстрация”), просъщест-
вувало до 19 юли, като през тези шест месеца се 
появяват 26 негови книжки.

  В края на февруари три софийски 
всекидневника съобщават, че Иван 
Вазов се е споразумял с „Патé фрер” 
относно екранизирането на „Под игото”.

Реклами, съпътствали откриването и дейността на кино „Интим” 
Корицата на сп. „Седмица Пате”

Съобщенията в „Пряпорец”, „Народни права” 
и „Дневник”
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                  Още през годината:

             Според авторитетния сайт „The German Early Cinema Database”, съдържащ данни за около 
45 000 филма, прожектирани през 1895–1920 в Германия, там в началото на годината е показан 
документалният филм „София” на „Еклер”.

        В края на март и началото на април страната ни е посетена от административния директор на 
британския клон на „Гомон” г-н Бромхед и оператора на компанията Реджиналд Вивиъш. Двамата 
снимат в София – девическо училище, казарма, пазар; резиденция „Врана” – ботаническата 
и зоологическата градини; Казичене, от чиято гара цар Фердинанд подкарва локомотив, за 
да демонстрира пред гостите своите „инженерни способности”; Евксиноград, където като 
изпълнителка се изявява царица Елеонора… За съжаление, филмът остава недовършен – 
вероятно поради избухването на войната.

На 11 май във Великобритания е показан за 
първи път 6-минутният репортаж „Пътуване 
по Дунава”: „Истинско пиршество на природата 

по бреговете на Румъния и България”. През май сп. „The 
Kinematograph and Lantern Weekly” също рекламира 
тази продукция на немската фирма „Welt”, спомена-
вайки, че тя съдържа кадри, показващи град Русе.

Страницата, озаглавена „Киноснимки в Царство България. Ярък епизод в живота на един кинооператор”, публику-
вана на 25 юни 1914 в популярното лондонско списание, използвало данни от фирменото издание „Седмица Гомон”

Обявлението в „Биоскоп” (30.IV.1914), „списанието на британската кинематографическа индустрия”
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„Млад бонвиван среща млада дама на улицата и започва да я задиря. Като не може 
да се отърве от този нахален обожател, тя решава да му даде един добър урок.

 Запознава се с него и го поканва да я придружи из пазаря, като го моли да ѝ заеме пари за 
покупките, тъй като е забравила своите вкъщи. Българан сияе от радост. Ходи от магазин 
в магазин, заплаща покупките, които тя купува, натоварва го с кутии и пакети, завежда 
го в едно от най-скъпите и луксозни на времето заведения „Градското казино”, поръчва 
най-скъпите закуски и напитки, които Българан плаща, докато накрая го завежда пред 
една къща, където тя среща мъжа си, когото помолва да вземе файтон и да освободи „ха-
малина”. Когато файтонът дохожда, мъжът взима пакетите от закования като от гръм Бъл-
гаран и му подава 50 стотинки за хамалията. Българан остава като прикован с парите в 
ръка да гледа подир файтона” (Гендов 1949: 51-52).

1915

БЪЛГАРАН Е ГАЛАНТ
Игрален филм (комедия)

 Акционерно дружество „Модерен театър” 
(София)

Васил Гендов

Гаетано Пие де Флорес

Васил Гендов (Българан), Мара Миятева 
(младата дама), Ангелов (нейният съпруг), 
Методи Станоев (първи минувач), Тодор 
Стамболиев (втори минувач), Антонио дел 
Белло (клиент в ресторанта) Рекламни съобщения, предшествали премиерите на „Българан е галант” в София (12.I.1915) и Русе (17.I.1915), 

завръщането му в „Модерен театър” през септември 1915, прожекциите му в Одрин (август 1916) и последното му 
показване (1 юли 1917) 

София

12 януари 1915 в кино 
„Модерен театър” 
(София)

„Кръстниците” на филма – вестник „Българан” (1904–1909) и неговият „главен герой”
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„Българанци” очевидно са имали отношение към кинематографа 

Трима от участниците в кинокомедията „Българан е галант”: Мара Петрова Но-
нинска-Миятева (1883–1926) – изпълнителката на главната женска роля; Васил 
Димитров Гендов (1891–1970) – изпълнителят на главната мъжка роля, най-веро-
ятният сценарист и режисьор на филма; Методи Станоев – изпълнител на епизо-
дична роля (първи минувач). Италианецът Антонио дел Белло, служител на „Моде-
рен театър”, не завещава своя фотография на бъдещите изследователи, но през 
лятото на 1914 оставя писмена диря, водеща към истината за „Българан е галант”

Мара Миятева, известна и с псевдонима си Мара Ли-
пина – първата българска киноактриса. Лаконичното 
известие във „Вечерна поща” от април 1910 подсказва, 
че тя е била жена с характер. На 8.VІІІ.1910 участва в кон-
курса за актриси и актьори, обявен от пловдивската об-
щинска трупа, а в началото на 1916 – в благотворително 
представление. Заявлението ѝ до директора на Народ-
ния театър пък е безценен архивен документ, предла-
гащ оскъдни, ала придобити „от първа ръка” сведения. 
В две заповеди (№ 90/1914 и № 22/1915) на д-р Димитър 
Т. Страшимиров, тогавашния директор на Народния теа-
тър, имената на двамата изпълнители на главните роли 
в „Българан е галант” отново фигурират едно до друго
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Тези няколко реда в сп. „Филм” (№ 6, 1944) са цялата информация, публикувана в 
българския периодичен печат и отнасяща се до личността на испанеца Гаетано 
Пие де Флорес – оператора на филма „Българан е галант”

С тази кинокамера (марка „Патé”) е заснет 
както „Българан е галант”, така и първите 
хроникални филми на „Модерен театър”. 
От 1977 тя се съхранява в Националния 

политехнически музей

Маршрутът на Българан – местата на снимките според Методи Станоев: Улица „Леге” – През Градската гра-
дина – В Градското казино – Покрай Народния театър – По ул. „Иван Вазов” (тогава „Вълкович”) – До къщата 
на търговеца Димитър Съселов на ул. „Славянска” № 9, където „живее” главната героиня. Сградата наскоро 
бе разрушена, след като дълги години се ползваше от администрацията на театър „Сълза и смях”. Пред нея 
(според Васил Гендов) „се поставя за първи път снимачен филмов апарат за български игрален филм”                                                                  

Най-ранният разказ на Васил Гендов относно направата на „Българан е галант”, публику-
ван в „Киновестник” (№ 8, 1924), ситуира снимачния период на филма през лятото на 1909. 

Други версии споменават годините 1910, 1911 и 1914!
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Първият български игрален филм заслужава да му бъде 
посветена цяла книга

Фотографии на Васил Гендов, проследяващи наистина „трънливия” му път през годините…
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Кинохроники:
Още през 1900 с цел военното обучение на младежите започ-
ва тяхното организиране в Народни стрелчески дружества 

(отряди, легиони, батальони). През пролетта на 1915 в Пловдив се 
провеждат „патриотически манифестации” на „ученическите стрел-
кови отряди”, най-важните моменти от които биват заснети с кино-
камера. В средата на април едновременно и в „Модерен театър”, и 
в „Одеон” бива представен филм – „мило тържество на българската 
златна младеж”, „твърде ясен и сполучлив”, „особено приятен”, озагла-
вен „Тържествата в Пловдив” и съставен от репортажи, показващи 
„изгледи от лагерите на ученическите стрелкови легиони”, „освеща-
ването на знамената, парада, маневри”, „тържествата на стрелците”…
      Много е вероятно тъкмо неговият кинооператор да е заснел по 
време на престоя си в града под тепетата и „Военните тържества в 
Пловдивския гарнизон” – „патриотичен изглед”, появил се върху ек-
рана на „Модерен театър” през първите дни на месец май и отразил 
„интересни упражнения на нашата артилерия, кавалерия и пехота, 
пробно „На нож!” и пр.”.

„Сценарият” на кинохрониката „Военните морски търже-
ства във Варна”, поместен на 2 август 1915 във варненския 

седмичен информационен вестник „Свободен глас”

Описание на шествието, придру-
жило екзарх Йосиф I до вечното 
му жилище, предложено от в. 

„Камбана” (27.VI.1915) 

Фотографии, съхранили пътя на процесията от параклиса на Синодалната 
палата до катедралата „Света Неделя”, в която участва и княз Борис
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Кинохроники:
В духа на милитаристичното време са и 
кадрите, изграждащи „Военните морски

 тържества във Варна”. Поводът за заснемането 
им е 2 август – денят, в който през 1887 цар Ферди-
нанд се възкачва на българския престол. Органи-
затор е флотското командване, съдействие оказ-
ват Варненската община, Българското търговско 
параходно дружество и Варненското пристанищно 
управление. Целта на инициативата е да се набе-
рат средства за фонд „Отец Паисий”, предназна-
чен за закупуването на нов крайцер, кръстен още 
преди построяването му на името на Хилендарския 
монах. Рекламиран като „най-патриотичния изглед, 
какъвто някога е виждан в България”, филмът бива 
показан в „Модерен театър” на 18 и 19 август, пред-
ставяйки „големия парад”, в който вземат участие 
„пехота, кавалерия, артилерия, колоездачи и цялата 
българска черноморска флота, която прави разни 
упражнения. Възпроизведена е атаката на „Хами-
дие” на 8 октомври 1912 год.”. „Този филм трогва и 
предизвиква умиление в всеки българин” – завърш-
ва рекламата (Алексиев 2005).
     Операторът на „Модерен театър” заснема и ре-
портажа „Погребението на Негово блаженство 
екзарх Йосиф I”. Тогавашният глава на българска-
та църква издъхва на 20 юни и бива положен във 
вечното си жилище на 25 юни. Репортажът е про-
жектиран на 28 юни 1915.

1915

Реклами за „Погребението на Негово 
блаженство екзарх Йосиф I”

Първата световна война
На 15 юни министърът на войната ген. Иван Фичев 

издава тайна заповед № 323, с която обявява „списъка на за-
пасните войнски чинове и неслужили, които в случай на моби-
лизация се назначават за военни чиновници /…кореспонден-
ти, художници, архиолози, етнографи, киноматографисти/ в 
Щаба на Действующата Армия, Главното Тилово Управление, 
щабовете на отделните армии”. Така на длъжността „кинема-
тографист /снимач/” биват зачислени: Георги Вълчев в щаба 
на I армия, Стефан Петров в щаба на II армия и Александър 
Жеков към III армия. 

Включването на Царство България във войната бива огласено дори в британ-
ската преса (The Sphere 1915, LXIII, No. 821)
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Първата световна война

                            След като повече от година пази неутралитет „с пушка при нозе”, на 1 октомври 1915 България обявява война 
на Сърбия и така се включва в ПСВ от страната на Централните сили (Германия, Австро-Унгария и Османската им-
перия). На 7 октомври бива превзет град Куманово, на 10-и – Скопие, на 17-и – Велес, на 1 ноември – Прилеп. На 25 
октомври софийските вестници възвестяват показа в „Модерен театър” на „първата българска военна снимка” – „Пре-
вземането на Куманово”, отразявала мигове от вихрените действия на Втора българска армия.
      Според сайта „The German Early Cinema Database” в Германия са показани две кинохроники: „В немско-българска 
школа за летци” и „Германци и българи на Македонския фронт”, заснети през годината от берлинската кинокъща 
BuFA („Bild- und Film-Amt”), основана през 1915 от германското правителство като пропагандна служба към Министер-
ството на войната.
      На 16 декември в 10.20 ч. в българската столица пристига със „специален влак” пруският генерал-фелдмаршал 
Август фон Макензен (1849–1945). Тогавашният общ главнокомандващ на съюзническите войски на Балканите бива 
посрещнат на Централна гара от княз Борис, генералите Калин Найденов – тогавашният министър на войната, Ни-
кола Жеков – главнокомандващият Действащата армия, Константин Жостов – началник-щаба на армията, Климент 
Бояджиев, Георги Тодоров, почетна рота от юнкери, поздравени от фелдмаршала на български със „Здравейте юна-
ци”. Събитието ражда репортажа „Макензен в София”, включен във втората серия на филма „Сръбско-българската 
война”, показан през март 1916 в „Модерен театър”.
      На 31 декември в Кюстендил подпоручик Огнянов, „помощник началник” на секция „Военно-Полицейска” на отдел 
„Полска Канцелария”, издава открит лист (№ 1367), разрешаващ на д-р Иван Парлапанов „да прави кинематографиче-
ски и фотографически снимки от фронта на всички действующи части”, а и умоляващ „властите да му указват съдействие 
при нужда”.

За кинематографичното отразя-
ване на войната се готви и част-
ната инициатива, и Военното 
министерство 

Съдържанието на хрониката „Превземането на Куманово”
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Град Куманово по време на ПСВ

Командващият ІІ армия ген. Георги Тодоров и княз Кирил по време на обиколка край фронта

Фелдмаршал Макензен, придружаван от княз Борис и генералитета, прави преглед на 
почетната рота, строена в негова чест върху перона на софийската Централна гара
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                      През годината:

      Още в началото на 1915 „Одеон” показва серия от чуждестранни „истински и твърде 
интересни военни журнали”.

    През годината „Модерен театър” показва две кинохроники от Балканската война: 
през февруари „Турско-българската война” – „грандиозна нова реконструкция на 
всички по-забележителни събития от мобилизацията [септември-октомври 1912] до 
демобилизацията [юли 1913]”, снета „на самото бойно поле и през време на похода от 
специалния оператор на Модерен Театър”, а през август – „сензацията”, озаглавена „Ве-
ликата освободителна война на България с Турция” (най-вероятно „Балканската 
война” на Александър Жеков).

     На 14 октомври се провежда „общ български кинематографен ден в полза на се-
мействата на мобилизираните”, организиран от „Модерен театър”, „Одеон” и Луи 
Питролф де Бери – главния представител на „Патé фрер” за България (1913–1915) и 
издател на сп. „Седмица Пате”.

    На 15 декември в „Модерен театър” се състои благотворително представление „в 
полза на бедните софийски семейства”, на което „за пръв път” се представя „български 
карикатурен филм, изработен от Райко Алексиев”. Така се ражда първият отечествен 
рисуван филм!

     На 27 декември (9.I.1916) сп. „Кинематографически преглед” рекламира две доку-
ментални ленти на „Саша филм” („Sascha Film, Wien”), заснети у нас – „София” („Sofia”) 
и „Военни походи в Турция и България” („Kriegsreisen in der Türkei und Bulgarien”). 
През 1938 австрийският оператор Ханс Тайер, пристигнал в България, за да заснеме 
игралния филм „Настрадин ходжа и Хитър Петър”, дава интервю за в. „Днес”, в което 
споделя, че и преди е посещавал родината ни – през 1915, когато „при пътуването ми 
до турско-английския фронт в Галиполи, прекарах два дни в София. Тогава бе декември, 
много студено и пак война. Този път, обаче, вече бях войник и се намирах под команда-
та на граф Саша Коловрат”. Граф Александър Йосиф Коловрат-Краковски (1886–1927) е 
един от пионерите на кинематографичната индустрия в Австро-Унгария, основателят 
(през 1910) на фирмата „Саша филм”.

В този брой на сп. „Кинематографически преглед” (9.I.1916) „Саша 
филм” рекламира два свои филма – „София” и „Военни походи в 

Турция и България”, заснети у нас вероятно от Ханс Тайер
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В областта Македония живее щастливо със семейството си българският земеделец Богдан Стимов. Един ден неговият съсед Стойеску 
бива убит от местния идиот, но тъй като в селото се знае, че мъртвият отдавна задиря Аня, съпругата на Стимов, последният бива 

несправедливо обвинен за извършител на престъплението. Богдан Стимов бяга в Америка, където благодарение на своите качества се изди-
га до поста управител на голяма фабрика за машини, в която се трудят работници от различни националности. Но избухва ПСВ и предприя-
тието започва да произвежда боеприпаси за армиите, воюващи против България. Несъгласен с това, Богдан Стимов отплава за Европа заед-
но с двама млади работници – германеца Фридрих Еберс и австриеца Макс Фалке, който пък бива придружен от годеницата си – италианката 
Анна Етели. По следите на четиримата се впуска братът на девойката – Джовани Етели. След редица премеждия в океана Богдан Стимов се 
завръща в България, а спътниците му се отправят към своите страни, за да се влеят в редовете на техните армии. Селото на Стимов обаче се 
оказва в ръцете на сърбите, един от които настоява да се ожени за дъщеря му Марица. Бащата успява да я спаси, но семейството е принудено 
да напусне родния си край. Добрал се до резиденция „Врана”, Богдан Стимов коленичи пред цар Фердинанд и го моли да отмени присъдата, 
постановена в негово отсъствие. Искреността на просителя омилостивява владетеля и Стимов бива помилван, след което постъпва в бъл-
гарската армия – в началото е войник, израства в офицер, извършва редица подвизи като летец и получава много отличия. Синът му Петър 
също се записва доброволец, а Марица става медицинска сестра в ръководения от царица Елеонора и двете княгини лазарет. Тъкмо там 
бива отнесен раненият Макс Фалке, който в лицето на Марица разпознава дъщерята на своя приятел. Когато зърва двамата, навъртащият се 
около полевата болница Джовани Етели стреля по тях. На пътя на куршума обаче застава австрийски войник, който спасява живота на Мари-
ца и Макс, но сам пада убит. За свой ужас Етели разпознава в мъртвия сестра си Анна, преоблечена във военна униформа. Междувременно 
Аня бива извикана при смъртния одър на селския идиот, който преди да издъхне, признава своето злодеяние и я моли за прошка. По същото 
време царят приема военен парад и лично връчва орден на Стимов. Богдан и Петър се връщат на село, където цялото семейство се събира 
край Кладенеца на верността – благодарни, щастливи, почитани и уважавани от своите земляци.

1916

БОГДАН СТИМОВ
Игрален филм (военно-патриотична драма)

Паул Давидсон, генерален дирек-
тор на „Унион филм” (Берлин); Макс 
Шилер, директор на Австрийско-ун-
гарска киноиндустрия ООД

Георг Якоби

Алфред Дойч-Герман

Аксел Граткяер

Бруно Гелерт (автор на музикалната 
илюстрация към филма)

София, околностите на града, село 
Бояна, резиденция „Врана”, Винер 
Нойщат – градче близо до австрий-
ската столица, павилионите на 
„Унион филм” в берлинския квар-
тал Темпелхоф

Друго заглавие: Шуми Марица

Георг Раймерс (Богдан Стимов), Лоте Меделски (Аня, съпру-
гата на Стимов), Карл Ребергер (Петър, синът на Стимов), 
баронеса Луси Морпурго-Лавал (Марица, дъщерята на Сти-
мов), Алфред Валтерс (Стойеску, съсед на Стимов), Карл Гьоц 
(селският идиот), Мариета Пикавер (Феята от Кладенеца на 
верността), Ойген Франк (Фридрих Еберс, германски работ-
ник), Фриц Вреде (Макс Фалке, австрийски работник), Ханс 
Лакнер (Джовани Етели, италиански работник), Тили Кучера 
(Анна Етели – италианка, сестра на Джовани Етели и годеница 
на Макс Фалке), Едит Мелер, Ойген Йенсен, Виктор Франц, 
В. Фалк, цар Фердинанд I – играе себе си, царица Елеонора 
– играе себе си, княгиня Надежда – играе себе си, княгиня 
Евдокия – играе себе си.

София – в периода 3–8.V.1916 е показан пред българската 
царска двойка. Виена – 10.V.1916 в Голямата зала на 
Музикалното общество. Берлин – 7.IX.1916 в кино „Унион 
палац” на „Курфюрстендам”. Будапеща – 15.XI.1916 в Голямата 
зала на двореца на ерцхерцог Йозеф и ерцхерцогиня Августа. Съхранените до наши дни фотографии, представляващи кадри от филма „Богдан Стимов”, позволяват неговото „реставриране”
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Снимките за „Богдан Стимов” започват в България на 
5 март (по Юлианския календар) или на 18 март 1916 

(по Григорианския календар). В началото на май филмът е го-
тов. Пред широката публика той се появява на 8 септември 
в Германия (в киносалоните на „Унион”) и на 22 септември 
във Виена (кината „Елит”, „Опера”, „Империал”, „Централ”). 
На 18 октомври в Будапеща се правят допълнителни снимки 
от унгарски екип – с продуцент Гюла Дечи, режисьор Мартон 
Гараш и оператор Бела Житковски. Сред участващите в тях са 
Георг Раймерс, Лоте Меделски, Тили Кучера, Ойген Франк и 
баронеса Морпурго, но и ерцхерцогиня Августа, внучката на 
австрийския император Франц Йосиф, нейните деца и „други 
актьори” от унгарската столица. Новите сцени едва ли про-
менят драстично драматургията на филма, но той вече за-
почва да се нарича „Шуми Марица”. Чуждестранният печат 
охарактеризира „Богдан Стимов” като „български военен 
благотворителен филм”, „българска филмова драма”, „българ-
ски национален филм” и дори само „български филм”. Самият 
режисьор квалифицира творбата си като „български филм с 
германски артисти”. Съществуват свидетелства, че „лентата е 
поръчана и платена от българското правителство, но и с лични 
средства на Царица Елеонора”. Ето защо авторите на тази кни-
га си позволихме да наредим „Богдан Стимов” сред нацио-
налното ни производство, убедени, че в случая става дума за 
явление, което днешната кинотерминология дефинира като 
„копродукция”.

Лоте Меделски (1880–1960), Тили Кучера (1890–1920), баронеса Луси Морпурго-Лавал, 
Мариета Йохани Пикавер (1894–1934) и Едит Мелер (1897–1953)

В „Богдан Стимов” участват първокласни актьори от най-добрите виенски театри: 
Георг Раймерс (1860–1936), Алфред Валтерс, Ойген Франк (1876–1942), Фриц Вреде 
(1868–1945), Ханс Лакнер (1876–1930) и Ойген Йенсен (1871–1957)

Рекламите за „Богдан Стимов” в сп. „Кинематографически преглед” се ширят върху цели страници

Рекламни карета за „Богдан Стимов” в берлинските вестници (9–14 септември 1916)

 

Ехото от премиерата на „Богдан Стимов” 
в германската столица отеква у нас още на 
8.IX.1916, когато „Мир” (№ 4952) и „Народ-
ни права” поместват това съобщение
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Военни кинохроники:
От 6 до 10 януари 1916 „Модерен театър” предлага на своите 
зрители „Български военен журнал № 1”, а от 16 до 18 януари 

„Български военен журнал № 2”.
     На 5 януари 1916 в Ниш пристига кайзер Вилхелм ІІ, посрещнат от цар 
Фердинанд I, придружаван от двамата си синове и генералитета. Про-
изнасят се речи, прави се преглед на войските, провежда се „грандио-
зен” строеви парад, германският император произвежда българския 
цар в чин фелдмаршал, връчвайки му лично маршалския жезъл. На 21 
февруари „Модерен театър” представя „Срещата в Ниш” между Н. В. 
Царя и Н. В. Кайзера”, но не споменава за свое участие в направата на 
„картината”.

     От 15 март в „Модерен театър” започва прожектирането на първата 
серия от „Сръбско-българската война”, което продължава до 18 вклю-
чително, а от 29 до 31 бива представена и втората серия на мащабната 
кинохроника. Също от 15 март в „Одеон” се появява хрониката „Война-
та за Македония”. Войната си е война, конкуренцията – конкуренция.

     На 22 март у нас пристига принц Август Вилхелм Пруски, четвъртият 
син на кайзер Вилхелм ІІ, посрещнат на софийската гара от цар Ферди-
нанд и д-р Васил Радославов (1854–1929). На 28 март височайшият гост 
си заминава. След повече от една година, на 25 май 1917, в „Одеон” е 
прожектиран кинопрегледът „Моменти из войната”, включвал епизод, 
показващ посрещането на принц Август в Кюстендил, където по това 
време е разположен Щабът на българската армията (Главната кварти-
ра). Дотам, в периода 23–27 март 1916, ще да е отскочил гостът, там ще 
да е налетял на анонимен кинооператор. Навярно нашенски, защото 
в. „Камбана” (27.V.1917) уверява: „Дадените вчера български моменти 
от войната с голям успех и одобрение са снимки на българското друже-
ство „Балканик”. Столичани имат случая да видят българското изкуство”. 
Регистрирано на 3.ІV.1915 от Софийския окръжен съд като „Български 
кинофилм”, през април 1916 дружеството бива преименувано на „Бал-
каник”, запазвайки предмета си на дейност – „фабрикация на кинема-
тографически филми”. Негов управител е Александър Лозанов, който 
по време на войната служи в Кюстендил и този факт обяснява избора 
на мястото на снимки за „Моменти из войната” (Кърджилов 2015б).
     На 26 май 1916 Седма Рилска дивизия овладява Рупелското дефиле 
на река Струма. По това време ще да е заснета кинохрониката, показ-
ваща придвижването с влак на български военни части към Солун-
ския фронт.

Първите български кинопрегледи са били военни

Изгледи от град Ниш – „главния 
герой” на „Български военен 

журнал” ( № 1 и № 2)

Основните моменти от срещата между кайзер Вилхелм ІІ и цар Фердинанд I на 5 януари 1916 в Ниш
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На 21 февруари в. „Мир” (№ 4802) удостоверява показа на „картината”, докумен-
тирала събитието, по време на което германският император отдава „на българ-
ския цар, на неговата армия и на неговия народ честта, която им се дължи”. Месец 
преди това (22 януари/4 февруари) репортажът е демонстриран в Австро-Унга-
рия, включен във випуск № 6 на седмичния кинопреглед „Местер вохе”

Поне четири софийски вестника („Мир”, „Дневник”, „Пряпорец” и „Народни права”) проследяват прожекциите на 
сериала „Сръбско-българската война”

В. „ Утро” (15.ІІІ.1916)
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Изгледи от 
Скопие, превзет 
на 10 октомври 

1915

През 1916 дружество „Балканик” продължава своята дейност в Кюстендил

Кадри от 11-минутната ки-
нохроника „Рупелското 
дефиле”, съхранявана в 
БНФ
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                  Военни кинохроники:

                   На 7 май в Берлин пристигат 15 български парламентаристи, които остават в 
Германия една седмица. От 3 до 6 юли софийското кино „Одеон” представя „Гостува-
нето на българските депутати в Германия”. От 25 юни до 1 юли 11 германски народни 
представители връщат визитата. Докато те са още в България, на 29 юни „Одеон” по-
казва „Посрещането на германските депутати в София”. Същият репортаж е прожек-
тиран на 3 ноември в голямата зала на берлинския хотел „Експланада” пред пребива-
валите у нас депутати от Райхстага.
     На 1 септември България обявява война на Румъния. Бойните действия започват с 
Тутраканската операция – битката за град Тутракан, превзет на 6 септември. След две 
седмици (на 19 септември) „Модерен театър” показва репортажът „Пристигането на 
първите румънски пленници в София” или „Пристигането в София на първите ру-
мънски пленници от Тутракан”.
    Победата в Тутраканската битка, известна и като „Тутраканската епопея”, открива 
пътя към Букурещ. Настъплението към румънската столица (превзета през декем-
ври) започва с българо-немския десант през Дунава при Свищов–Зимнич. Оказва се, 
че грандиозното прекосяване на великата река е било филмирано от кинооператори 
на берлинската къща „Flora-Film”. Тяхната 6-минутна хроника, озаглавена „Макензе-
новото преминаване на Дунава” („Mackensens Donauübergang”), днес се съхранява в 
Германския държавен архив (Bundesarchiv). В същото време други немски оператори 
заснемат „Макензеновият победен марш през Добруджа” („Mackensens Siegeszug 
durch die Dobrudscha”) – изработка на „Militärische Film- und Photostelle”, впечатляваща 
и днес със своята дължина от 1000 м (3 части).
     На 30 септември майор фон Егелинг, „германски офицер за свръзка”, изпраща до 
Щаба на българската армия в Кюстендил писмо (№ 2053), в което споменава за жела-
нието на хер Алтман, „директора на дружеството за филми „Местер”, да направи „снимки 
из живота на войските и на местностите, които станаха известни чрез военните събития”.
        На 3 октомври полк. Михаил Сапунаров, „Началник Полската Канцелария”, отгова-
ря, че щабът „разрешава на Господин Алтман да посети районите на военните операции, 
за да направи снимки”, но изисква от него да извести „с колко души ще се придружава, 
имената на придружающите го и от каква народност са”.

Тези известия във в. „Мир” проследяват екранната съдба на двете българо-германски кинохроники

Българските депутати върху 
палубата на презокеанския 

лайнер „Император” – Хамбург, 
12 май 1916



91

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1916

Обявленията в „Пряпорец” (19 и 20.ІХ.1916)

Фелдмаршал Макензен и неговият началник-щаб 
ген. Герхард Тапен инспектират построяването на 
понтонния мост. Кадри от филма „Макензеновото 
преминаване на Дунава”, осъществени от 23 до 25 
ноември 1916, но показани у нас чак на 22.ІV.1917

Кадри от филма „Макензеновият победен марш през Добруджа”, чиито 
главни герои са фелдмаршал Макензен, ген. Стефан Тошев и ген. Мустафа 

Хилми паша
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                    През годината:

      На 9 януари в София пристига граф Александър Коловрат, който по време на ПСВ е 
мобилизиран и като поручик бива назначен (1915) за ръководител на кинематографич-
ния отдел във Военната прес-служба. На 10 и 11 януари от 19.30 ч. в „Модерен театър” 
графът показва „необикновени военни изгледи”, които очевидно са имали успех, за-
щото на 17-и и 18-ти биват повторени, този път придружени с „доклад-изложение”, изне-
сен лично от продуцента.

       На 30 януари цар Фердинанд е във Виена, където, придружен от ерцхерцог Фри-
дрих Австрийски (престолонаследника на австрийския император Франц Йосиф), „при-
съствува на кинематографическо представление на военни филми, … между които 
първият влак Ниш-София, управляван от царя, срещата в Ниш между император 
Вилхелм II и царя на българите и победоносното настъпление на българската ар-
мия под предводителството на генерал Тодоров”. Тази информация, изтекла от Цен-
зурната секция при Главната квартира, бива потвърдена и от сп. „Кинематографически 
преглед”, което на 27 февруари уверява, че българският монарх е посетил „прекрасната 
кинозала на Военния архив във Виена”, където е станал свидетел на прожекция, орга-
низирана от Военната филмова пропаганда по поръчение на Върховното командване 
на армията. След сеанса цар Фердинанд е наградил с български ордени ген. фон Хоен 
– директор на Военния архив и организатор на Военната прес-служба, капитан Цитер-
хофер, „чиито особени заслуги към Военната филмова пропаганда са всепознати”, и граф 
Коловрат – „с офицерски кръст на българския орден за военни заслуги с мечове”. „Едва 
ли е нужно да се добавя – коментират от редакцията на списанието – че удостояването с 
ордени на тези личности със заслуги към австроунгарското военно кино ще предизвика 
силно задоволство сред всички членове на нашия бранш”.

      През август „Българан е галант” е показван в Одрин, където „Модерен театър” има 
свой клон.

    През есента българският гражданин от арменски произход Кеворк Куюмджиян (1891–
1950) основава „Мари филм”, която се саморекламира като „първата българска филмова 
къща” и носи името на първата съпруга на Куюмджиян – Мария. Той е разполагал със 
собствена кинокамера, с която заснема през годината два късометражни „изгледа” – 
„На път към Розовата долина” и „Ръченица”, и един игрален филм – „Баронът”, който 
представя премиерно на следващата година.

    На 5 ноември излизащото в Будапеща сп. „Киноседмица” („Mozihét. Kino-Woche”) из-
вестява съществуването на „едноактната” кинохроника „Българската кавалерия” 
(„Bolgár lovasság”), разпространявана както из дуалистичната империя, така и в Герма-
ния (със сигурност в Берлин) под титула „Bulgarische Kavallerie”.

Граф Александър Коловрат (вляво) в едно от студиата на 
„Саша филм” – Виена, 1916

На 1.X.1916 сп. „Кинематографически преглед” огласява предстоящата поява 
на 100-тния брой на седмичния кинопреглед „Саша-Местер вохе”

„Българската кавалерия” в сп. „Киноседмица” 
(Будапеща)
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„Комедия, чийто сюжет е взет от столичния живот” – това е единствената инфор-
мация относно съдържанието на филма, предлагана от тогавашната преса.

София. Единствената пречка пред любовта на студента и девойката е леля 
Кера, решила да омъжи племенницата си за богаташ, който се очаква да пристигне 
от Габрово. Докато лелята спи в зимната градина, девойката предупреждава своя 
любим за предстоящото посещение. Решил с хитрост да злепостави кандидата, 
студентът разменя дрехите си със свой приятел и се представя за жениха, пред-
почитан от леля Кера, пред която започва да симулира нервни тикове. Потресена 
от неговото поведение, тя го прогонва. Двамата младежи обаче продължават ко-
медията, след като за втори път разменят дрехите си. Превъплътилият се в ролята 
на психически болния кандидат приятел буйства в градината на лелята, крещи и 
заплашва. През това време студентът „случайно” минава оттам, вижда натрапника 
и го прогонва. Представил се по този начин за герой пред лелята, той най-сетне 
получава нейната благословия. Младите се прегръщат.

БАРОНЪТ (БАРОНЪТ И СЪВРЕМЕННАТА МИЛИОНЕРКА)
Игрален филм (комедия)

Български кинофилм „Мари”

Кеворк Куюмджиян

Мара Миятева (милионерката), Александър Краев (баронът), Светослав 
Казанджиев (любовникът), Златан Пържев (комикът), Ветка Георгиева

София

3 март 1917 в кино „Одеон” (София)

1917

„Завчера в събота [3 март] и вчера в театър 
„Одеон” за пръв път българския кинемато-
графичен филм „Мари” представи своите 
картини, снети в София при участието на 
артистите Александър Краев [оперен пе-
вец – баритон], госпожа Мара Миятева и 
комикът Първан. Освен комедията „Баро-
нът”, чийто сюжет е взет от столичния жи-
вот, на екрана бе представена и ръченица, 
придружена от националния инструмент 
– гайда. Филмите имаха голям успех, което 
личеше от възторга на многобройната пуб-
лика” (в. „Заря”, 5.ІІІ.1917).

Дори един кадър от филма „Баронът” не е оцелял до наши дни. В. „Добруджа” (№ 74, Бабадаг)

ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ
Игрален филм (комедия)

Йосиф Райфлер

Васил Гендов (студентът), Жана 
Гендова (девойката), Мария 
Тороманова-Хмелик (леля Кера), 
Манол Киров (приятелят на студента)

София

септември 
1917 в кино 
„ О д е о н ” 
(София)

Гендов филм

Васил Гендов 
(по мотиви от разказа 
„Палавата” на френския 
писател Рене Лекроа)

За разлика от „Баронът”, комедията „Любовта е лудост” надживява превратностите на времето и оцелява до наши дни
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               Военни кинохроники:
                 На 21.ХІ.1915 Втора българска армия завладява град Битоля (от 
„обител”), наричан и Манастир. Година по-късно войските на Антантата 
(Тройното съглашение – Великобритания, Франция и Русия) овладяват сели-
щето и отблъскват българския фронт на 5 км северно от него. През май 1917 
Съглашението подновява офанзивата, в която участват английски, френски, 
италиански, руски и сръбски части. Българи и германци успяват не само да 
отбият масираната атака, но и да минат в контранастъпление. Последният 
опит за пробив е предприет на 17 май, но и той завършва неуспешно. Два 
месеца по-късно (18–20 юли) в софийския „Одеон” е показан филмът „Десет-
дневните упорити боеве при Битоля” или „Десетдневните гигантски боеве 
при Битоля”, показващ „изгледи от Скопие, Охрид и Прилеп”. Макар и хроника-
та да е охарактеризирана като „великолепна военна българска патриотична 
картина”, тя ще да е била немска – навярно лентата, която днес се съхраня-
ва в Германския държавен архив под наименованието „Aus der Zehn-Tage-
Schlacht bei Monastir”.

      На 11 октомври (четвъртък) германският император Вилхелм ІІ пристига в 
София. Така той и цар Фердинанд се срещат за трети път на тогавашна бъл-
гарска територия – след Ниш (5.І.1916) и Черна вода (21.ІХ.1917), но за пръв 
път в нашата столица. В 17.00 ч. кайзерът слиза на Централна гара, след кое-
то потеглят към центъра на града, преминавайки под величествената арка, 
въздигната на Лъвов мост. В събота сутринта двамата владетели се отправят 
(през Банско и Неврокоп, днес Гоце Делчев) към фронта на ІІ армия, а в неде-
ля кайзерът тръгва (през Кулели Бургас) за Цариград. Единственото свиде-
телство, че най-яркото политическо събитие за страната ни през годината е 
било заснето с кинокамера, е мемоарно – на Васил Бакърджиев – един от пи-
онерите на родното кино, който в спомените си подхвърля: „Един следобед 
гледах [в русенско кино] посрещането на германския кайзер, с подходящ 
церемониал”.

   Заснети най-вероятно през 1917 са филмите „Войната на Балканите” и 
„Българската армия на южния фронт”, чиито заглавия бяха открити от 
проф. Александър Янакиев в списъци (съставени през 1931) на филмите 
от фонд „Кинопросвета” към Министерството на народното просвещение 
(МНП). Че вторият титул е бил част от програмите на „пътующите кинемато-
графи” при МНП свидетелства през 1926 и сп. „Нашето кино” (№ 71).

    През годината споменатата вече BuFA заснема и разпространява в Герма-
ния репортажа „Българска вахта на Егейско море” („Bulgarenwacht an der 
Aegeis”).

Втора българска армия 
превзема Битоля на 
21.ХІ.1915

Български военен 
лагер сред хълмовете 
над Битоля

Плакатът на филма, използван при 
разпространението му в Германия
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                  През годината:

             На 9 януари в „Дома на киното” в Будапеща се състои проб-
на прожекция на „Богдан Стимов” („Шуми Марица”).

    На 26 февруари от будапещенския „Дом на киното” филмът 
„Шуми Марица” („Sumi Marica”) тръгва по екраните на Унгария.

      На 6 април проф. Иван Шишманов, биографът и приятелят на 
Иван Вазов, записва в дневника си, че „някой си” Кеворк Куюм-
джиян предложил на писателя „да стъкми сценарио за една ки-
нодрама на българския живот”. Народният поет приел и за една 
нощ нахвърлил либретото „Тутраканска история”, разказващо 
историята на похотлив румънски офицер, който служи в Тутра-
кан, където задиря една българка. След като градът бива пре-
взет от нашите войски, натрапникът е пленен от съпруга (или 
годеника) на младата жена, който в крайна сметка великодушно 
прощава на румънеца… Недоволен от написаното, Вазов сам 
накъсал ръкописа. Така пропада първият опит за сътворяване-
то на киносценарий както персонално от колоса на родната ли-
тература, така и изобщо от професионален български писател!

     На 15 април „Богдан Стимов” е показан пред „поканени спе-
циално лица” в кино „Одеон” (София).

    На 16 април всекидневният народен вестник „Камбана” удос-
товерява, че вчерашната прожекция на „Богдан Стимов” на-
истина се е провела, добавяйки, че „картината е откупена от 
българската фирма „Мари филм” и ще бъде представена в цялото 
царство”.

   На 22 април поне три софийски вестника свидетелстват, че 
в кинематографическото утро, устройвано в „Модерен театър” 
от местния комитет на австрийския и унгарския Червен кръст, 
ще бъде показана хрониката „Макензеновото преминаване на 
Дунава”.

На 2 май широката публика вижда за пръв път „Богдан Стимов” 
в софийското кино „Одеон”.

Будапещенското кино на Гюла Дечи, наричано „Дома на киното”

Рекламни карета в сп. „Киноседмица”

Многословно рекламно каре в сп. „Киноседмица” (4.XI.1917)
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Плакатът на филма, съпроводил дистрибуцията му в Унгария

Рекламни текстове, възвестили появата на „Богдан Стимов” в София, Варна и Асеновград
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           Още през годината:
     На 25 май в „Одеон” е прожектиран кинопрегледът „Моменти из вой-
ната”, включвал епизод, показващ посрещането на принц Август Вилхелм 
Пруски в Кюстендил, заснет в периода 23–27 март 1916.

     На 1 юли „Българан е галант” е показан в „Модерен театър”. Оказва се, 
че е било за последен път – след това филмът сякаш изчезва вдън земя…

    От 15 декември кинематографът при щаба на 3 армия започва всяка 
вечер да дава представления в новия салон при Народното училище в Ба-
бадаг, един от добруджанските градове, завладян в края на 1916 (Добруджа 
№№ 59, 74, Бабадаг). Още първата оповестена програма на киното се оказва 
съставена от български филми – цели четири на брой: „Погребението на 
Н. В. Царицата в София”, „Щурмовата дружина в атака в присъствието 
на Н. В. Престолонаследника”, драмата „Аз те любя” („сензация на деня”) 
и „Баронът и съвременната милионерка” („комична”).
    Българската царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, издъхва 
на 12.ІХ.1917, а няколко дни след това тялото ѝ бива положено в двора на 
Боянската църква. Според кинооператора Минко Балкански репортажът, 
документирал погребението, е бил заснет „самостоятелно” от него (Бал-
кански 1974). Затова пък втората хроника остава анонимна до ден днешен. 
Зад „Аз те любя” по всяка вероятност наднича комедията „Любовта е лу-
дост”, чиято премиера се е състояла преди три месеца, а зад „Баронът и 
съвременната милионерка” – „Баронът”.

Принц Август Вилхелм между царица Елеонора и 
княгините Евдокия и Надежда (като милосърд-
ни сестри) пред софийското училище „Тодор 

Минков” (тогава именувано „Сава Филаретов”), 
превърнато в болница по време на ПСВ

Шест фотографии, проследя-
ващи пътя на тленните останки 

на Елеонора, започващ от 
пристана на Евксиноград и 

свършващ в село Бояна
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Българско село. Драган и Неда израстват заедно от деца, а когато порастват, приятелството им
прераства в любов и двамата се сгодяват. Избухва Междусъюзническата война, Драган е призован в 
армията и заедно с батареята си се озовава на фронта. В обоза на същата военна част попада и мобили-
зираният дядо Петко, отгледал Неда като сираче. Превозвайки снаряди за оръдията, той минава през 
селото си, където се среща с Неда. Дядо Петко ѝ предава писмо, изпратено от Драган, а тя успява да го 
склони да я отведе с каруцата си при нейния годеник. Когато двамата пристигат на позицията, битката 
е в разгара си, много от българските оръдия са извадени от строя, а обслужващите ги войници – избити. 
Драган и помощникът му със сетни сили поддържат стрелбата. Дядо Петко и Неда започват да зареждат 
оцелелите оръдия с донесените боеприпаси, а Драган продължава да стреля по врага. Настъплението 
на противника е спряно, девойката вдига падналото полково знаме и го забива на позицията. Видели 
това, пехотните части се вдигат в атака. Неда прегръща своя любим, а дядо Петко пуши лулата си, рад-
вайки се на тяхното щастие. Драган е произведен в офицерски чин и награден с орден за храброст.

1918

ДЕЦАТА НА БАЛКАНА
Игрален филм (военно-патриотична драма)

Български кинофилм „Мари”

Кеворк Куюмджиян

Стоян Миленков

Кеворк Куюмджиян, асистент - оператор 
Минко Балкански

Теодорина Стойчева (Неда), Кръстю 
Сарафов (Драган), Йордан Минков (дядо 
Петко), Минко Балкански (български 
офицер), Ставруда Фратева, ансамбълът 
на Петър Гюров, балетът на Народната 
опера под ръководството на Петър Радоев 
с прима балерина Зора Сарсакова

България

1918 в гр. Ниш, Сърбия

Само тези три кадъра са останали от „Децата на Балкана”
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Журналистите, съвременници на филма, не благоволяват да оставят дори един ред за него. 
Затова и съдбата на „Децата на Балкана” е толкова мистериозна. Според Минко Балкански

(впоследствие един от големите оператори на българското кино) филмът изгаря по време на про-
жекция в новооткритото софийско кино „Скàла” (просъществувало от 1926 до 1929 в сградата, 
приютила споменатото кино „Интим”, което пък функционира от 1 януари до 13 септември 1914), 
(Балкански 1974). Според Васил Гендов „сценарият на Стоян Миленков, в неговия оригинален вид, е 
намерен и съхранен в Музея на българската кинематография”. Гендов уверява също, че самият филм 
„е бил прожектиран на едно пробно представление в кино „Одеон”, и понеже материалът, с който е 
бил снет, е била стара емулсия, филмът имал тъмна прожекция. Това кара Куюмджиян, който по 
това време е военен фотограф, да поиска разрешение и да замине за Берлин, за да направи там 
едно по-добро копие. Куюмджиян заминава за Берлин и изработва едно ново копие, с което се за-
връща. На път за България той се спира в Ниш, където вече квартируват наши войски, с цел да снеме 
нещо от живота им там. Той е носел със себе си снимачния апарат, едно старо „Пате”, и в периода на 
престоя му в Ниш филмът „Децата на Балкана” бива изискан от нашия гарнизон за прожектиране 
пред войниците. Тук обаче по време на прожекцията става нещастие. Филмът се запалва и цялото 
ново копие изгаря. Куюмджиян не е имал вече материалната възможност да извади ново, и се за-
връща в София само с направените снимки из живота на нашата войска в Ниш и заедно с него една 
снимка на тържество, устроено в Ниш за нашите войски, където сръбски девойки играят „Моравски 
танци” (Гендов 1949).
   Навярно отглас от този „нишки период” са съхранените до наши дни в БНФ три кратки кинохро-
ники: „Девети юнашки събор в Ниш”, „Изгледи от стария Ниш” и „Ниш – юнашки моравски игри”. 
Датирани са от 1917, но с въпросителни след това число, авторството им, което се приписва на Ке-
ворк Куюмджиян, също не е безспорно установено. Свидетелство за дистрибуторската дейност на 
Куюмджиян пък е една покана, върху която е изписана годината 1918, от която става видно, че по 
това време Български кинофилм „Мари” притежава правата („монопол за България”) и разпростра-
нява у нас „царския филм”, озаглавен „Богдан Стимов”. Епохата на „Мари филм” залязва с изгаряне-
то на „Децата на Балкана”, но предстои изгревът на „Луна филм”.

Поканата, датирана през 1918
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             Военни кинохроники:
               На 23 януари в. „Мир” информира, че „на 18 того” в Ниш е пристигнала „шведската мисия заедно с аташираните към нея 
лица, на път за южния фронт”. „Мисията” се оказва група военни представители на неутрална Швеция, които пребивават у нас 
цяла седмица – придружавани от княз Борис и главнокомандващия армията ген. Никола Жеков.    
     
   На 30 януари гостите посещават Кюстендил, където стават свидетели на тържествата по повод рождения ден на престолона-
следника, посещават Главната квартира, пият чай във вилата на ген. Жеков на хълма Хисарлъка, вечерят в офицерския стол, 
след което биват транспортирани до гарата, откъдето (късно през нощта) отпътуват за София…
     
   На 28 февруари полковник Грънчаров, началникът на Историческия отдел при Щаба на армията, моли две дрезденски фир-
ми-производителки на оптика, фотоапарати и кинокамери („Heinrich Ernemann” и „Unger & Hoffmann”) да му изпратят търгов-
ските си каталози. „От интерес за нас са фотогр[афическите]. апарати за кинематогр[афически]. снимки и апаратите с подвижен 
телеобектив за панорамни снимки” – пише полк. Грънчаров.

    На 19 май (неделя) от 15.30 ч. в Народния театър се дава благотворително „кинематографно представление”, приходите от кое-
то са предназначени „за в полза на сираците на загиналите герои от войната”. Програмата му включва една пиеса и два филма „от 
фронта”, илюстриращи „действията и живота на частите от армията”: „Атака на противникова позиция” и „Шведската мисия 
на фронта на І-а армия”.

    На 20 май от 20.30 ч. в Градското казино в София същото мероприятие се повтаря, като вместо пиеса бива прожектиран игра-
лен филм. Този път пожертвованията са отредени за „Фонд І-а армия”. Така втората кинохроника бива лесно идентифицирана, 
но не и първата, защото споменатата в заглавието ѝ „атака” би могла да бъде дело на всяко военно подразделение, включително 
и онова от хрониката „Щурмовата дружина в атака в присъствието на Н. В. Престолонаследника”.

Училищната сграда в центъ-
ра на Кюстендил, където в 

продължение на три години 
се помещава Главната квар-
тира (Щабът на българската 
действаща армия), посетена 
от Шведската мисия и оп-
устошена от отстъпващите 

български войници

Съобщението във в. „Мир” (17.V.1918), огласяващо 
заглавията на две български военни кинохроники

Два портрета на ген. Никола Жеков, главнокомандващият на действащата 
армия, той (третият от дясно на ляво) със своя щаб в Кюстендил и в авто-
мобила си пред вилата на хълма Хисарлъка, която обитава през цялата ПСВ
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                 На 17 май в 15.00 ч. на софийската Централна гара пристигат от Белград, пътувайки за 
Цариград, австрийският император Карл І Франц Йозеф (1887–1922) и съпругата му Зита Бур-
бон-Пармска, посрещнати от князете Борис и Кирил, министрите, ген. Жеков… На другия ден 
Карл І, „заедно с военната си свита и аташираните към него лица”, цар Фердинанд, княз Борис 
и ген. Жеков заминават за Главната квартира. На гарата в Кюстендил „те са посрещнати както 
подобава” – с почетна рота. Акламирани от населението, височайшите гости преминават през 
арката, издигната на железния мост в града, посещават щаба на армията и вилата на ген. Же-
ков… Привечер императорът тръгва за София, където остава съпругата му Зита, използвала 
времето да посети поне една болница. Макар и еднодневно, гостуването се оказва „най-значи-
мата държавна визита в града по време на войните”. На 19 май „техни кралски и апостолически 
величества” продължават пътя си за Цариград… 
     Оказва се, че двамата са били съпътствани и от кинооператор (вероятно австрийски), отра-
зил визитите им и в Цариград, и в Белград, и у нас. Оказва се, че 11 минути от тази хроника са 
съхранени до наши дни в колекцията на Имперския военен музей (Лондон). Филмът, озаглавен 
условно „Karl Visits Bulgaria and Turkey”, макар междукадровите му надписи да са на унгарски 
език, се състои от три части, заснети в: София (3 мин.), Кюстендил (3 мин.) и Цариград (5 мин.).
       На 4 септември председателят на Българското дружество „Червен кръст” (София) уведомя-
ва писмено началник-щаба на армията ген. Христо Бурмов (1869–1936), че „представителите на 
Кинематографически фирми от Виена Йохан Моллер и Жак Зеслер” предлагат да организират 
„полски походен кинематограф”, показващ „картини от военния живот на съюзниците”, прихо-
дът от който ще бъде разпределян по равно между Българския и Австрийския Червен кръст.

      И тази инициатива не ще да е била доведена докрай, защото на 14 септември войски-
те на Антантата започват своето настъпление при Добро поле, успешно осъществявайки 
пробив в българската отбрана. Последва (18–20 септември) Дойранската епопея, по време 
на която Девета плевенска дивизия на ген. Владимир Вазов отхвърля вихрените атаки на 
англичани и гърци, но дори проявеният от бойците ѝ свръхгероизъм не успява да предо-
тврати неизбежното. А то има едно име – поражение... Отстъпващите български войници 
опустошават Главната квартира в Кюстендил и се отправят към София, за да потърсят 
сметка от управляващите. Избухват бунтове.
 На 24 септември Столичното комендантство забранява провеждането на кинематографи-
чески представления.
       На 29 септември е подписано Солунското примирие, с което България излиза от война-
та. Цар Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис.
       На 4 октомври 1918 армията ни е демобилизирана.
       От 16 октомври кинематографите вече могат да дават представления, но „само с разре-
шение на комендантството, издавано три дни по-рано”.
       От 3 декември кинематографите и театрите „се откриват”.

Военни кинохроники: На 17 май 1918 сутринта австрийският император Карл І е посрещнат в Ниш от представител на българското военно команд-
ване, след обяд на софийската гара от д-р Васил Радославов и неговите министри, а на гарата в Кюстендил от цар Фердинанд I

Визитата на император Карл І в Кюстендил бива проследена от кинокамерата 
от посрещането му на гарата до гостуването му във вилата на ген. Жеков

И през 1918 продъл-
жават да се радват на 
успех сред публика-
та кинокадрите от 

Македония – от Охрид и 
Прилеп, от Охридското и 

Преспанското езеро
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    Оставила зад себе си планини от милиардни дългове, разорила милиони люде, но пък направила отделни индивиди 
приказно богати. Всред които не липсват и българи. Неколцина от тях се събират на 6 февруари в Търговската депозитна 
банка и „след размяна на мисли и обсъждания” решават да основат „едно акционерно дружество под името „ЛУНА”, което да 
функционира в областта на „развлекателната индустрия”, към чиято продукция изтерзаният българин жадно протяга ръце. 
Сред тези заможни „жители на гр. София” са тримата братя финансисти Сабат, Рубен и Моис Давидови, адвокатът Герчо 
Бъчваров, архитектите Никола Маринов и Кирил Маричков (дядо на популярния вокалист на „Щурците”), Тодор С. Василев, 
художникът Димитър Панчев, Леон Шпетер, Кеворк Куюмджиян, д-р Христо Савов... Три дни по-късно те приемат устава на 
дружеството и размера на неговия капитал – 5 млн. лева.
      На 18 февруари търговското отделение при Софийския окръжен съд регистрира Акционерно дружество „Луна”, а на 3 
март в. „Държавен вестник” (№ 343) огласява акта.

Смъртоносното торнадо, засмукало армиите на близо 
50 държави от целия свят, в крайна сметка утихва. Към 
края на 1918 ПСВ приключва. Отнела живота на 15 ми-
лиона души, затрила само в Европа четири империи, 
донесла тотална разруха, но и породила надежди… 

                             Акционерно дружество „Луна” (София)

                     Целта на дружеството, подробно описана в устава му, 
е „да се занимава с уреждането, застройката и експлоатацията на 
всякакъв вид театри, кинематографи, фотография и фонографи, 
художествени, артистични, танцувални и др. зали, летни и под-
вижни театри”. Затова и то започва дейността си с „филмонаем-
на търговия”, като административният директор Димитър Пан-
чев отговаря за избора и доставката на заглавията от чужбина. 
Много скоро обаче „Луна” АД се заема сериозно с филмопроиз-
водствена дейност. Ето защо тогавашният печат нарича инсти-
туцията ту кино-фирма, ту киностудия, ту кино-къща, ту „кине-
матографно дружество”, именувайки я най често – „Луна филм”.
      В началото снимките са дело предимно на Кеворк Куюмджи-
ян, който единствен сред основателите има някакъв опит в ки-
ното. Затова и бива избран за технически директор на „Луна” 
(заменен впоследствие на този пост от Александър Гарибов). 
Постепенно работата зад камерата бива поета от Жан Парнак – 
най-активния кинооператор по това време у нас и сънародник 
на Куюмджиян, от фотографа Иван Плачков (завърнал се след 
войната от руски плен), от помощник-оператора Кочо Петров, 
подпомагани от Васил Бакърджиев.
     Този екип заснема около 50 кинохроники, за които оскъдна 
информация предлагат няколко мемоарни свидетелства, пе-
риодичният печат и съхранени в Централния държавен архив 
(ЦДА) материали. Един такъв документ е протоколът, отразил 
резултатите от двудневната дейност на петчленната комисия, 
свикана със заповед на МНП с цел да изгледа и одобри 24 хрони-
кално-документални филма на Дружество „Луна”, предложени 
за продажба на Държавния ученически кинематограф (ДУК). 
Няколко от които се оказват реализирани през 1919.

На 18 и 19 ноември 1925 МНП свиква петчленна комисия, крайният резултат от дейността на която е този протокол
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     Още на 10 май 1919 в. „Мир” известява, че „Акционерното Д-во „Луна” издава фил-
мови кино-журнални снимки от всички събития из политическия и обществен живот 
на България. Приготвени са журналите № 1 и № 2”. След двата випуска на „Български 
военен журнал” (1916) у нас отново се появяват кинопрегледи – този път „цивилни”, 
обществено-политически. И те са продукция на „Луна” АД.

     На 24 май е заснет репортажът „Празнуване Св. Св. Кирил и Методи”, чието загла-
вие се споменава както в протокола, така и в печата (в. „Камбана” и в. „Мир”).

    На 28 май в. „Мир” известява, че Българският аероклуб, учреден на 27 април от 
група „любители и специалисти по въздухоплаване”, „кани столичани да присътствуват 
на първия годишен праздник на въздухоплавателната дружина, утре, Възнесение, който 
ще бъде съпроводен с ред интересни въздушни полети на аеродрума в Божурище. Уреж-
да се и увеселителен трен за целта, който ще тръгне в два часа след пладне”. Оказва се, 
че Възнесение Господне (Възнесение Христово или Спасовден) не е само християнски 
празник, но и празник на авиаторите, който през 1919 се отбелязва за пръв път. На 
30 май в. „Мир” информира, че вчера те са отпразнували своя „боен праздник”, че на 
аеродрума в село Божурище е била отслужена „панихида за падналите в войната ави-
атори и молебствие”, но че „проектираните летения” са били отложени. След шест го-
дини в споменатия протокол на ДУК фигурира заглавието „Празника на авиаторите”, 
което заедно с „Празнуване Св. Св. Кирил и Методи” се озовава сред „група филми”, 
които комисията, сформирана от МНП, намира за „несъставляващи никакъв интерес”, 
защото „отразяват „праздненства, които се повтарят всяка година”. Поради това пет-
членката ги обявява като „негодни за държавния кинематограф”.

Хроникално-документални филми на „Луна”

     Същата участ споделя и репортажът „Откриване на търговско-индустриалната камара в присъствието на Царя и ми-
нистър Т. Тодоров”, обявен за „много малък /80 метри/” и „негоден”. Зад грешно изписаното име Т. Тодоров наднича юристът, 
публицистът и политикът Теодор Теодоров (1859–1924) – водач на Народната партия и министър-председател на България 
в периода 28.ХІ.1918–6.Х.1919. На 6 април той и цар Борис III присъстват на „освещаването на новото здание на Софийската 
търговско-индустриална камара”. Сред свидетелите на водосвета, отслужен от митрополит Василий, са още министърът на 
финансите Стоян Данев, бившите министри Георги Данаилов и Петър Пешев, софийският окръжен управител Тома Васильов, 
ректорът на Софийския университет (СУ) Иван Георгов, председателят на Дружеството на столичните журналисти Васил Пас-
ков, председателят на бюрото на камарата Кърджиев, председателите на еснафските сдружения, Спангаро – представител на 
италианския търговски консорциум… Кърджиев произнася приветствено слово, в отговор на което царят държи реч – „къса, 
сбита и изпълнена с сериозни мисли”.

Съобщението във 
в. „Мир” (10.V.1919)

Съобщението във в. „Мир” (3.VI.1919)

Сградата на Софийската търговско-ин-
дустриална камара, въздигната на ул. 

„Славянска” № 2 (зад Народния театър), 
бива осветена на 6.IV.1919, а в наши дни 
е обявена за паметник на културата от 

национално значение
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    Тъкмо Теодор Теодоров е този, който предвожда българската делегация на 
Парижката мирна конференция, свикана в началото на годината във Версай, за 
да разгледа договорите със страните, загубили ПСВ. По това време Теодоров ос-
вен премиер е и ръководител на Министерството на външните работи и затова 
в печата често бива посочван „само” като министър. На 19 юли той тръгва със 
„специален влак” за Франция, придружаван от делегация, включваща в състава 
си както министрите Венелин Ганев, Янко Сакъзов и Александър Стамболийски 
(отговарящ за обществените сгради, пътищата и благоустройството), така и ди-
пломатът Михаил Сарафов. В Париж петимата пристигат на 25 юли, но чак на 19 
септември биват приети в един от салоните на Ке д’Орсе (френското външно 
министерство) от министър-председателя Жорж Клемансо, „заобиколен от пред-
ставители на всички съюзници”. Преговори не се водят – победителите връчват 
проектодоговора за мир, великодушно отстъпвайки 25-дневен срок за отговор. 
Още на следващия ден българските делегати си заминават за София, където 
предстоят консултации. Така 19 юли и 27 септември се оказват датите, маркира-
щи началната и крайната точки на снимачния период за хрониката „Заминаване 
и пристигане на мирната делегация за и от Париж с министър-председателя 
Т. Тодоров [Теодоров]”. Дължината и на този филм е била 80 м., и той е охаракте-
ризиран „като много малък”, и него комисията „намира за негоден”. Въпреки това 
част от репортажа оцелява и днес се пази в БНФ под оригиналното си заглавие 
„Пристигането на българската делегация от конференцията в Париж”, изписа-
но върху лентата.

Хроникално-документални филми на „Луна”

Тези фотографии проследяват моменти 
от пребиваването на българската деле-
гация в Париж, но не може да се твърди 
със сигурност, че подобни кадри са били 
запечатани и върху филмова лента

Кадри от репортажа, съхраняван в БНФ, в чийто титулен надпис се вижда емблемата на „Луна” – 
недвусмислено доказателство, че заснетото е било дело на кинооператор на дружеството
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Хроникално-документални филми на „Луна”

    Информацията за случващото се в Париж отеква в България като 
гръм, довежда до правителствена криза и предсрочни избори, 
състояли се на 17 август. В тях Българският земеделски народен 
съюз (БЗНС) печели 85 от 237-те места в парламента, които позво-
ляват на лидера на Съюза, Александър Стамболийски (1879–1923), 
да оглави на 6 октомври коалиционно правителство, доминирано 
от неговата партия. Дни след 19 септември пък в цялата страна 
избухват протестни акции, продължили и през октомври. По ини-
циатива на СУ 30 септември (вторник) е обявен за „ден на всена-
роден траур”. Поне два от многолюдните митинги ще да са били 
запечатани от обектива на кинокамерата, с чиято помощ бял свят 
виждат хрониките „Траурната манифестация в София” и „Тра-
урната манифестация в Трън”. Условните им наименования са 
изведени от единственото свидетелство, потвърждаващо тяхното 
съществуване – кратко съобщение в столичния в. „Зора”. 
      Не случайно редом с наименованието на столицата се спомена-
ва и това на градчето Трън – то е едно от местата, където болката 
от унижението е най-голяма. Съгласно клаузите на проектодого-
вора, останали непроменени и в окончателния акт от Ньой, Бъл-
гария бива заставена (освен всичко друго) да отстъпи на Сърбия 
пет ивици земя (известни днес като Западните покрайнини) – при 
Кула, Цариброд, Трън, Босилеград и Струмица. Затова и там също 
се провеждат „траурни манифестации”.
    Теодор Теодоров пътува още веднъж до Париж, отнасяйки там 
българското контрапредложение (макар и вече да не е премиер, 
той остава председател на нашата делегация). В крайна сметка 
„народнякът” се оказва достоен мъж, подава оставка (и от трите 
поста) и отказва да подпише унизителния за страната ни Ньой-
ски договор. Това сторва на 27 ноември в кметството на париж-
кото предградие Ньой-сюр-Сен новият министър-председател на 
България Александър Стамболийски. Той и водената от него де-
легация се завръщат в София на 24 декември. Обстановката и в 
столицата, и в страната е мрачна. На Централна гара премиерът е 
запитан от журналисти – какво носи от Париж? ,,Носим смъртник” 
– отговаря той, имайки предвид унизената, териториално оряза-
на и съсипана от репарации Ньойска България. Печалното посре-
щане едва ли е привлякло вниманието на снимачния киноапарат, 
още повече, че премиерският влак е пристигнал в 23.00 часà.

Краткото съобщение, отпечатано на 6 декември в 
рубриката „Хроника” на в. „Зора”

Подобни картини ще да е показвал репортажът „Траурната манифестация в София”

27.XI.1919: Александър Стамболийски подписва 
Ньойския договор
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     На 9 януари печатът известява, че министъ-
рът на вътрешните работи Никола Мушанов с 
„окръжна заповед забранява посещението 
на деца под 16 год. възраст на кинематогра-
фите”.

  От 1 юли оркестърът на кинотеатър „Одеон” 
има нов диригент – Първан Николов, „виоло-
нист, абсолвент на Женевската Консерватория”.

    „През есента” в София започва да излиза 
„Киносвят” – седмично художествено списа-
ние със стопанин-редактор Марин Хитров, от 
първата годишнина на което няма запазен 
нито един брой.

    Издаването на сп. „Киносвят” очевидно е 
било обвързано с цялостния кинопроцес в 
страната, защото след като кинематографите 
прекъсват работата, спира да излиза и то (ве-
роятно в края на годината).

През юли в Германия се състои премие-
рата на „Модерни дъщери” („Moderne 
Töchter”) на кинорежисьора Манфред Ноа, 

чиято съпруга, българката Маня Цачева, изпъл-
нява главната роля във филма.

На 1 ноември влиза в сила новият да-
нък върху стойността на входните би-
лети за кинопредставленията, който

 за някои салони достига 50%.

  На 11 ноември „всички кинематографи в 
царството” прекратяват своята дейност за пе-
риод от „цели девет месеца” поради „главолом-
ното увеличение” на данъка върху техните при-
ходи.

През  годината:

Плакатът на немския филм „Модерни дъщери”



107
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              Кинохрониките на „Луна”
              На 24 октомври бива отбелязана както 70-годишнината на Иван Вазов, макар че той е раждан на 9 юли 1850, така и 50-годишни-
ната от началото на неговата писателска дейност. Честванията са добре организирани, всенародни и повсеместни. „При отразяването 
на Тържествата в Пловдив в чест на Ив. Вазов участвувахме още: Алб[ерт]. Давидов и аз” – уверява Васил Грозев (служител на „Луна” АД и 
директор на киното ѝ в Стара Загора от 1920 до 1923). Именно пловдивски вестник свидетелства, че Вазовият юбилей в София, отпразну-
ван с „особена тържественост”, е бил заснет с кинокамера. На 25 октомври в. „Юг” отпечатва текст, получен по телефона, който надълго 
и нашироко проследява събитията от предишния ден: отдаването на „военна почест” в 7.00 ч. пред дома на народния поет, където в 8.00 
ч. пристига министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски (1885–1941) заедно с членовете на двата юбилейни комитета, а в 
9.00 ч. и цар Борис III, „облечен в цивилни дрехи”, който поднася на Вазов орден „Кирил и Методий”. След това (в 10.00 ч.) авторът на „Под 
игото” се отправя пеш, „акламиран от множеството”, към Народния театър, за да присъства на тържеството, устроено в негова чест… След 
приключването му, юбилярът се отправя към дома си, „сниман от разни кинамотографически апарати”… От тези кадри най-вероятно 
е бил изграден филмът „Тържествата по случай юбилея на Иван Вазов”, който самият поет е имал възможността да види – за което 
свидетелства в края на годината сп. „Кинематографически преглед”. В инициативата се включва и управата на „Модерен театър”, която 
още в началото на октомври уведомява, че „ще представи сцени из  живота на поета”. Оказва се, че половин месец преди тържествата 
„Модерен театър” притежава сбирка от кинокадри, заснети най-вероятно от оператор на киното и условно озаглавени „Сцени из живота 
на поета Иван Вазов”! В протокола на ДУК филмът на „Луна” фигурира под титула „Юбилейни тържества на Вазов” и е окачествен като 
„технически лошо изработен”.

         Същата характеристика е дадена и на един „семеен” филм, вписан в документа като „Сватбата 
на сина на А. Димитров”. В БНФ се пази 130-метрова хроника, заглавието на която бива изписано 
върху лентата и на френски – „Le ministre pour les affaires intérieures A. Dimitroff assiste à une fête 
de noces dans un village”, и на английски – „The minister of the intern offices A. Dimitroff assists to 
a country-wedding in a village”. Протагонист на филма очевидно е Александър Димитров (1878–
1921) – политик от БЗНС, водач на радикалното крило в партията, дясна ръка на Александър 
Стамболийски. Освен с преводното си заглавие – „Министърът на вътрешните работи Алексан-
дър Димитров присъства на селска сватба”, този репортаж е заведен във фонда на БНФ и като 
„Александър Димитров кумува на селска сватба” – титул, подчертаващ прякото и сравнително 
активното участие на министъра в тържеството, което обаче от картината не се разбира. В този 
ред на мисли не е изключено тъкмо този филм, съхранил образите и на височайшите сватбари от 
София, и на местните участници в хорàта и ръчениците, да е бил обявен за „семеен” и наименуван 
„Сватбата на сина на А. Димитров”.

Съобщенията в сп. „Кинематографически преглед” (№ 7) 
и в. „Мир” (7.X.1920). Фактът, че на закрита прожекция на 
дружеството присъстват патриархът на българската лите-
ратура, друг голям поет като Кирил Христов („член от юби-
лейния комитет „Ив. Вазов”) и самият министър на просве-
щението, недвусмислено говори за авторитета, връзките и 

влиянието на „Луна”

Тези пет фотографии в сп. „Съвременна илюстрация” проследяват основните моменти от събитието, които 
навярно са присъствали и във филма „Тържествата по случай юбилея на Иван Вазов”

Кадри от репорта-
жа „Министърът 
на вътрешните 
работи Алексан-
дър Димитров 
присъства на сел-
ска сватба”
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През  годината:

            
         На 3 март в кинотеатър „Одеон” е извършен атентат – в су-
терена на сградата бива взривен артилерийски снаряд. Убити са 
петима души.

    От 16 юни в „Модерен театър” всяка сряда от 15.00 ч. започват 
прожекции, предназначени „специално за ученици от основните 
училища и прогимназиите”.

  От 27 юни Акционерно дружество „Щастие” открива в 
село Княжево „отлично уредени Градина, Ресторант, Бирария, 
Кинематограф” с „отбрани филми”.

  От 5 юли „Модерен театър” подновява своите ежедневни 
кинематографически представления. Държавата в крайна 
сметка преосмисля финансовата си политика спрямо 
филморазпространението и намалява акциза върху билетите „в 
разумни размери” (25% за „кинематографните представления” в 
столицата).

     На 18 юли се открива „Сплендит кино-парк” по инициатива най-
вероятно на „Луна” АД.

   На 21 октомври Акционерно дружество „Щастие” огласява, че 
дава под наем „кинематографът в Княжево, инсталиран и готов 
за експлоатация”.

Съобщенията в сп. „Кинематографически преглед” (№ 10) и сп. „Кинозвезда” (№ 14)

Корицата с портрета на Маня Цачева, под който бива поместен 
и текст за актрисата, написан от Стефан Денчев

През декември „Кинематографи-
чески преглед” (№ 6) помества 
„фабулата” на „първата българска 

кино-драма „Лиляна”
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Марин Хитров подновява издаването на сп. „Киносвят”, но смог-
ва да отпечата едва два броя, съхранени до наши дни. 

     Сп. „Киносвят” известява, че българката Мара Чуклева, заминала „ми-
налата година за Италия с намерението да учи музика”, е успяла „да ста-
не известна не само в Италия, но и в другите европейски държави”, след 
като се снимала във филм на кинокъща в Торино.
    Сп. „Киносвят” съобщава за скорошното приключване на снимките на 
,,първия български филм, който Акционерното Д-во ,,Луна” приготовля-
ва с сюжет из нашия градски и селски живот”. Драмата е „сценирана” от 
художника Димитър Панчев, директора на Дружеството, а е снета под 
ръководството на Кеворк Куюмджиян. В случая най-вероятно става въ-
прос за филма „Лиляна”.

    На 20 май започва да излиза сп. „Кинозвезда” (1920–1929) – издание 
на пловдивското кино „Модерен театър”. Така у нас се появява първото 
специализирано издание за кино, отпечатвано извън столицата. През 
годината са публикувани само 3 броя.

    От 5 октомври Александър Стамболийски започва стодневна дипло-
матическа обиколка на Европа, опитвайки се да извади Царство Бълга-
рия от международната политическа изолация, в която то изпада след 
ПСВ. Министър-председателят посещава Англия, Франция, Италия, Бел-
гия, Чехословакия, Полша и Румъния. В някои от тези страни той бива 
заснет на филм. Според сп. „Кинематографически преглед” (№ 10, 1921) 
това със сигурност става във Франция. Три години по-късно, когато 
правителството на БЗНС вече е свалено от власт чрез преврата от 9 юни 
1923, а Стамболийски – садистично убит, сп. „Кинозвезда” (март 1924) 
потвърждава факта.

През  годината:

През декември в софийската бирария „Здраве” 
на бул. „Княгиня Мария Луиза” (под Софийския 

окръжен съд) е основан Съюзът на кинооператори-
те [кинопрожекционистите] в България. „Общото 
събрание” приема устава на организацията и избира 
нейното настоятелство (ръководство): Кирил Петров 
Перфанов (1890–1979) – председател, Стефан Болчев – 
подпредседател, Йосиф (Мешулам) Райфлер, Г. Кепев.

Членове на Съюза на кинооператорите в България (1939) – в средата е Стефан Болчев, стисналият с дясна 
ръка предната част на късия си балтон
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През  годината:

   На 1 декември Кеворк Куюмджиян напуска „доброволно” 
„Луна” (Мир, 18.XII.1920). По същото време за директор на

дружеството бива назначен Александър Гарибов, „бивш 
прокурист на кино-къщата В. Шпетер” (Кинематографически 
преглед, № 7)

           На 26 декември (неделя) в 18.00 ч. в гимнастическия салон на 
Първа софийска девическа гимназия бива тържествено открит 
„училищния кинематограф”. Сред присъстващите е министър 
Стоян Омарчевски, който държи „подходяща реч”.

На 30 декември в Со-
фия умира ирланд-
ският журналист

 Джеймс Баучер, дългого-
дишен кореспондент на 
лондонския в. „Таймс” за 
Балканите.

На 30 октомври започва да излиза седмичното списание 
„Кинематографически преглед”, чийто редактор-стопа-
нин е Александър Кребс (Сашо Раковски).

    През ноември изданието оформя предната си корица с портрет 
на българката Маня Цачева (Мария Трифонова Цачева, 1893–1966), 
която от 1917 до 1926 играе в 35 немски филма, а през 1920–1921 
участва главно в постановки на своя съпруг – кинорежисьора Ман-
фред Ноа. Чуждестранната преса я нарежда сред шестте най-ярки 
звезди на тогавашното германско кино, нарича я „хубавата черно-
ока българка” и я сравнява с Пола Негри.
     През годината списанието редовно информира за участието на 
български киноартисти в чуждестранни филми: Маня Цачева, Рай-
на х. Манчева, Елена Македонска, Жана и Васил х. Гендови, Тодор 
Радославов, Борис Михайлов (1893–1968), Любен Димитров, Велю 
Велев в Германия; Мара Джуджакова и Е. А. Гайдаров във Франция.

     На 18 декември сп. „Комедия” (1920–1921), редактирано от Сте-
фан Гендов, брата на Васил Гендов, известява: „Търсят се артисти 
за една голяма филмова пиеса, която ще се снеме в България. Же-
лающите да се отнесат до Васил х. Гендов, бул. „Дондуков”, 54”. За-
почва шетнята около „Дяволът в София”.

Кориците на списанията, които излизат през годината

Съобщенията за откриването на Училищния кинематограф в „Мир” (28.XII.1920) и „Зора” (29.XII.1920)

1920
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Единственото известно съобщение, отнасящо се до съдържанието 
на филма, е, че той изобразява „романа на една девица – селянка”.

Бащата на шестнадесетгодишната Лиляна, дребен софийски чиновник, умира. Неговият бивш
началник в службата се възползва от невинността на девойката и „сполучва да я измами”, след 

което тя бива изключена от гимназията и „тикната по пътя на порока и безчестието”. Изтощена и за-
боляла, Лиляна се прехранва, като позира на столичен художник. Тъкмо в ателието му тя се запознава 
с младия момък Камен, син на заможно селско семейство. Двамата се влюбват един в друг, женят се 
и заживяват щастливо в Каменовото село. Ала скоро ненавистта и презрението на тамошните моми и 
невести, узнали миналото на Лиляна, довеждат до смъртта ѝ. Призракът на младата жена обаче продъл-
жава да броди из селото. Увлечен подир него, Камен пада от висока скала и умира…

1921

Акционерно дружество „Луна” (София)

Димитър Панчев и асистент-режисьор 
Васил Бакърджиев

Константин Сагаев (по едноименната му 
поема)

Кеворк Куюмджиян, Жан Парнак

Кеворк Куюмджиян

ЛИЛЯНА
Игрален филм (кинодрама)

Четири кадъра от филма „Лиляна”, 
в които се виждат артистите Цве-
тана Оджакова, Светослав Казан-
джиев и Иван Цачев (оперен певец 
и от 1919 съпруг на актрисата Мими 
Балканска)

Цветана Оджакова (Лиляна), Светослав 
Казанджиев (Камен), Иван Цачев 
(художникът), Ставруда Фратева (майката 
на Камен), Живко Оджаков, Панталей 
Хранов, Иван [Златан/Цветан] Пържев, 
Мишков, Петко Чирпанлиев, Мери 
Станинова-Стендич

София, околностите на София, село 
Драгалевци

4 април 1921 в ателиетата на „Саша филм” 
във Виена

ВИНОВНА ЛИ Е?
Игрален филм (мелодрама)

Акционерно дружество „Луна” (София)

Николай Ларин и асистент-режисьор Васил Бакърджиев

Николай Ларин

Шарл Кьонеке и асистент-оператор Жак Леви

Вяра Набокова, Петко Чирпанлиев, Йордан Караферманов, 
Иван Руев, Георги Иванов, Николай Колицов, Мери Стани-
нова-Стендич, Васил Бакърджиев, Йохан Розенблат/Йохан 
Розев

София, околностите на София, село Бояна

филмът остава незавършен (поради внезапното заминаване 
на Вяра Набокова в чужбина – според Васил Бакърджиев)

Кадри от филма „Виновна ли е?”
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Гендов филм

Васил Гендов

Йосиф Райфлер и асистент-оператор Христо Константинов

Васил Гендов (Дяволът), Жана Гендова (проститутката), Иван 
Попов (Григорий, нейният баща), Мери Михайлова (Юлияна, 
нейната майка), Георги Сотиров (нейният брат), Елена Снежина 
(дама от висшето общество), Мария Ив. Попова

София – пред Народния театър, Военна рампа

5 юни 1921 в кино „Модерен театър” (София)

Скучаейки в Пъкъла, Дяволът решава да опознае живота на хората и 
за целта избира София, където първите му контакти не са обнадежда-

 ващи - разхождайки се из улиците на града в чудноватия си мефистофелски 
костюм, той бива замерян с камъни. Тогава Дяволът пуска в действие своята 
машинка за фабрикуване на пари, които му отварят вратите на най-знатните 
домове. Облечен по последна мода, той скоро се озовава във вихъра на охол-
ния живот и става част от столичния хайлайф. За своя партньорка Сатаната 
избира една проститутка, чиято майка изкарва прехраната на семейството, 
докато бащата Григорий се оказва крадец и пияница. Млада дама от висшето 
общество моли Дявола да убие възрастния ѝ мъж, за да наследи богатство-
то му. Той я отпраща към Григорий, който с готовност оказва съдействие, из-
вършва убийството, открадва машинката за правене на пари и побягва. Ос-
танал без средства, Дяволът бива позорно изхвърлен от висшето общество. 
Полупребит, осъзнал, че хората са много по-порочни от него, той едва се доби-
ра до своите владения, заклевайки се повече да не сменя ада със София.

1921

ДЯВОЛЪТ В СОФИЯ
Игрален филм (комедия)

Кадри от филма „Дяволът в София”, несъхранен до наши дни

  
      През  април „Гендов снима усилено своя 
филм” („Дяволът в София”) - „крупна” и 
„единствена по рода си българска кино пиеса 
из нашия граждански живот”, чието заглавие 
още не е фиксирано. Зад камерата е М. Рай-
флер – „отличен оператор от „Модерен Театър”, 
който е достатъчна гаранция за успеха на фо-
тографическата част” (Кинематографически 
преглед, № 21). 

В края на април „Кинопреглед” (№ 23) информира за инцидент, станал 
по време на осъществяването и заснемането на първите у нас кинокас-
кади. Така списанието става първото наше издание, което повдига тази 

любопитна тема
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              През годината:
       Годината 1921 е първата „нормална” в киноживота на София (а и на 
България) за последните 10 лета. През 1912 избухва Балканската война, 
през 1913 – Междусъюзническата, последвана от ПСВ (1914–1918), от края 
на 1919 до средата на 1920 кинематографите преустановяват своята дей-
ност. Покрай тях спират да излизат и киносписанията.

През януари Алберт Давидов (синът на Рубен Дави-
дов) бива назначен за „административен директор” на 
„Луна” АД, измествайки от тази длъжност Димитър 
Панчев.

   В началото на февруари сп. „Кинематографически преглед” 
(№ 10) огласява: „Акц. Д-во „Луна” възнамерява да филмира 
наскоро една кино-комедия, написана от нашия редактор, г-н 
С. Раковски. За тая цел са ангажирани вече нужните артисти”.
    Съобщение в същия брой уверява, че „българската кинодра-
ма „Лиляна” се копира усилено и наскоро ще бъде готова”.

    В края на март същото издание (№ 17) уверява, че „българ-
ската кино-драма „Лиляна” е занесена в Прага, „за да се копи-
ра, и вероятно е, че ще бъде представен за пръв път там”.

   На 4 април в „ателието” на „Саша филм” във Виена е осъ-
ществена пробна кинопрожекция на „Лиляна”, продуциран 
от „Луна” и режисиран от Димитър Панчев.

    На 24 април, година и два месеца след атентата, кинотеатър 
,,Одеон” бива тържествено осветен и открит наново – „ре-
монтиран, украсен и драпиран”, оборудван с „подподна венти-
лация”.

   На 1 май (Великден) ,,Одеон” разтваря врати и „за публика-
та” – с новосформиран оркестър, дирижиран от Тодор Торча-
нов.

   По същото време в кинематограф бива превърнат и театър 
„Ренесанс” (бившият концертен салон „Нова Америка”), след 
като „Луна” АД го наема „за през летния сезон”.

  Зрители посреща и летният кинотеатър „Сплендид парк”, 
представящ „най-нови и модерни пиеси (филми)”.

           През месец април сп. „Кинематографически преглед” бива 
преименувано на „Кинопреглед” и в девет поредни броя (№ 22–№ 
30) се афишира като „орган на Съюза на българските филмодавци”, 
членове на чийто Управителен съвет са: Вили Шпетер (отскорошният 
директор на „Модерен театър”), Спиро Янков (новият мениджър на 
,,Одеон”), представителят на „Патé фрер” Георге (Жорж) Я. Гюламила 
(1845–1928), арх. Наум Торбов, Александър Гарибов („Луна” АД).

Информацията за „Лиляна” в специализирания кинопечат

На 26 април „Мир” информира за 
освещаването на ,,Одеон”

От този брой списание-
то на Александър Кребс 
става печатен орган на 
Съюза на българските 

филмодавци
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През  годината:

През април журналистът Стефан 
Денчев основава ежеседмичното 
илюстровано списание „Киносвят”, 

което огласява за пръв път заглавието 
„Дяволът в София”.
      Освен това „Киносвят” отпечатва инфор-
мация и фотографии на нашите кино-ар-
тисти в странство: Мара Чуклева (Италия); 
Маня Цачева, Цвета Цачева (1900–1975) 
– омъжена за немския актьор Георг Алек-
сандър, Райна х. Манчева, Елена Македон-
ска, Борис Михайлов, Тодор Радославов, 
Любен Димитров, Велю Велев, Никола Ди-
митров (Германия); Мара Джуджакова и Е. 
А. Гайдаров (Франция); Светослав (Слави) 
Казанджиев, получил добър ангажимент 
от „Саша филм”.

През първите дни на май „Кинопреглед” съобщава, че „снимките на българския филм „Дяво-
лът в София” са привършени”. В следващия си брой (№ 24) списанието помества „ликовете на 
участвующите”.

     През първата половина на май „Дяволът в София” бива „преработен в Виена” и „игран там с голям 
успех” (в. „Нова Комедия”).

    На 2 юни Сава Огнянов (1876–1933) показва в „Одеон” италианския филм „Абатството на Черната 
планина” („La badia di Montenero”), режисиран от Ренато Булла.

    На 5 юни „Дяволът в София” е представен „за първи път” на „специално юбилейно утро”, прове-
дено в „Модерен театър”, на което присъстват „специално поканени видни писатели и публицисти”.

      На 30 юни в кино „Модерен театър” филмът „Дяволът в София” е показан за пръв път пред широка 
публика.

На 18 юни в. „Развигор” 
(1921–1927) – седмичен „ли-
тературен лист”, редактиран

 от писателя Елин Пелин и филолога 
Александър Балабанов, огласява, че 
„неколцина измежду артистите, ху-
дожниците и писателите” са основали 
„Дружество за български кинема-
тограф”. Наречено „Витоша”, то си 
поставя за цел да популяризира бъл-
гарското изкуство в чужбина, да до-
принася „за изнасяне върху платното 
по-хубавите произведения на видните 
български писатели”, а и да „основе 
едно общо българско списание”.

Първият брой на сп. „Киносвят”, което „няма 
нищо общо” с неговия съименник от 1919–1920

Маня Цачева върху корицата на сп. „Киносвят”

През май „Кинопреглед” (№ 24) помества „ликовете на участвую-
щите” в „Дяволът в София”

Кадър от филма „Абатството на Черната планина”, в 
който „първият артист на Народния театър” изпълнява 

главната роля на д-р Коло

На 10 май бива открита и започва занятия школата за 
подготовка на кино-артистки и артисти „Диана”, ръко-

водена от режисьора Боян Рамов



115

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
На 19 септември в. „Пряпорец” огласява: „Софийското 
дружество „Витофилм” е започнало инсценирването на 
известния Вазов роман „Под игото”. Взимат участие  по-

чти всички наши видни артисти. Използват се за статисти и уче-
ниците от кино-школата при това дружество”. Амбициозният 
проект очевидно пропада, защото по-сетне печатът не пророн-
ва и дума за него.

     Но пък радетелят за екранизирането на „Под игото” – писа-
телят, драматургът и директор на Народния театър (1931–1933) 
Константин Димитров Стаматов (1889–1963), известен повече 
с псевдонима си Константин Сагаев, основава и ръководи ки-
но-драматическата школа „Витофилм”, която разтваря врати 
от 1 октомври.

1921

На 21 август настоятелството на Съюза на кинооператорите в България от-
правя писмо до Кирил Петров, на което той не отговаря. Ето защо бива за-
менен от г. Александров, а Стефан Болчев заема „председателското място”.

     На 18 септември (неделя) в „Модерен театър” за „пръв път на кинематографното 
платно” се изпълнява „скеч-филма на Борю Зевзека”. Съчетаващ киното и театъ-
ра, скеч-филмът или кино-скечът е модерна за онова време художествена форма, 
позволяваща едновременно разиграване на сюжета както върху екрана, така и на 
сцената.

     На 1 октомври в София бива открита трета кино-школа или кино-студия – „при 
фабриката на Акционерно д-во „Луна”, ръководена от руския киноактьор, сцена-
рист и режисьор Николай Поликарпович Бугаенко-Ларин (1888–1944). 

     На 8 октомври започват снимките за „Виновна ли е?”. Освен че го охарактеризира 
като „първия сериозен български филм”, „грандиозен филм из нашия бит” и „една 
пиеса с национален сюжет”, пресата уверява, че неговото „първоначално название” 
е „Кой е невинен, нека пръв хвърли камък”, а с режисурата му е „ангажиран” Ни-
колай Ларин.

    Към края на годината в квартал Ючбунар започва прожекции кино „Надежда”, 
„експлоатирано” от „България филм” АД.

   За „Нова година в театър „Одеон” се подготвя „кино-концертно утро”, в което 
участват „известните столични артисти” Жана Гендова и Васил Гендов – уведомя-
ва на 23 декември „Нова Комедия”, добавяйки: „Ще бъде представен оригиналния 
филм „Дяволът в София”. Родена в Сливен като Иванка Иванова, известна и с ар-
тистичния си псевдоним Жана Дорит, Жана Гендова (1899–1976) е дългогодишна съ-
пруга на Васил Гендов и верен спътник по неговия трънлив път в българското кино.

През  годината:

    През първата половина на ноември „Кинопреглед” (№ 29) оповестява „окончателното наимену-
вание” на „новия български филм” – „Виновна ли е тя?”, помествайки няколко кадъра от него и до-
пълвайки, че „остават още няколко сцени да се снемат, за да бъде готов”. В същия брой за пръв път 
се споменава и заглавието „Под старото небе”. „Мълви се – започва съобщението в рубриката „Из 
нашата област” – че тази пиеса ще бъде филмирана. Подробности липсват”.

    През ноември сп. „Кинопреглед” съобщава, че в Берлин се подготвя „голям филм под заглавие 
„Носферату”. Продуцентите му възнамеряват да изпроводят на Балканския полуостров „експедиция 
от видни германски артисти”. Подчертава се, че „България ще заеме централно място в снимките от 
Балканите”.

    През декември „Кинопреглед” (№ 31) известява, че „поради неблагоприятното време, снимките на 
българския филм „Виновна ли е?” са преустановени”.

На 1 декември сп. „Биоскоп” публикува кратка информация за киноживота в нашата страна, озаглавена „Бум” на филмовото производство в България”: „Филмовата компания 
„Луна” от София започна производствени дейности в значителни мащаби под патронажа на правителството, което гарантира изкупуването на копия от цялата продукция на фирмата за 
разпространение в чужбина като пропаганда. За режисьор на тези продукции компанията е ангажирала г-н Н. Ларин, основател на добре познатия руски филмов концерн „Ермолиев“.

Освен че отвори училище за киноизкуство, г-н Ларин вече си е осигурил услугите на близо 100 български и руски артисти. Първият му филм ще разказва в пет филмови части историята на младо 
българско селско момиче – главната героиня, чиято роля е поверена на мадам Набокова”.

Така в средата на септември започва ре-
кламната кампания за „Виновна ли е?”, чи-

ето заглавие все още не е утвърдено

По същото време со-
фиянци получават 
възможността да 
прочетат новините 
на БТА от екрана
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Три реклами в три периодични издания свидетелстват за откриването на три 
киношколи в София през 1921

Това рекламно каре се появява в два поредни броя на сп. „Театрален преглед” 
(от 17 и 24 септември)

„Кинопреглед” (№ 29) пръв 
помества сцени от филма 

„Виновна ли е?”

Вестта за кинематографичните подвизи на „Луна” достига чак до Великобритания, 
където „Биоскоп” (№ 790) отпечатва в постоянната си рубрика „Новини и писма от 

чужбина” кратка информация за филмопроизводството в нашата страна
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Кинохрониките на „Луна”:

   На 6 януари край Рилския манастир е погребан Джеймс Баучер – по негово желание, 
изразено приживе. Траурната церемония бива подробно описана в столичния печат, но 
само „Вестник на вестниците” огласява на 8 януари, че „погребението на Баучера от София 
до Рилският монастир включително, е снето на кинематографичен филм” – със сигурност 
онзи, който фигурира в протокола на ДУК под титула „Погребението на Баучер”.

    На 15 януари Александър Стамболийски се завръща от стодневната си обиколка из Ев-
ропа със „специален влак”. На софийската Централна гара премиерът бива „причакан” от 
своите министри, „дипломатическото тяло”, офицери, „делегации на селските дружби с 9 
знамена”… „От гарата – отбелязва „Мир” – г. Стамболийски се отправи за външното минис-
терство, гдето от балкона държа едночасова реч”. Събитието не само бива отразено от пре-
сата, но и увековечено върху филмова лента – най-вероятно от кинооператори на „Луна”. 
Доказателството за това се съхранява в БНФ – кинохрониката „Посрещане на Александър 
Стамболийски”. Речта от балкона на външното министерство [днешната сграда на БАН] 
също може да се види в „Националната революция в България” („Die Nationale Revolution 
in Bulgarien”) – монтажен документален филм, реализиран след Деветоюнския преврат 
през 1923 от немското кинематографическо дружество „Урания”. В протокола на ДУК също 
се споменават заглавията „Завръщането на Стамболийски от Европа” и „Речта на Стам-
болийски от балкона на външното министерство”.

     На 26 март своя „традиционен боен празник” отпразнува „техническата дружина при жан-
дармерията” – „при плаца на дружината” в присъствието на министрите Недялко Атанасов 
(на железниците, пощите и телеграфите) и Александър Радолов (на правосъдието), ген. 
Михаил Георгиев (началника на Жандармерията) и полк. Димитър Мустаков (началника на 
Пограничната стража). „Кинопреглед” (№ 18) уведомява, че тържеството е било филмира-
но от „Луна” АД, добавяйки: „Снимките са излезли сполучливи и наскоро ще бъдат предста-
вени в София”. Същият брой, излязъл вероятно през първата половина на април, уверява, 
че „са били направени снимки от освещаването на тютюневата фабрика „Енидже”, и 
от електрическата юзина в Панчарево. Тия дни – прогнозира „Кинопреглед” – „Луна” въз-
намерява да снеме трудоваците, както и да направи снимки от околностите на Рилския 
монастир”.

   На 27 март бива тържествено открита „най-голямата българска фабрика за папироси 
и тютюни” – „грамадна постройка”, издигната от братя Златеви на ъгъла на софийските 
булеварди „Дондуков” и „Фердинанд” („Васил Левски”) и наречена „Енидже”. Четирима 
свещеници извършват водосвета, на който присъстват министърът на финансите Марко 
Турлаков, главният прокурор, представители на Търговската камара и печата. На другия 
ден „Мир”, а на по-следващия и „Пряпорец” отпечатват идентичен текст (очевидно плате-
на публикация), описващ освещаването, в който лаконично се отбелязва: „Направиха се 
кинематографични снимки”.

     В края на април сп. „Киносвят” (№ 2) отбелязва, че по инициатива на „младия и енерги-
чен” административен директор Алберт Давидов и вещото ръководство на техническия 
директор Александър Гарибов „Луна” изработва „в едно кратко време хиляди метра филм, 
из нашия обществен живот и хубавата българска природа, които далеч надминават всички 
изработени досега и по нищо не отстъпват на чуждите, внасяни в нас”. Изданието изрежда 
„по-важните” от тези хроникално-документални филми, подчертавайки, че те „понастоя-
щем се копират”: „Ученическата трудова повинност в с. Бяла черква (Търновско), с при-
съствието на министрите г. г. Цанко Бакалов и Н. Атанасов”, „Първият празник на бъл-
гарската жандармерия в София”, „Изглед на Варна и пристанището”, „Прокопаването 
на канала между Дервенското [Девненското] и Гебедженското [Белославското] езера с 
парахода-машина „Драга” и „Изгледи от шосето за Самоков, с двете инсталации при 
Панчарево”.

     От 12 до 17 май в Прага се провежда изложба, „уредена от чехословашките земледелски 
дружества”, която бива посетена от „българска делегация”, състояща се от „43 екскурзианти 
–земледелци” и 10 депутати на БЗНС, водени от Александър Оббов, министъра на земеде-
лието. В чешката столица нашенците не само разглеждат изложението, но и полагат венец 
на гроба на Павел Шафарик (1795–1861). Така се раждат два кинорепортажа, оцелели до 
наши дни.

     На 21 май в Прага в чест на нашата земеделска делегация е дадено „кинематографиче-
ско представление с снимки от задължителната трудова повинност в България”, уважено от 
„министри, сенатори, депутати, професори и журналисти”.

Кадри от документалния филм „Националната революция в България”, отразяващи както посрещането на Александър Стам-
болийски на софийската Централна гара, така и речта му от балкона на външното министерство
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Ако някой от „трудовашките” филми на „Луна” бе съхранен до наши дни, той най-вероятно щеше да съдържа изображения, по-
добни на тези от настоящите фотографии, уловили мигове от ученическата трудова повинност, от работата на полето, от дър-

водобива в планината

Така е изглеждал „главният герой” на филма „Прокопаването на канала между Дервен-
ското и Гебедженското езера с парахода-машина „Драга” На 1.X.1926 сп. „Нашето кино” (№ 71), популяризирайки дейността на „пътующите кинематографи” при МНП, 

споменава, че в техния репертоар фигурира заглавието „Земледелската изложба в Прага”

В чешката столица делегатите на БЗНС полагат венец на гроба на словашкия филолог, етнограф и поет Павел Шафарик, авто-
ра на книгата „Славянски древности” (1837), в която той отделя значително място и на българите
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Кинохрониките на „Луна”:

      На 24 май Васил Бакърджиев и Жан Парнак заснемат честването на светите братя Кирил и Ме-
тодий, по време на което провокатор анархо-комунист хвърля бомба в редиците на традиционната 
ученическа манифестация, ранявайки няколко деца. Атентатът провокира софийския печат, който 
подробно проследява случилото се през деня. Словесното описание на празника напълно съответ-
ства на визуалното съдържание на един от епизодите, изграждащи филма „Националната револю-
ция в България”.

     На 17 юли (неделя) премиерската дъщеря Надежда Стамболийска се омъжва за Иван Бояджиев, 
сина на „оранжевия” депутат Григор Бояджиев. Към плевенското село Български Караагач (от 1934 
– Тотлебен), откъдето са Бояджиеви, се стича „отбран свят”. От столицата пристигат министри, депу-
тати, генерали, дипломати, но не и цар Борис III, макар да е поканен лично от тъста. Организацията 
е отлична – с помощта на военните е осигурен редовен транспорт за около 4000-те гости, бива въз-
дигнат палатков лагер. На сватбата присъстват журналисти, фотографи, кинооператори… Венчал-
ният обред, извършен по обяд в двора на Бояджиевата къща, бива съпроводен от песнопенията на 
хòра на софийската църква „Света Неделя”. „Два кинематографически апарата направиха сним-
ки на церемонията” – свидетелства на 20 юли плевенският в. „Северно ехо”. Поради своя „семеен” 
характер заглавието „Сватбата на дъщерята на Стамболийски” бива вписан в протокола редом с 
репортажа „Сватбата на сина на А. Димитров”.

     На 16 октомври (неделя) бива отбелязана (след няколкократни отлагания) 30-годишнината на 
„непрекъснатата писателска дейност” на Цанко Церковски (псевдоним на Цанко Генов Бакалов, 
1869–1926) – поет, белетрист и драматург, политик, радетел за учредяването на БЗНС, депутат, ми-
нистър… По този повод в родното му място Бяла черква се събират „хиляди гости, придошли от цяла 
България”, група писатели и журналисти пристига със специален влак от София. Юбилеят се откри-
ва „сутринта на полето” с реч на самия Стамболийски, след когото говори Омарчевски… От 18.00 ч. 
под открито небе артисти от Народния театър представят пиесата на Церковски „Под старото небе” 
(1921). През този ден се ражда и филмът „Тържествата по случай юбилея на Цанко Церковски”.
     Ликът на Цанко Церковски и днес може да се види (редом с изображенията на Александър Стамбо-
лийски, официални лица и висши военни) в репортажа „Г-н Ал. Стамболийски, министър-предсе-
дателят на България, присъства на военно тържество в София” – 80 метра, запазени във фонда на 
БНФ под наименованието „Посещението на Стамболийски в казармите на VI полк”, но чийто ори-
гинален заглавен надпис е двуезичен. Кадрите най-вероятно са заснети през 1921, когато I пехотна 
софийска дружина (бившият I пехотен софийски полк) и VI пехотна търновска дружина (бившият VI 
пехотен търновски полк) отпразнуват съвместно бойния си празник на 22 октомври (датата на боя 
при Селиолу през 1912 по време на Балканската война) с панихида, молебен и маршировка пред ви-
соките гости върху плаца на казармите (на чието място днес се възвисява НДК). Дали това дефили-
ране е било същото, отразено в „Парад на Софийския гарнизон” – поредното заглавие, споменато 
в протокола на комисията, не се знае. Знае се само, че основната военна единица на Софийския 
гарнизон е тъкмо I пехотна софийска дружина. Знае се още, че „проектираните за после обед игри 
бидоха отложени поради убийството на министра на войната г. Димитров” (Мир, 24.X.1921).

     Като най-близък и фанатично предан съратник на Стамболийски, Александър 
Димитров оглавява „силовите” министерства в правителството на БЗНС – на въ-
трешните работи (1919–1921) и на войната (1921). Не одобрявайки въоръжените 
действия на ВМРО, той се опитва да ги обуздае (особено в граничните райони). 
Затова и бива убит – на 22.X.1921 в Конявската планина от чета на организацията 
и по нареждане на Тодор Александров. Александър Димитров бива изпроводен 
в отвъдното на 26 октомври, когато в катедралната църква „Св. Неделя” е отслу-
жено опело. Част от церемониала е заснета на филм, който оцелява до наши дни 
– 310 м., съхранявани в БНФ под титула „Погребението на министъра на войната 
г-н Александър Димитров, паднал убит на 22 октомври т. г. от злодейска ръка 
при село Конйово [Коняво], Кюстендилско”.

Тържеството в чест на светите братя Кирил и Методий – 24 май 1921

Сватбата на дъщерята на Александър Стамболийски – 17.VII.1921
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     В началото на ноември „Кинопреглед” (№ 28) отпечатва обширна статия на Алберт Давидов, в която авторът прогласява Стоян 
Омарчевски за първия български държавник, осъзнал „грамадното значение на кинематографа”. „Все благодарение на г. Министър 
Омарчевски – продължава ласкателните си слова административният директор на „Луна” АД – бидоха снети погребението на бла-
городния англичанин Сър Джеймс Баучер…, Юбилеите на Ив. Вазов и Цанко Церковски… Снети са също сцени от трудовата 
повинност, празднуването на Св. Св. Кирил и Методи, погребението на зверски убития Министър на Войната Ал. Димитров и 
много други красиви изгледи от хубавото ни отечество”.
       За подобни изгледи споменава в мемоарите си Васил Бакърджиев, уверяващ че заедно с Жан Парнак са снимали хубостите на Ло-
корско, Лакатник и Черепишките скали – кинокадри, които вероятно са използвани при направата на документалния „Искърското 
дефиле” (1921) – заглавие, което фигурира във филмографията на Бакърджиевото творчество.
      В крайна сметка от 24-те филма на „Луна”, предложени за продажба на ДУК, бива одобрен само един – и той най-вероятно е бил 
реализиран през 1921. Заглавието му е „Пресушаване на Сунгурларското блато”. „Комисията намира – гласят финалните редове от 
протокола на ДУК – че може да се използува и го оценява по 2 лв. метъра”.

Три фотографии от тържествата по случай 
юбилея на Цанко Церковски

Кинохрониките на „Луна”:

Александър Стамболийски и Цанко Церковски в репортажа „Г-н Ал. Стамболийски, министър-председателят на България, присъства на военно 
тържество в София”
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В средата на ноември сп. „Кинопреглед” (№ 30) помества три реда: „Акц. Д-во „Луна” е привършило филма 
„Погребението на М-р Димитров”. Филма има около 320 метра. Фотографията е добра”.

Само тези шест титулни надписа на кинохроники 
на „Луна” са съхранени до наши дни
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     В началото на 20-те години на ХХ в. софийското кино не 
е сериозният киноцентър, функционирал през отминалото 
десетилетие. Въпреки това негови кинооператори заснемат 
няколко хроники, опитвайки се да уловят духа на времето.

   Законът за Трудовата повинност (14.VI.1920), чрез който 
бива въведено задължителното полагане на обществен труд 
в полза на държавата, вдъхновява както камерамените на 
„Луна”, така и кинооператора на „Модерен театър” Йосиф 
Райфлер. На 11 април той заснема „филмови сцени из дей-
ността на трудоваците в София”, чиято дължина е била 
около 200 метра. „Благодарение хубавото време снимките са 
излезли сполучливи” – рапортува „Кинопреглед” (№ 20). Сп. 
„Киносвят” (№ 2) потвърждава информацията: „Софийските 
трудоваци бяха кинематографирани от „Модерен Театр”. Бла-
годарение опитността на аператьора г. Райфлер и хубавото 
време, снимките излязоха сполучливи. Изгледът от тия сним-
ки, се представиха в салона на същото дружество”.

   На 8 ноември (Димитровден) по време на извънредно ки-
ноутро в „Модерен театър” са прожектирани репортажите 
„Празникът на Първи конен полк” и „Погребението на 
Иван Вазов”, които най-вероятно са били дело на Йосиф 
Райфлер.

Кинохрониките на „Модерен театър”:
Трудовата повинност навлиза във всички сфери на стопанския живот у нас

Сцени от последното сбогуване на столичани с Иван Вазов, починал на 22-ри и погребан на 28-и септември – изнасянето на ковчега му от църквата „Света Неделя”, траурното шествие из 
софийските улици, полагането на тленните останки на народния поет в неговото вечно жилище зад църквата „Света София” и речта на поета Кирил Христов

Йосиф (Мешулам) Райфлер – немец (от еврейски 
произход), живял дълги години у нас. Започнал като 

„часовникар”, той става (най-вероятно през 1916) про-
жекционист, но и кинооператор на „Модерен театър”, 
за който реализира десетки кинохроники. Заснема 
четири от ранните игрални филми на Васил Гендов: 

„Любовта е лудост” (1917), „Дяволът в София” (1921), 
„Военни действия в мирно време” и „Бай Ганьо” (1922)
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София. Агенти на чуждо разузнаване получават нареждане да се доберат до важни поверителни документи от Военното 
министерство. За тази цел те вербуват момиче, което работи в нощно заведение. По тяхно поръчение то се запознава и

 поддържа връзки с висш офицер от министерството. Но внезапно между момичето и щабния офицер пламва любов, която обър-
ква плановете на шпионите. Момичето разкрива заговора пред своя любим, който, от своя страна, се опитва да арестува чуждите 
агенти. Започва преследване, по време на което офицерът и момичето са убити от шпионите в хотелска стая.

1922

Гендов филм

Васил Гендов

Йосиф Райфлер

Христо Константинов

Жана Гендова (момичето), Алексан-
дър Кребс (офицерът), Васил Ген-
дов (първи агент), Драго Алексиев 
(втори агент), Георги Сотиров (трети 
агент)

София

14 май 1922 в кино „Одеон” (София)

Според Васил Гендов снимките за 
филма са започнали през април 
1919, а премиерата е била през 
есента на същата година.

ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
Игрален филм (мелодрама)

Само тези три снимки и две съобщения свидетелстват днес за съществуване-
то на филма „Военни действия в мирно време”

     В сп.„Кинопреглед” (№ 40) се известява, 
че „Луна” АД снима „кино-скеч”, озаглавен 

„Военни действия в мирно време”. За „пробното 
му представяне” съобщава следващият брой (№ 
41), уверявайки, че премиерата ще се състои на 
14 май преди обяд в кино „Одеон”. Информаци-
ята би трябвало да е достоверна, защото източ-
никът ѝ най-вероятно е Александър Кребс, който 
в случая освен журналист е и един от участници-
те във филма. Затова и е учудващо, че тя влиза 
в противоречие с мемоарните свидетелства на 
Васил Гендов, според когото снимките са започ-
нали през април 1919, а премиерата е била през 
есента на същата година. Има и друго – режисьор-
ът охарактеризира творбата си като мелодрама, 
чийто сюжет се развива „в духа на „шпионските” и 
„авантюристични” филми, само че на наша почва”, 
докато за Кребс това е „духовит български филм”. 
Васил Гендов твърди, че „Военни действия в 
мирно време” е изработен от неговата фирма 
„Гендов филм”, Кребс анонсира кино-скеча като 
продукция на „Луна”. През февруари 1921 сп. „Ки-
нематографически преглед” съобщава, че Сашо 
Раковски (Александър Кребс) е написал „една 
кино-комедия”, която „Луна” АД „възнамерява да 
филмира наскоро”, като „за тая цел са ангажира-
ни вече нужните артисти”. Дали в случая не става 
дума за „Военни действия в мирно време”?
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Бай Ганьо Балкански е богаташ и политически въжеиграч, „известен в цяла България”, 
който живее сам, обслужван от своя слуга Йовчо Гладника. Желаейки да захване някакво

 „предприятие”, от което да има келепир, Бай Ганьо се среща с Фильо Гочоолу – „търговец с капи-
тал”, Танас Дочоолу – „търговец на винена индустрия”, и Данко Хаирсъзина. Четиримата решават 
да започнат издаването на вестник „Народно величие”. Така Бай Ганьо става журналист, а след 
като издава първия брой – и главен редактор на вестника. За да го злепостави пред общество-
то, опозицията решава да използва неговата слабост към жените и скоро изпраща в редакцията 
на вестника Мадмоазелата – млад мъж, преоблечен в дамски дрехи. Неподозиращият нищо Бай 
Ганьо упорито ухажва „непознатата”, дори ѝ предлага мускалче с розово масло. В крайна сметка 
Балкански разбира измамата и прогонва мнимата дама.
     След като присъства на политическо събрание, Бай Ганьо решава да се кандидатира за наро-
ден представител. В деня на изборите Хаирсъзина и предвожданите от него съмнителни лично-
сти успяват да наплашат и разпръснат избирателите на другите кандидати, в резултат на което 
Балкански бива избран за депутат. Избирателите му устройват овации и го обявяват за „достоен 
избраник”. Трогнат от вниманието, Бай Ганьо държи прочувствена реч.
    След тези бурни политически и обществени борби Бай Ганьо решава да тръгне из Европа „по 
търговия с розово масло”. Нарамил дисагите си, пълни с мускали, той се качва на влака. След ре-
дица перипетии по време на пътуването, Балкански пристига във Виена. След като не намира по-
знати в града, той се отправя към хотел „Лондон”, където не позволява на пиколото да се докосне 
до „безценния” му товар. В кафене „Мендл”, където по това време се събирали българите във 
Виена, Бай Ганьо открива сънародника си Стойчо и със своето прословуто нахалство принуждава 
младежа да го съпровожда като екскурзовод по време на разходката му из австрийската столица. 
Двамата заедно разглеждат забележителностите на града, возят се на влакче в Пратера. По ули-
ците и в кафенетата Ганьо не пропуска възможността да задиря чужденките, а когато огладнява, 
похапва кашкавал и хляб пред паметника на Мария Терезия, без да се смущава от минувачите. 
След като се насища на Европата, патриотът Бай Ганьо решава да се завърне в родината.

Кинематографическа кооперация „Янтра филм” (София)

Васил Гендов

Йосиф Райфлер

Стоян Михайлов Попов (Бай Ганьо), Иван Касабов (Фильо Гочоолу), Йордан Ка-
раферманов (Танас Дочоолу), Петър Шишков (Данко Хаирсъзина), Стойко Хри-
стов (Йовчо Гладника, слуга на Бай Ганьо), Жана Сладкарова-Яковлева (Фифи, 
диригентка на оркестър), Рачо Рачев (журналист, приятел на Фифи), Димитър 
Стайков (Стойчо), Васил Катеров (келнер)

1922

БАЙ ГАНЬО
Игрален филм (сатирична комедия)

Кадри от филма 
„Бай Ганьо”

Казанлък, Пловдив, Виена

октомври-ноември 1922 в 
кино „Одеон” (София)

Сценарият е написан по 
мотиви от произведение-
то на Алеко Константинов 
„Бай Ганьо. Невероятни 
разкази за един съвреме-
нен българин”, от което са 
използвани главите: „Бай 
Ганьо прави избори”, „Бай 
Ганьо журналист” и „Бай 
Ганьо тръгна по Европа”.

Този лист хартия, открит от доц. д-р Александър Донев с по-
мощта на уредниците от Националния исторически музей, 
е безценен, защото върху него е отпечатан най-ранният, 
съхранен до наши дни плакат за български игрален филм
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Дядо Станко, Кънчо и Стайко са селски пъдари. Младият Кънчо харесва Сев-
дана, дъщерята на дядо Станко, но тя е влюбена в овчаря Горан, дошъл преди 

време от планината и смятан за чужд човек в селото. При сбиване с другоселци за 
спорна мера дядо Станко бива тежко наранен. Повикан от Севдана, която се тревожи 
за баща си, Горан пристига в разгара на боя и изнася пострадалия. Обзет от ревност, 
Кънчо стреля в овчаря. Настанени в кошарата на дядо Благо, двамата ранени, дядо 
Станко и Горан, скоро оздравяват под грижите на Севдана. Но пък настъпва продължи-
телна суша, която селяните си обясняват с греховете на младите, дръзнали да се про-
тивопоставят на установените нрави и традиции. Обвиненията са насочени най-вече 
към Севдана заради връзката ѝ с планинеца. След като всички започват да я отбягват, 
тя полудява – боса, дрипава, изнемощяла се скита из лозята, прави дори опит да се 
удави… Не след дълго Севдана издъхва в ръцете на баща си и дядо Благо. Възмездието 
настига Кънчо и той също умира, а Горан напуска селото.

1922

Акционерно дружество „Луна” (София)

Николай Ларин
и асистент-режисьор Васил Бакърджиев

Цанко Церковски (по едноименната му пиеса)

Шарл Кьонеке
и асистент-оператори Кеворк Куюмджиян, Жан Парнак

Вела Ушева (Севдана), Златан Кашеров (Горан), Иван Попов (дядо Стан-
ко), Петко Чирпанлиев (Кънчо), Никола Балабанов (Стайко), Мила Савова 
(стрина Страхилка), Добри Дундаров (дядо Благо), Мария Тороманова (баба 
Трънка), Пенка Икономова (Румяна), Севдалина Церковска (Яна), Мария 
Попова, Мария Казакова, Катя Стоянова, Тодор Йорданов, Георги Фратев, 
Петко Кортенски, Мери Станинова-Стендич, Ана Андонова, Борис Бороза-
нов, Велко Стоев, Цветанка Церковска, Анка Церковска, Тодорка Попова, 
Веселин Церковски

Бяла черква

14 декември 1922 в кино „Модерен театър” (София)

ПОД СТАРОТО НЕБЕ
Игрален филм (селска драма)

Кадри от филма „Под старото небе”

По-голямата част от „Под 
старото небе” е снета в Бяла 
черква, родното място на 
Цанко Церковски (вляво на 
масата), който чете сценария 
пред участниците във фил-
ма, насядали пред бащината 
му къща
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Кинохрониките на „Луна”:

    В края на април сп. „Кинопреглед” (№ 40) цитира „един германски кинематографски вест-
ник”: „Българското правителство е откупило от „Луна-филм” в София по един екземпляр от 
филмите, произведени от последното, с цел за пропаганда в странство, тъй като те показвали 
великолепни картини из царството и може да заинтересуват чуждата публика”.
     В средата на май същото издание (№ 43) информира своите читатели: „Луна-филм, София, 
е снела автомобилното шествие по случай „празника на шофйорите”. Филма е готов и навер-
но скоро ще се представи в София. Същото дружество е поканено да прави снимки по случай 
земледелския конгрес”.
      На 14 май (неделя) в столицата бива отбелязан „празникът на българските автомобилисти” 
или „празникът на Автомобилното дружество” – със сутрешен молебен в църквата „Света Со-
фия”, с шествие из града, в което участват около 200 автомобила, „декорирани с цветя и зе-
ленина”, с авто-излет до Казичене, където е устроено „веселие”, с вечерна „другарска среща” 
в „клуба на автомобилистите”… Очевидно зрелищността на събитието е била в състояние да 
привлече вниманието на кинооператор на „Луна” АД, но още по-правдоподобно звучи до-
пускането, че заснемането на репортажа „Автомобилното шествие по случай празника на 
шофьорите” е било поръчано от ръководството на Автомобилното дружество.

     От 28 до 30 май в София се провежда XVII редовен конгрес на БЗНС – неговото откриване 
става в двора, а част от заседанията му се състоят в манежа на Военното училище, избрано за 
целта „като най-голямо обемисто учреждение, гдето ще могат да се съберат всички депутати”. 
Съвещания се организират още в „салона на земледелческия дом на ул. Врабча”, а в театър „Ре-
несанс” се прожектират филми „из земледелския живот”. „Между другото било е представено и 
погребението на покойния министър Димитров” – съобщава през юни „Кинозвезда” (№ 6), 
споменавайки интересна подробност: „Представленията са били препълнени от делегатите 
на конгреса”. За да демонстрират силата на своя Съюз, земеделците осъществяват и много 
масови прояви, шествия и манифестации из центъра на града, някои от които са били от-
разени от кинокамерата, защото в протокола на ДУК от 1925 се споменават две „конгресни” 
заглавия: „Земеделски събори и манифестации на оранжевата гвардия” и „Земеделски 
конгреси”.
     За тези две хроники (а и за репортажа „Автомобилното шествие по случай празника на 
шофьорите”) няма сведения да са били публично демонстрирани някога и някъде, но пък 
през първата половина на юли „Кинозвезда” (№ 7) известява, че „Луна” АД е „назначено за 
кореспондент на „Пате Журнал” и вече е изпратило „филмите актуалитета” (кинопрегледите) 
„Земеделският конгрес в София” и „Розовата индустрия в България”. Тази информация 
обяснява наличието на разноезични титулни надписи в кинохрониките на дружеството, тя 
е доказателство за неговия международен авторите, а и за качествата на продукцията му. 
Кои „конгресни” кинокадри са били включени във френския седмичен кинопреглед „Патé 
журнал”? – не се знае. Но пък се знае, че част от тях са попаднали (след Деветоюнския пре-
врат през 1923) в ръцете на германски кинематографисти, защото и днес могат да се видят в 
документалния филм „Националната революция в България” на дружество „Урания”.

          Второто „актуалитé”, изпратено на „Патé журнал”, също е било предложено 
на вниманието на членовете на комисията, сформирана от МНП, които след като 
преглеждат филма, озаглавен от тях „Розовата долина, изгледи от Казанлък и 
околностите му, беритба на рози”, го окачествяват като „негоден” и „ненужен 
на кинематографа”. Обосновавайки своето решение с факта, че „има изработен 
по-хубав и по-голям”. Освен тази негативна оценка петчленката оставя и един 
добросъвестен преразказ на съдържанието на лентата, записан в протокола: 
„Филма съдържа изгледи от Казанлък и дестилиране на розите в с. Борисово – Ка-
занлъшко, без да е снета беритбата на розите в самите розови градини”.

Празникът на автомо-
билистите бива отразен 
с фотография в Народ-
на илюстрация „Родо-
любец” и текст във в. 
„Зора” (17.V.1922)

Тези етапи от обработката на 
розовия цвят ще да са били про-
следени и във филма „Розовата 
индустрия в България”
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ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ 1922

Кинохрониките на „Луна”:

       XVII конгрес на БЗНС минава под лозунгите „Смърт на 
буржоазията!” и „Да живее селската диктатура”. В подо-
бен дух са и някои от резолюциите, приети на форума, 
изразяващи готовността на Съюза да въведе „Крумови 
закони”, да започне „унищожението на „старите пар-
тии”, да „открие кървавия фронт, за да запази властта”… 
„Старите партии” реагират моментално и на 6 юли три 
от тях – Демократическата, Обединената народно-про-
гресивна и Радикалдемократическата се сплотяват в 
коалицията Конституционен блок. На 28 и 29 август мла-
дежката организация на Блока провежда свой конгрес, 
пред делегатите на който Атанас Буров заявява: „Ние 
привършихме своя организационен период и преминава-
ме към активна борба. Правя апел за обща мобилизация. 
Предстоят ни акции. Първата акция ще е на 17.IX. в Тър-
ново”. БЗНС също вдига на крак своите дружби – тези от 
Плевенско, Русенско и Шуменско са призовани да тръг-
нат към Търново, за да дадат отпор на „черноблоковите 
изедници”.

    На 16 септември от София към Велико Търново тръг-
ва пътнически влак, в който пътува щабът на Конститу-
ционния блок. В Долни Дъбник тренът е обкръжен от 
няколко стотин окичени с оранжеви ленти и въоръжени 
с цепеници и парабели земеделци. С викове и псувни 
„блокарите” са свалени от влака. Пред спалния вагон 
са подредени бившите министри и премиери Алексан-
дър Малинов, Андрей Ляпчев, Теодор Теодоров, Михаил 
Маджаров, Найчо Цанов, проф. Георги Данаилов, проф. 
Венелин Ганев, проф. Петко Стайнов, д-р Стоян Данев, 
които биват обискирани, оплюти и бити. Брадите на 
Маджаров и Теодоров са обръснати, пощадена е само 
тази на Найчо Цанов. На гара Ресен влакът е задържан 
цели четири часа. Макар че повечето от редовите при-
върженици на Блока се разпръскват своевременно, опо-
зиционните лидери се добират до столицата на Второто 
българско царство – обезверени и сломени, където още 
на гарата биват арестувани. На път към града, минавай-
ки по Стамболовия мост, някои от тях са заплашвани с 
хвърляне във водите на река Янтра.

       „Бившите управници на страната – започва с ирони-
чен тон анонимният автор на антрефилето – имаха една 
особна слабост към кинематографа. Жадни за слава, те 
го използуваха като реклама във всички случаи, гдето 
трябва и не трябва. Читателите ни си спомнят, че не мина 
нито едно празненство, което да е свързано с управле-
нието, било с живота на земеделските водачи, което да 
не бъде удостоено с присъствието на кинематографиче-
ски апарат, който заемаше първо и най-почетно място в 
тържеството. Паради, сватби, юбилеи, шествия, всичко се 
фиксираше от кинематографическия апарат. Увлечението 
отиде до там, че и страшните, позорни за млада България, 
търновски събития бидоха фиксирани от кинематографа. 
Тържествата на Марно поле, изтезаванията и гоненията 
на тъй наречените „блокари”, рязане брадите на „бло-
карските” водачи, екзекуцията на моста на Янтра..., 
всички тия страници бяха кинематографирани.
– Где са филмите?
     На властта бе дошло на ум да ги потърси. Търсени тук и 
там – те не са се указали на лице. От различните разпити, 
обаче, които са били направени по това издирване, се ус-
тановило, че между земеделците се оказал един умен поне 
човек, който още при връщането на щаба на Райко Дас-
калов в София след търновската победа, ги е унищожил 
на гара Мездра. Търсени, другите филми като Сватбата 
на щерката на Стамболийски и други, не са се указали”.
     
      „Где са филмите?” – вече сто години въпросът е акту-
ален както за хрониките на „Луна”, така и за останалите 
документални филми от това време, които биха предста-
влявали безценен вклад в нашето национално култур-
но наследство, ако не бяха безвъзвратно изгубени по 
друмищата на неумолимото време. И докато „Сватбата 
на дъщерята на Стамболийски” все пак изскача на бял 
свят в края на 1925, то „филмите по Търновските съби-
тия” потъват в забрава.

      Оказа се, че мигове от тези бурни  политически съ-
бития и дори самото обръсване или стригане на брадите 

на видните „блокари” са били заснети на филмова лента – 
най-вероятно от оператор на „Луна”, придружавал земедел-
ските водачи, пътували в същия влак, но в „министерския 
вагон”. Свидетелството предлага софийският в. „Последна 
поща”, който на 13.ХІ.1923 (повече от година след недостой-
ните инциденти) публикува статията „Филмите по Търнов-
ските събития откраднати. Кой ги е унищожил? Къде са били 
филмите?”.

Една фотография в Народна илюстрация „Родолюбец” и три кадъра от 
филма „Националната революция в България”, показващи „грандиозна-
та манифестация”, последвала откриването на XVII конгрес на БЗНС, а и 
киноапарата, поставен на балкона на Външното министерство

17 септември 1922, перо-
на на гара Долни Дъбник 
– изведени от своя вагон, 
опозиционните водачи в 
очакване на „бръснарите”
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Кинохрониките на „Луна”:

     Към очерталата се вече „група филми” със „земеделски” привкус комисията 
причислява и „Завръщането на Омарчевски от Америка”. Като всяко произве-
дение и това има своята предистория, която започва с една заповед на минис-
тър Омарчевски, забранила политическата дейност в Университета и принудила 
мнозина партийни лидери да напуснат оглавяваните от тях катедри. Преподава-
тели и студенти възприемат тези мерки като посегателство върху академичната 
автономия и през февруари-март избухва т.н. „университетска криза”, по време 
на която Омарчевски проявява неотстъпчивост. Вероятно поради тази причи-
на три месеца по-късно правителството взема решение да изпрати министъра 
„с мисия в Бразилия” – да представлява България на Световното изложение в 
Рио де Жанейро. На 2 август българската делегация отпътува с влак за Бордо, от-
където отплава с презокеанския параход „Масилия”, прекосява Атлантика и на 7 
септември участва в юбилейните тържества по случай 100-годишнината на неза-
висимостта на Бразилия… По време на посещението в Сао Паоло благодарение 
на Омарчевски една от улиците на града бива наречена на българската столица, 
той е този който организира и лично подготвя нашата експозиция на откритото 
през септември Световно изложение в Рио – две скромни витрини, в които свое-
то достойно място заемат мускалите с розово масло. Впечатленията си от това 
пътуване до Новия свят и назад новозагорецът споделя в книгата „Към Екватора. 
На Световното изложение в Рио де Жанейро, Бразилия – Южна Америка” (1923).

     На 20 октомври Стоян Омарчевски се завръща в София в 13.00 ч. с „експреса, идящ от Па-
риж”. На гарата той бива посрещнат от свои колеги, „много народни представители, целия 

персонал от м-вото на просветата. Пред домът му бяха заведени няколко класа ученици и ученич-
ки с музики и цветя” (в. „Мир”). Тези епизоди ще да са били уловени от обектива на кинокаме-
рата, заснела филма „Завръщането на Омарчевски от Америка”, обявен за „несъставляващ 
никакъв интерес за екраните в България” от служители на същия ученически кинематограф, 
който само пет години по-рано Омарчевски открива с „подходяща реч”!
     Стоян Омарчевски обаче не е някаква демонична фигура. Нито пък недоучен селяндур – за-
вършил е и философия, и право в университета, разбунил се срещу неговата разпоредба. Той 
въвежда задължителното основно образование, издейства значителни средства за строеж на 
нови училища, предприема реформа за опростяване на правописа, подготвя закона за депо-
зирането на печатните произведения в народните библиотеки, поощрява родната литература 
и изкуство, създава Българския археологически институт, Художествената и Музикалната ака-
демии, превръща Вазовия дом в музей, полага особени грижи за развитието на прохождащата 
у нас киноиндустрия… 
       По предложение на Омарчевски през 1922 за първи път бива „празнуван официално от це-
лия народ” Денят на народните будители.

     На 1 ноември сутринта бива отслужен молебен в „Света Неделя”, от 
чийто площад в 11.00 ч. тръгва шествие, състоящо се предимно от учи-
тели, ученички и ученици, предвождано от министър Омарчевски и 
музиката на II мъжка гимназия, включващо още „един камион с учени-
ци от младежкия „Червен-кръст”… Манифестацията приключва в 13.30 
ч. на площад „Славейков”… Оказва се (от съдържанието на протокола 
на ДУК), че честването е било заснето на филм, озаглавен „Празникът 
на народните будители”.

С всяка отминала година Празникът на народните будители става все по-масов – доказателство за 
това е и тази фотография, съхранила миг от тържеството на 1 ноември 1927
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Освен „Луна” през годината свои кинохроники снимат и други институции. В края на 
април сп. „Кинозвезда” (№ 3) известява, че пловдивският „Модерен театър” е „взел гри-
жата да достави филмов апарат, с който ще направи художествени снимки из Пловдив и 

околността, както и из вълшебните кътове на Стара-Планина и Родопите”.

     По същото време в Софийския държавен ученически кинематограф се изнасят „кино-рефера-
ти”, единият от които е на тема „Българското царство от Аспаруха до днес”. Подобно заглавие 
– „Българското царство” (1 част), присъства в списъка на филмите, намиращи се през 1931 във 
фонд „Кино Просвета”. През 1936 пък в програмата на Държавния подвижен кинематограф фигу-
рира титула „Историческа карта на България”. За един и същи филми ли става дума? Чий е той? 
Не се знае засега.

    На 29 юли 1943 сп. „Народен театър” отпечатва статията „Българският кино-театър и филм. 
От платнената барака „Гранд-биоскоп” до днешните театрални сгради. Раждането на първия 
български филм”, която авторът ѝ Стефан Гендов придружава със списък, озаглавен „Излезлите 
български филми от 1911 до 1943 г.” и съдържащ общо 26 заглавия. Едното от тях е „България 
в картини” – документален филм, продуциран от Васил Гендов и прожектиран в кино „Одеон” 
през 1922.

     Оказва се също, че през 1922 кинооператорите на „Луна” АД са 
отразили цели пет празника: вече споменатите два – на автомо-
билистите и на народните будители, „Празникът на освобожде-
нието на България” (3 март) – който „и тази година се празнува 
скромно, безшумно” („Пряпорец”), „Празнуване Св. Св. Кирил и 
Методи” (24 май) и „Студентски тържества в чест на Ботев” (2 
юни). Пет филма, за чието съществуване днес се знае единствено 
благодарение на протокола на ДУК, в който добросъвестно са от-
белязани 24 заглавия.
     Сред тях е и „Младежки земеделски събор”, отразил най-ве-
роятно Първия редовен конгрес на Земеделския младежки съюз 
(ЗМС), състоял се от 8 до 10 ноември в София. Където се стичат 
делегати от цялата страна, около 3400 души, които биват наста-
нени в училищата, а заседават в салона на театър „Ренесанс”. И 
този път има церемонии като освещаването на съюзното знаме 
на площад „Света Неделя”, манифестации и факелни шествия из 
града, дефилиране на 300 конници от Оранжевата гвардия, пред-
вождани от министъра на вътрешните работи Райко Даскалов, ве-
черинки във Военния клуб и Градското казино… И този път не се 
минава без стълкновения и юмручни разпри…
    Но пък се минава без наличието на министър Омарчевски, 
който въпреки това се оказва най-сниманият общественик през 
периода, дарил и с духовното си, и с физическото си присъствие 
филмите: „Тържествата по случай юбилея на Иван Вазов”, „По-
гребението на Иван Вазов”, „Тържествата по случай юбилея на 
Цанко Церковски”, „Завръщането на Омарчевски от Америка”, 
„Празникът на народните будители” и двете версии на „Праз-
нуване Св. Св. Кирил и Методи”, заснети през 1921 и 1922. Цели 
седем кинохроники, които биха станали дори осем, ако допуснем, 
че тържествата в чест на Солунските двама братя са били филми-
рани и през 1920…

Кинохрониките на „Луна”:

Три фотографии от Народна илюстрация 
„Родолюбец” и шест кадъра от филма 

„Националната революция в България”, 
заимствани от репортажа „Празнуване 

Св. Св. Кирил и Методи” (1922)
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В началото на годината авторката Кети Пенчева пише в сп. „Кинопреглед” 
(№ 33): „Обезпокоителни новини идат от странство, американци и германци се 

готвят на пролет да дойдат тук и да основат филмови дружества. Те са обезпокоител-
ни затова, защото тези неканени гости, ще дойдат тук с своите хора, ще снимат нашия 
живот и ще го продават после като „чисто българско”. Възползувани от ниския курс 
на нашите пари, от нашето гостоприемство и желание за угодничество, всичко това 
не ще им бъде трудно”.
     В средата на април „Кинопреглед” (№ 38) огласява в рубриката си „Из нашата об-
ласт”: Мълви се, че Акц. Д-во „Луна” е влезло в преговори с едно германско кинемато-
графическо дружество впоследствие на което „Луна” щело да започне в скоро време 
постройката на едно големо ателие”.
     Същият източник, но в раздела „Кино-вести”, съобщава: „Кинематографическата 
трупа при Еллен Рихтер Филм в Берлин [Ellen Richter Film GmbH (Berlin)] тръгва на едно 
голямо турне с цел да произвежда снимки за една голяма драма, названието на която 
още се пази в тайна. В програмата влиза и България, където трупата ще пристигне 
към края на месец май”. „Допълнително се научаваме, че филма ще се казва „Дамата с 
милионите” [„Die Frau mit den Millionen”] – информира следващият брой (№ 39). След 
около месец се узнава, че обиколката е вече започнала и на 16 май „експедицията” 
е пристигнала във Варна с параход, „идящи от Цариград”. „Имахме случай – споделя 
репортерът на „Кинопреглед” – да се срещнем с г. Вилли Волф [Willi Wolff – съпруг 
на австрийската актриса Елен Рихтер (1891–1969) и режисьор на филма], както и с 
останалите членове на трупата, които единодушно са възхитени от нашата природа 
и трогнати от добрия прием, оказан им тук и във Варна”. От по-нататъшния разказ 
става ясно, че снимките за „Дамата с милионите” у нас са осъществени главно на 
две места: „във Варна и околността” (около 600 м.) и „в София и околността” (около 
500 м.). При филмирането в Евксиноград „са взели участие повече от 2,000 селяни”, 
а в Бояна „артистите играли в селски носии”. „Експедицията замина в петък 17 того 
за Цариград [петък е 19 май], дето ще се опита наново да прави снимки, след това 
заминава за Триест, Венеция, Буда-Пеща, Париж, Берлин” – отправя се към финала 
анонимният автор (Кребс най-вероятно), подхвърляйки, че „въпросният филм” ще 
се състои от три серии и ще бъде готов през август (Кинопреглед, № 43).
     И сп. „Кинозвезда” се включва в състезанието по информираност, за съжале-
ние – не особено компетентно, съобщавайки в майския си брой (№ 5): „Знаменитата 
германска актриса Елен Рихтер е пристигнала в България с режисьора Мюлер, за да 
направят неколко снимки в Варна и София за всесветския филм „Die Millionen dame”, 
и онзи ден са направили снимки в София с една мечка, която е произвела голяма сен-
зация. Г-н Мюлер заявил пред нашия кореспондент, че в целия филм най-красивите 
сцени ще бъдат тези, снети в Варна, също г-н Мюлер е възхитен от природата на Бъл-
гария”.

     „Дамата с милионите” наистина се оказва филм от три серии: „Der Schuß in der Pariser 
Oper”, „Der Prinz ohne Land” и „Konstantinopel – Paris”, показани от 18 до 30 юни 1923 в 
софийския „Модерен театър”. Рекламирайки ги, „Мир” припомня, че по време на сним-
ките членовете на екипа са обиколили „цяла Европа, Турция, Армения, Корфу”, че „мина-
лата година бяха в София, Княжево, Владая, Варна, Пловдив и др.”, че след кражбата на 
„десет милиона франка” похитителите бягат „през Сърбия и България”, че във втората 
серия „цялото село Драгоман взема участие в залавянето на престъпниците”, а в третата 
„се виждат най-интересни снимки в София и Варна”. „Българската следа” в този иначе 
„всесветски филм”, прожектиран у нас под титула „Авантюрите на жената с милиони-
те”, става още по-ярка, като се припомни, че изпълнителят на главната роля в него – 
„любимецът на софиянци” Георг Александър, известен като Боби Дод – героя от нашуме-
лия криминален сериал „Човекът без име” („Der Mann ohne Namen”, 1921), е съпруг на 
Цвета Цачева – сестра на Маня Цачева и Иван Цачев (художникът в „Лиляна”).

Кадър от филма „Да-
мата с милионите” 
на режисьора Вили 
Волф

Проекти за киноснимане у нас
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Проекти за киноснимане у нас

В началото на май „Кинопреглед” (№ 41) помества няколко реда в рубриката си „Из нашата об-
ласт”, твърдящи, че „Г-Н ЮЛИУС Л. МАЙЕР от Портланд, Орегон, Съединените Щати, ще пристигне 

тия дни в София, за да обиколи клона на филмовата къща Fox News-Film в София – Акционерното дру-
жество „Луна”. Г-н Майер пътува около света, за да посети многобройните клонове на споменатата аме-
риканска филмова къща, на която е подпредседател. При пребиваването си тук г-н Майер ще снеме 
няколко изгледи с местен колорит”.
     Непосредствено под този текст следва друг, който също засвидетелства, че е настъпило „време сни-
мачно”, възвестявайки появата в София на Франческо Спаниолети – „италиянски кино-артист”, огласил, 
че „при съдействието на „Луна” ще заснеме „няколко филми из българския бит”. Става ясно и защо 
тъкмо „Кинопреглед” му отделя специално внимание – оказва се, че „г-н С. Раковски” е помолен да „из-
работи няколко филмови драми из българския живот”, които пришълецът „възнамерявал в скоро вре-
ме да филмира”. След като начинанието очевидно не се осъществява, „пристигналия от Италия г-н Ф. 
Спанйолети” огласява в края на май, че „е открил кино-школа”. „За сега има записани около 10 ученика” 
– уверява „Кинопреглед” (№ 44). За съжаление, и за школата, и за проектите на Спаниолети, и за самия 
него нищо повече не се чува… 

     През юни софийският клон на „Атлас филм” бива посетен от главния директор на дружеството. 
Пристигането му от Ню Йорк „изглежда, че ще има големо значение за Българското кинематографическо 
дело” – пророкува „Кинозвезда” (№ 6), допълвайки: „Атлас Филм София ще почне сниманието на из-
гледи из България, с техническата част е натоварен г-н Куюмджиян”.
     На 5 август в. „Зора” отпечатва обявлението „Цанко Бакалов на кинематограф”: „Както се съобщи, 
пристигнала е в София една чуждестранна кинематографическа компания, която ще направи снимки из 
нашия народен бит. Министър Цанко Бакалов щял да бъде снет в бяла-черковска носия, както и в някои 
други носии”.

Обявлението във в. „Зора” от 5 август 1922

През  годината:

     Само през януари са цензурирани 26 филма. „До сега не е имало та-
кова силно цензурирване на филми” – подчертава сп. „Кинопреглед” 
(№35).

   В областта на филморазпространението лидерските си позиции 
запазват (спрямо 1921) столичните „мейджъри”: „Модерен театър” 
и ,,Одеон”; „Патé фрер”, чието представителство в София се оглавя-
ва вече от Йоан (Жан) Г. Гюламила (1886–1936); „Америкен-филм Ко 
(Александър Гарибов и С-ие); „всесветската фирма „Атлас филм”, уп-
равлявана от Кеворк Куюмджиян; арх. Наум Торбов и Йонко Балкан-
ски, който след като премества „кантората си на бул. Дондуков 49”, 
предприема през пролетта „обиколка из провинцията с цел да пласир-
ва най-новопристигнали филми”.

     От откритите през 1921 три киношколи своята дейност през след-
ващата година продължава само една – тази на „Луна” АД, ръково-
дена от белоемигранта Николай Ларин. В средата на януари сп. „Ки-
нопреглед” (№ 33) уверява, че работите в нея „вървят много добре”, 
че „учениците, които по-рано нямаха абсолютно никакви познания от 
кино и сцена, днес са напълно подготвени”, че по-голямата част от тях 
„са взели вече участие в новия български филм „Виновна ли е?”, че е 
твърде вероятно още през „идущето лято” някои от младежите „да за-
емат централни роли в някой български филм”, че „изпитите за преми-
наване в втори семестър” са издържани с успех (№ 35), че вече са „за-
почнали записванията на желающите да постъпят в първи семестър”…

     Към края на януари в Казанлък пристигат „ръководителите на 
учредения в София ученически кинематограф”. Според пловдивския 
в. „Борба” така на града „е направена честта” да бъде първият сред 
провинциалните си събратя, „с който се почва пропагандирането 
на идеята за ученически кинематограф”.
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В началото на 1922 сп. „Кинопреглед” (№ 34) отпечатва статията „Киното у нас” – своеобразно експозе на дотогавашната „чисто българска филмова 
индустрия”, най-значимата част от която е филмопроизводството на „Луна” АД

През  годината:

       В края на февруари се състои „демонстрационна вечер на учащите се в ру-
ско-българската киностудия под ръководството на Н. П. Ларин”.

    На 5 март в. „Зора” съобщава, че „кинооператорския съюз е помолил м-вото 
на търговията да причисли и кинооператорството към занаятчиите в проекта за 
изпълнение закона за занаятчиите, за да бъдат и те под неговата закрила” .

     От март софийският периодичен печат започва да нарича гимнастическия 
салон на Първа софийска девическа гимназия – Ученическо кино, при което по 
същото време се урежда и „детски кинематограф” (Зора №№ 839, 953).

      През втората половина на март курсистите от школата на Ларин изнасят в 
Градското казино театрално-пантомимно представление, на което Александър 
Кребс, скрит зад псевдонима Киноман, посвещава статията си „Мимо-драмата”.

       На 26 март в пловдивския „Модерен театър” бива тържествено чествана 
15-годишнината от началото на кинематографичната дейност на Кирил Петров.

„Самото отбелязване на годиш-
нината е показателно за само-
чувствието на юбиляра” – пър-
вият българин, реализирал се 
професионално изцяло в света 
на киното (Александър Янакиев)
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През  годината:

                На 25 март (след двегодишно прекъсване) „Кинозвезда” подновява дейността си – отпечатвайки 8 свои броя до края на годината, явяваща се II в неговата летопис.

     Продължава съществуването си и „Кинопреглед”. През годината, трета поредна за списанието, Кребс смогва да отпечата 13 книжки – от № 32 до № 44. От брой № 39 
(средата на април) „Кинопреглед” започва да излиза съвместно с в. „Нова Комедия” – отчаян опит да се избегне фалитът. Последните четири броя на списанието нама-
ляват обема си до 4 страници, а № 44, излязъл вероятно в края на май, се оказва последен за годината…
     
Указателят „Български периодичен печат 1844–1944” уверява, че през 1922 сп. „Киносвят” отпечатва два броя – № 1 и № 2 , екземпляри от които не са оцелели до наши 
дни. Според тази информация (Иванчев 1962: 396)  би могло да се допусне, че основаното през 1921 от Стефан Денчев издание е прекратило своята дейност в началото 
на 1922.

    В края на април „Кинопреглед” (№ 40) цитира сп. „Cine-Journal”, според което „във всички училища” у нас „се инсталират киноапарати”, които ще „представят само кла-
сически произведения”. „Колко далече е тая малка България – възторгва се „френският кинематографически вестник” – но какъв пример ни дава”.

     През годината в Нова Загора излизат и няколко броя от в. „Киноглас” (1921–1928), от които до наши дни е съхранен само един – № 15 от 23.III.1922, факсимиле от чиято 
титулна страница  ни бе любезно предоставено за ползване от д-р Росен Спасов, за което му благодарим.

 На 6 април „учениците на кино-студия 
Ларин” изнасят „голям спектакъл на мимо-

драма” в „Свободен театър” (в. „Мир”), а на 10-и и 
11-и полагат „изпити по случай привършване на 2 
семестър” (Кинопреглед, № 38).

          На 22 април от 17.00 ч. в София се открива кон-
гресът на Българския читалищен съюз (БЧС). Писа-
телят Стоян Чилингиров, член на УС на БЧС и ди-
ректор на Народната библиотека, където форумът 
се провежда, изнася доклад на тема „Кинематогра-
фът – частен или обществен”. Приема се резолю-
ция, призоваваща за „изземване по законодателен 
ред експлоатацията [на кината] от частната иници-
атива и монополизирането ѝ за читалищата”, уста-
новяването на „строг контрол над кинематографа, 
като не се позволява представянето на филми с 
апашки, дедективски и др. подобни сюжети, които 
влияят деморализуващо”, „създаване при читалищ-
ния съюз на подвижни кинематографи с помощта на 
държавата”.

Първият провинциален български вестник, 
специализиран в областта на киното

Четири от 8-те корици на сп. „Кинозвезда” за 1922

Четири от 13-те корици на сп. „Кинопреглед” за 1922
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През  годината:

В първата половина на май „Земледелската кооперация „Пробуда” откри-
ва временно кинематограф в театър „Ренесанс”, а „в казармите на I пе-
хотен полк” започва да функционира „войнишки кинематограф”, който 

„се експлоатира от „Съюза на кинооператорите” (Кинопреглед №№ 42, 44).

     На 30 май разтваря врати лятното кино „Кино-Парк” (бивш „Червен рак”), чий-
то оркестър се дирижира от „добре познатия маестро Павел Вайс, бивш диригент 
на оркестра на „Панах” (елитен хотел, издигал се между бул. „Дондуков” и ул. 
„Търговска”, прочут със своите ресторант и сладкарница).

     През лятото МНП получава от Германия „мостри от кинематографически филми 
за детския кинематограф в София”.

    През юни „Атлас филм” премества кантората си от бул. „Княгиня Мария Луиза” 
№ 88 на улица „Веслец” № 21, а от Ню Йорк пристига главният директор на дру-
жеството.

През юни „Кинозвезда” (№ 6) съобщава: „Режисьора на д-во „ЛУНА” е скицирал романа 
на Ив. Вазов „Под Игото” на което наскоро ще почнат снимките”. Идеята за екранизи-
рането на „Под игото” се оказва не по-малко жизнена от самата литературна творба.

     На 5 август в. „Развигор” заявява, че „ще държи читателите си в течение на всичко, което се 
представя и ще се представя в кинематографите”. От тази дата във всеки негов брой започва 
да се появява поне по един материал за киното. През септември изданието представя кине-
матографиите на Германия, Италия, Франция, Австрия и Америка, а в края месеца публикува 
критичен обзор на дотогавашното родно филмопроизводство, в който се споменава и „край-
но несполучливия опит на „Луна” с „Лиляна”; и журналите, показващи единствено Стамбо-
лийски; и многобройните „кино-школи”, наречени „пепиниери” (разсадници)… 

     На 26 август в. „Зора” съобщава, че кооперация „Янтра филм” набира артисти за участие 
във филма „Бай Ганьо”, снимките за който вече са започнали.

     На 15 септември в. „Нова Комедия” информира, че снимките на „Бай Ганьо” в София про-
дължават, като се очаква те да продължат в Прага и Виена.

     На 30 септември в. „Развигор” уведомява, че част от снимачния екип на „Бай Ганьо” е от-
пътувал за Виена и Прага.

На 29 юли органът на Федерацията на австрийските киноиндустриалци „Der Filmbote” („Фил-
мовият пратеник”) – „списание за всички клонове на кинематографията”, представя дейността 
на Ученическото кино в рубриката си „Новости от цял свят”. „Учебните филми са първокласни 

и въздействат просветителски и възпитателно” – уверява изданието, излизало във Виена от 1918 до 
1926.

В средата на май в София е основано „Янтра филм” – „кооперативно сдружение за производство на филми”, начело на което 
застава Васил Гендов

Лаконични, ала многобройни реклами за лятното кино „Кино-Парк”

„Модерен театър” (в средата) и част 
от сградата на разположения в не-
посредствена близост хотел „Париж” 
(вляво), зад който бива открито лят-
ното кино „Кино-Парк” – в градината 
на бившето заведение „Червен рак”
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През  годината:

На 5 ноември в „Модерен театър” ре-
дакцията на „сп. Кино-Преглед урежда 
с благотворителна цел кино-утро” – 
инициатива, с която Александър Кребс 

се опитва да спаси изданието, привличайки 
вниманието на обществото към неговите про-
блеми.
     От 27 ноември „Одеон” намалява цените на 
билетите.

     На 5 декември в. „Борба” съобщава, че фил-
мът „Бай Ганьо” е пристигнал в Пловдив и ще 
бъде демонстриран вечерта в тукашния „Моде-
рен театър”.
    На 14 декември в софийския „Модерен теа-
тър” пред специално поканена публика бива 
прожектиран (най-вероятно за пръв път) фил-
мът „Под старото небе”. Поради прекъсване 
на тока не е могло той „напълно да се предста-
ви” и поради това последните му три действия 
са показани на следващия ден. По ирония на 
съдбата през 1947 кино „Модерен театър” бива 
преименувано на „Цанко Церковски” и до края 
на 1990-те носи името на сценариста на „Под 
старото небе”.
   От 24 декември започват прожекциите на 
„Под старото небе” пред широката аудитория.

През годината у нас биват показани поне 
дузина чуждестранни филми с участието  

на български киноартисти: Мара Чуклева, Маня 
Цачева, Елена Корчева, Борис Михайлов. Въпре-
ки това специализираният печат не помества 
портрета на нито един от тях! 

Част от статията „Кинематографа у нас”, отпечата-
на във в. „Развигор” на 30 септември

Материалите в печата, посветени на филма „Под старото небе”

Борис Михайлов в кадър от немския филм „Отмъщението на 
една жена” („Die Rache einer Frau”, 1921) на режисьора Роберт Вине

Финалната част на обзора „Кинематографа у нас”, пос-
ветена на нашите сънародници, снимащи се в чуждес-
транни филми, е написана с уважение, но и с ирония
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Стар гуслар разказва с песента си легендата за Момина скала. Стоян и Лиляна се обичат. Той е 
беден овчар, тя – дъщеря на селския кмет, който е избрал за свой зет чорбаджийския син  Тричко.

Един ден край селото разпъва своите шатри цигански катун. Стоян се увлича по хубавата циганка Гюла 
и когато  странствуващите потеглят, той тръгва с тях. Лиляна не издържа присмеха на цялото село и се 
хвърля от висока скала. След време, изоставен от Гюла, Стоян си спомня за първата си любов и се връща 
на село. Научил за случилото се, той отива на скалата. Увлечен от видението на Лиляна, пада в пропастта.

МОМИНА СКАЛА
Игрален филм (мелодрама)

                     

 Кадри от филма „Момина скала”

 

Акционерно дружество „Луна” (София)

Борис Грежов, 
Симеон Симеонов (ас.-режисьор)

Алберт Давидов, Шарл Кьонеке

Георги Иванов

Борис Грежов (Стоян), Катя Стоянова (Лиля-
на), Вяра Салплиева-Станева (Гюла), Михаил 
Горецки (Божичко, селски кмет), Димитър 
Стоянов (Тричко), Йордан Минков (Дойчин, 
бащата на Тричко), Димитър Керанов (Мла-
ден, приятел на Стоян), Иван Станев (Асен, 
млад циганин), Чернева (Аджара, стара ци-
ганка), Петко Чирпанлиев  (Хюсейн, цигански 
старейшина)

Бояна, Владая, Слатина

Лаборатория „Копиа” (Виена)

Черно-бял, ням, 4 части, 1200 м., 65 мин.

септември 1923 в кино „Екселсиор” (София)

              Две години след създаването си, филмът 
все още не е представен пред софийската пуб-
лика, което се дължи най-вече на „скромнос-
тьта на неговия режисьоръ и собственикъ г-нъ 
Грежовъ” (Нашето кино 1925, 44: 10).

Портрет на Борис Грежов

   Борис Грежов е първият български 
дипломиран режисьор, обучавал се в 
чужбина, като завършва кинорежисура в 
Мюнхен (Андрейков 1989: 101). Докато учи 
машинно инженерство в Мюнхен (1917–
1918), той работи като актьор и помощ-
ник-режисьор във фирмите „Емелка”, 
„Булдог филм” и „Германия филм” в Мюн-
хен. Работи и като асистент във филмова 
къща „Нордиск”, където по същото време 
създава филми датският режисьор Карл 
Теодор Драйер. По-късно Борис Грежов 
работи във „Вита филм” и „Пан филм” 
във Виена с Робърт Вине до 1927. Осно-
вател е на филмовия отдел на фондация 
„Българско дело”. Заедно с И. Фичев и Н. 
Николов издават сп. „Кинопреглед”. Ав-
тор е на рецензии и критики в сп. „Кино” 
и сп. „Нашето кино” и сътрудник на в. 
„Литературен час” (Янакиев 2000: 68).
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Хроникално-документални филми на Акционерно дружество 
„Луна” – София, продуцирани през 1923:

 1. Празникът на освобождението на България [3 март]
 2. Откриване и освещаване на дървен мост от Александър Стамбо-
лийски
 3. Празникът на Св. Св. Кирил и Методий [24 май]
 4. Александър Стамболийски открива дековилната линия Хасково–
Раковски [оп. Жан Парнак]
 5. Откриване народното събрание от цар Борис III [на 9 декември се 
открива първата редовна сесия на XXI ОНС]

     Поне четири от хрониките на дружество „Луна” от 1922 и 1923 са включени в германски „монтажен” (Кърджилов 
2008) и „псевдодокументален” (Александров 1963) филм за преврата на 9-ти юни с дължина 11 минути, разпростра-

няван в цяла Германия през 1924 със заглавие “Die nationale Revolution in Bulgarien” [„Националната революция в 
България”]. Филмът е съхраняван в Българската национална филмотека (БНФ) под титула „Деветоюнският преврат 
в България” (с дължина от 315 м. и 32 междукадрови надписа на немски език). Епизоди от самото събитие на 9 юни 
най-вероятно са заснети от германски кинематографисти, представители на дружество „Урания”.
         Съществува и друг български филм за тези събития – хрониката „Сгромолясването на дружбашкото прави-
телство”, реализиран и разпространяван в България още през 1923. Хрониката е продукция на „Модерен театър”, а 
най-вероятният ѝ автор е Йосиф Райфлер, работил по това време като прожекционист и оператор на софийското кино. 
Според съобщение в рубриката „Разни” на столичният вестник „Мир” (1923, ХХІХ, 6910: 3) хрониката е представена на 23 
юни 1923 в София, през юли във Варна (Северна поща, 1923, II, 16: 1) и Пловдив (Правда,1923, І, 223: 1).

Кадри от хрониките на АД „Луна” и надписи от филма „Националната революция в България”

Кадри от хрониките на АД „Луна”

Публикацията  във в. „Мир” за хрониката на 
Модерен театър
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    В началото на годината „Кинопреглед” (№ 2) публикува 
обширна рецензия за филма „Под старото небе”.

    На 5 януари излизащият в Пловдив в. „Юг” съобщава, че от 
днес в местния „Модерен театър” започват прожекциите на 
„Под старото небе”.

    На 25 януари в. „Зора” информира, че „Под старото небе” е 
препоръчан на училищата от МНП.

   На 3 февруари в. „Мир” съобщава, че „в Берлин е почнато 
снимането на голям историч. филм „Хъшовете”, според Вазо-
вата драма и повест „Немили – недраги”. Едно от действующите 
лица е и дяконът Левски. Историч. стойност на филма е голяма. 
Пристигнала специал. кинематогр. експедиция за някои снимки 
на самото място”.

   На 7 март излизащият във Варна в. „Утринна поща” съобща-
ва, че „Под старото небе” ще бъде показан наскоро в града.

         На 15 април 1923 в театър „Риволи” в Ню 
Йорк се организира официалното представя-
не пред публика на филми с оптично записан 
звук върху филмовата лента. Програмата е 
съдържала 18 късометражни филма с доба-
вен звук по тази нова система, патентована 
като Phonofilm на базата на разработките 
на Лий де Форест и Теодор Кейс (International 
Projectionist, 1947).

  Фирмата „Кино-Парк” открива кинема-
тограф в Княжево и свой филиал във Враца 
(Александров 1983: 82).

      Второто ученическо кино в България започва да функционира в края 
на 1923 във  Варна в салона на забранената Българска комунистическа 
партия (Александров 1983: 80).

Реклама на „Кино-Парк” (Зора № 1230)

Цар Борис III открива дековилната линия 
Хасково-Раковски – събитие, заснето за 
„Луна” АД от оператора Жан Парнак

Четири кадъра от репортажа на „Луна”, озаглавен „Откриване и ос-
вещаване на дървен мост от Александър Стамболийски”, включени 

във филма „Националната революция в България”

Кадър от един от експериментите с оптичен звук на Лий де 
Форест (съществува разминаване в източниците за годината 

на премиерата на този филм)
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Филмът е заснет на екскурзия на Витоша по случай бала на Съюза 
на кинооператорите, който се е състоял във Военния клуб.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН НА ВИТОША
Игрален филм (пародия)

Съюз на кинооператорите в България 

Васил Бакърджиев

Христо Константинов

Васил Бакърджиев (Чарли Чаплин), Пенка Хрис-
това (Една Първайънс), Стоян Даскала, Мито 
Шишкавия, Хасан Ваксаджията, Ставри Чадър-
джията

Витоша, София

Черно-бял, ням, 2 части, 500 м.

6 май 1924 във Военния клуб (София)

Работни/други заглавия: „Човекът от куфара”, 
„Човекът с бумбето и бамбуковото бастунче”

       Христо Константинов е роден в Кнежа през 1897. Едва 16-годишен пристига в София, където бива омагьосан от „движещата се фото-
графия”. Решил твърдо да се посвети на операторското поприще, през 1920 той заминава за Германия в продължение на три години. По 
това време съдбата го среща с Васил Гендов и оператора Йосиф Райфлер, на когото той става асистент при заснемането на комедията 
„Дяволът в София” (1921), режисирана от Гендов. Година по-късно тримата отново се събират на снимачната площадка на шпионската 
мелодрама „Военни действия в мирно време” (1922). През 1923 Христо Константинов окончателно се завръща в България. Освен дипло-
ма за първи български професионален оператор той донася със себе си снимачен апарат „Дебри”. Тъкмо с тази модерна за времето си 
техника, той се включва в родното филмопроизводство и става „първият българин, заснел игрален филм – „Чарли Чаплин на Витоша” 
(Кърджилов 2021: 31). По-късно заснема самостоятелно още осем игрални филма, четири от които са на Васил Гендов. Той е автор и на 
няколко документални филма с висока художествена стойност. Неговата камера запазва за поколенията значими исторически събития 
като атентатът в църквата „Света Неделя” през 1925, сватбата на цар Борис III с принцеса Джоана/ЙоанаСавойска в Италия и в България. 
През лятото на 1933 е сред основателите на Съюза на българските филмови производители.

Портрет на Христо Константинов 
(Кино 1927, I, 15: 1)

      
          Хроникално-документални филми на Акцио-
нерно дружество „Луна” – София, продуцирани през 
1924:

1. Футболният мач „Левски”–„Ромкомит” [27 април, 
Великден]
2. Великденските спортни тържества в София [април–
май]
3. Юнашки игри на игрище „Юнак” в София [юни]
4. Жокейски надбягвания [29 юни]
5. Колоездачен събор в Търново [август]

„Колоездачен събор в Търново” и „Юнашки игри 
на игрище „Юнак” в София” 
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                        Държавният ученически кинематограф
     През 1924 към Министерството на народното просвещение 
(МНП) е открит отдел „Кинематографическо производство”. За-
веждащ лабораторията и неин главен оператор става Христо 
Константинов – „кандидат киноинженер, завършил при профе-
сор Науполд и Лезеганг в Лайпциг” (според тогавашния печат). 
От 1924 до 1931 като ръководител на отдел и действащ опера-
тор Христо Константинов заснема изгледи из България, някол-
ко културно-стопански филма, „културни демонстрации в столи-
цата”. Подпомага и развива просветната дейност на Държавния 
ученически кинематограф, често предоставяйки безвъзмездно 
и своя собствена снимачна техника и апаратура (Кърджилов 
1983; Кърджилов 2005). 
    Зад обобщаващото ДУК се крият различни свързани начина-
ния и структури, които се променят през годините, но основ-
ните цели и задачи остават непроменени. За своето съществу-
ване ДУК създава и произвежда 55 хроникално-документални 
филма (в периода 1924–1938), продуцирани както от МНП, така 
и от други министерства или от различни градски общини.
   Със създаването на лабораторията се цели допълването на 
държавната политика за възпитаване на подрастващите и на-
селението чрез средствата на киното с изработването на спе-
циални културни и документални филми и хроники, които да 
бъдат показвани както в разрастващата се мрежа от учени-
чески кина в столицата и страната, така и чрез държавните 
подвижни (пътуващи) кинематографи в по-малките населени 
места. До 1925 вече са закупени и комплектувани две пътуващи 
кина. 

   Хроникално-документални филми на ДУК, произ-
ведени през 1924:

1. Тържествата на Св. Св. Кирил и Методий
2. Грандиозният юнашки събор в София
3. Юнашки излети из България
4. Кукерски празник в село Турия
5. Oсвещаване на храм-паметник „Александър 
Невски”

     Някои от заглавията, продуцирани от ДУК, запе-
чатали важни исторически събития, чествания на 
паметни годишнини, мащабни инфраструктурни 
проекти, природни катаклизми и др., също биват 
показвани и в големите и популярни кино-театри в 
столицата и други градове у нас, а също и на екра-
ните в чужбина. Управлението на ДУК и МНП урежда 
броя ученически прожекции седмично в държавното 
и останалите ученически кина, организирането на 
дневни сеанси за ученици и на вечерни за родите-
ли на ученици и други граждани, провеждането на 
кино-лекции и кино-реферати, купуването или нае-
мането на разнообразни филми и хроники, произве-
дени от български дружества (преди уреждането на 
лабораторията или след това), а също и подходящи 
образователни и културни ленти, предлагани от чуж-
дестранни филмови къщи и фирми. Така се урежда 
филмотека, която е на разположение на училищата в 
страната (ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 54; ЦДА, ф. 177К, оп.2, 
а. е. 83; ЦДА, ф. 177К, оп.2, а. е. 204; Кърджилов 1983; 
Кърджилов 2005; Александров 1961; Янакиев 2003: 65-
72; Терзиева 2017: 203).

,,Български Кинопритежателски Съюз” е учреден на 
17 септември 1924 във Велико Търново. Малко по-късно, 

на 12 ноември 1924 в София е основана и Централна производи-
телна и потребителна кооперация ,,Кино-филм” с цел да брани 
интересите на съюза. Ежемесечен орган на новоучредените сдру-
жения става „Кинозвезда” (1920–1929) – първото специализирано 
списание за кино, публикувано извън столицата, издавано от пло-
вдивския „Модерен театър” и Кирил Петров Перфанов. Коопера-
цията цели „да направи кинопритежателя господар, да го освободи 
от посредничеството на разни представители и да засили неговата 
производителна работа” (Кинозвезда 1924, IV, 1: 4).

Дружеството на ки-
нолюбителите в Бъл-

гария се учредява също през 
1924 като за негов орган се 
обявява сп. „Нашето кино”.

1924
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Кино-вестник (1924–1925) е с ат-
рактивна структура и подредба на

 статиите. 
   Текстовете не са в успоредни колонки, 
както е типично за епохата, а са аранжи-
рани около илюстрациите. 
  Структурата на съдържанието е добре 
обмислена и се спазва през цялото вре-
ме. Вестникът е монохромен, в различни 
цветове и съдържа хубави фотографии, 
чиито източници не са посочени (Спасов 
2017: 24). 
   Любопитна е също практиката на сед-
мичника за купони и безплатни билети 
за кино в отговор на публикувани в него 
задачи. Седмичникът с редактор П. Ка-
рапетров излиза до 24 брой, след което, 
вероятно поради натиска на конкурен-
цията и материални причини, се слива с 
реномираното и доказало се през години-
те пловдивско списание „Кинозвезда” с 
директор и основател Кирил Петров.   

          През октомври 1924 отваря врати 
първото кино на площад „Славейков” – 
кино „Левски” (1924–1925), разположе-
но в приспособения за прожекции салон 
на Демократическия клуб на пл. „Славей-
ков” №1 (Александров 1983: 83).

Реклама на кино „Левски” (Кинозвезда 1924, IV, 9: 10)

Корици на брой 1 и 2, год. I на 
„Кино-вестник” от 1924 

1924

Купони за  кино, публикувани в „Кино-вестник“ (1924, I, 4 )  

Васил Гендов за неговия втори игрален филм, 
публикувано в „Кино-вестник“ (1924, 9: 3). Под интервюто са добавени и 

две служебни съобщения, свързани с филморазпространението 
Кинореклама във в. „Зора“ 

(1924,  VI,  1646)
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   Новото издание също 
организира от популяр-
ните за времето си кон-
курси. „Годно ли е лицето 
ви за филм?” е конкурс, 
според чийто регламент 
читателите и читателките 
могат да изпращат свои 
портрети до редакцията, 
които се публикуват, а 
от тях впоследствие би-
ват избрани 10 портрета, 
които ще бъдат препо-
ръчани на някой чуждес-
транен кинорежисьор, 
поради обстоятелството, 
че българското филмово 
производство все още 
не е набрало такава сила 
(Кинозвезда 1925, IV, 6: 4). 

1924

Първите съобщения на новото седмично списание 
„Кино-звезда” (1925, IV, 6: 9,11)

 Още през 1924 се подготвя сливането на „Кино-
вестник” и „Кинозвезда”.

   Прокламирано е, че от обединението на киноиздани-
ята „любителите на киноизкуството само ще спечелят, 
защото съединеното издание, ще може безспорно да им 
даде по-добър, по-подбран и по-интересен материал… 
От 1 февруари 1925 „Киновестник” и „Кинозвезда” ще из-
лизат като едно слято издание: „Кинозвезда” седмично 
художествено списание”. На читателите още е обещано 
и продължаването на „започналите в Киновестник кон-
курси и анкети” (Киновестник 1924, I, 24: 2). 

Кориците на бр. 24 на „Кино-вестник” с обявлението за сливането на двете издания и на първите два броя от 1925 на вече обединеното седмично специализирано 
списание за кино „Кино-звезда”
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   След сливането на „Киновестник” 
и „Кинозвезда” започва и нов етап 

в отношенията с „Нашето кино” - открита 
конкуренция и изострена критика между 
двете издания, които се стремят към на-
ционално разпространение, но основно в 
сегмента на читатели-кинолюбители. 
   Най-тежките удари към Карасимеонов 
обаче, са насочени към неговата най-го-
ляма мечта – създаването на Дружество 
на кинолюбителите в България (ДКБ) и 
киношкола към него. Кирил И. Василев 
(Киноман), сътрудник на Карапетров твър-
ди, че редакторът на Нашето кино насила е 
направил списанието ,,Орган на кинолюби-
телското дружество” и е сложил роднини в 
неговия УС (Спасов 2022: 5-6).

Автореклама на актьорската 
школа на К. Сагаев

Нашето кино: Орган на кинолюбителите в България (1924–1936) 
Най-дълголетното специализирано издание за кино през първата

половина на XX  век. Списанието води началото си от политематичния илюс-
трован „Ек”, който публикува материали от целия спектър на изкуството и 
културата. Като тясно специализирано издание „Нашето кино” започва да 
излиза през април 1924. Главен редактор е Пантелей Матеев Карасимеонов. 
Съредактор е Ст. Величков – Жар. В търсене на своя облик, изданието преми-
нава през различни формати. 
     Първоначално е вестник, а като списание излиза от 31-ви брой. Заглавката 
и външният вид се сменят често. Подзаглавието се сменя два пъти като към 
„Орган на кинолюбителите в България” се добавя „Списание за филмова кул-
тура и киноизкуство”, което по-късно е заменено от „Списание за кинокултура 
и филмова пропаганда”. Тези промени не оказват влияние върху характера и 
съдържанието на изданието. То намира своя окончателен облик като дизайн 
и съдържание през 1929–1932, години които условно се определят като не-
гов ,,златен период” (Спасов 2017: 24-25). 
     Списанието публикува разнообразни материали, както за нормативната 
уредба, свързана с кинематографа, така и за артисти, конкурси, филмови 
къщи, творчески съюзи, конкурси, ново и чуждестранно българско филмо-
во творчество. В него свои статии публикуват и доайени от гилдията като 
В. Гендов и Хр. Константинов. Широко биват отразявани филмовия афиш и 
киномрежата в провинцията, а също общите тежнения и предизвикателства 
пред кинотеатрите. За целите на киножурналистиката, кореспондентите на 
списанието посещават кинотеатрите с безплатен вход.

   Пантелей Матеев Карасимеонов (1898 
–1957) е български поет, журналист и ки-
нокритик. Роден е в Горна Оряховица, но 
завършва гимназия във Варна през 1916 и 
две години по-късно Военното училище в 
София. Артилерийски офицер, участник в 
ПСВ. В периода 1923–1927 завършва Тър-
говско-стопанския отдел на Свободния 
университет. Сътрудничи и публикува в 
различни вестници и списания. Редак-
тор в сп. „Ек” (1924) и сп. „Нашето кино” 
(1924–1935) и в литературния вестник 
„Кормило” (1936).  
    Като автор се подписва по различни на-
чини, освен с първите си две имена, също 
и  като  „ПУК”, „Пукъ”, „ПМК”.

Корици на списанието от 1925, 1926 и 1927
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             Българите в американското кино
   Специална рубрика публикува „Кинозвезда” за способните българи, рабо-
тещи в Америка, в „кинематографичната столица” Лос Анджелис в „полето 
на най-новото изкуство кинематографа” – Пери Н. Векров, Благой Стефанов и 
Стефан Г. Денчев. Последният е и американският кореспондент на списанието 
(Кинозвезда 1924, IV, 1:4).

   Стефан Денчев е родом от Трявна. Актьорската му кариера започва още през 1913 с 
малка роля в „La femme X” с група от Народния театър. След успешни роли в Народния 
театър, „Свободния театър” и „Варненския театър”, той заминава за Париж, където иг-
рае като фигурант при „Гомон” и „Еклипс”. По-късно се завръща в България, където 
работи в софийското списание „Кино-свят”. След назначаването му за представител 
на печата при българската легация във Вашингтон през 1921, пост, който заема мно-
го кратко, той заминава за Лос Анджелис, където постъпва като помощник камерамен 
при „Феймъс Плеърс, Ласки студио”, където се обучава по снимане, постановка и ос-
ветление. През 1923 вече е в школата на „Парамаунт пикчърс – Ласки студио”, която 
завършва трети по успех. След това е помощник режисьор във филмите „Любовната 
клопка”, „Тримата остроумни глупаци”, „Слава и любов”, актьор във филми на „Ласки”, 
„Метро-Голдуин Майер”, „Юнивърсъл”, сред които „Глупешкото шосе” и „Бръмчащата 
птичка” (Кинозвезда 1924, IV, 1: 6, 7).



145

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ

Пери Н. Векров е роден в Шумен през 1881. Още от 
малък той заминава с родителите си за Александрия, 

Египет. По-късно завършва Роберт колеж в Цариград и пра-
во в Софийския университет, като изучава и драматическо 
изкуство в първата българска драматическа школа. През 
1901 той пристига в Америка и първоначално е театрален 
актьор и режисьор. Като актьор, сценарист и режисьор в 
полето на кинематографа, той работи за „Американ Кине-
маколор”, „Вайтаграф”, „Парамаунт” и „Фърст Нешънъл” за 
филмите „Из превъзходният път”, „Чарл, медното сърце”, 
„Нейните тайни”, „Господ на Тиндерчейт” (Кинозвезда 1924, 
IV, 2: 6).

 Благой Стефанов е роден в с. Екши Су, 
Леринско през 1886.

     Първоначално той учителства в Македония и 
България. В Америка пристига през 1910. Започ-
ва като фигурант в „Гранд Тийдър”, Денвър, Ко-
лорадо, а по-късно играе във филмите „Да бих 
бил герой” и „Мъж по име”. През 1918 заминава 
за Лос Андежилис, където играе в над 20 филмо-
ви продукции, сред които „Ако бях царица”, „На-
казание”, „Белла Дона”, „Испанската танцьорка”, 
„Да живее царят” и други, където си партнира 
със звезди като Джеки Куган, Пола Негри, Гло-
рия Суонсън (Кинозвезда 1924, IV, 2: 6).

1924

Специален материал в „Кинозвезда” (1924, IV, 2: 12)

Официален списък на членовете на Асоциацията на филмовите режисьори в
 Холивуд за 1925 (Film Daily Year Book, 1925)

Портрет на Пери Верков,  
Motion Picture Studio Directory 
and Trade Annual (1920)
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Принцеса Турандот месеци наред се представя пред 
софийското общество като „непостижима девстве -

ница“. Тя седи на пейка в парка и чисти с четка за обувки ове-
хтялото си картонено сърце. Над главата ѝ е кацнала хартие-
на сврака. Появява се Чарли Чаплин. Принцесата започва да 
флиртува с него, след което го приспива на гърдите си. Не-
очаквано пристигат на велосипеди Джеки Куган и един око-
лосветски пътешественик. Те съблазняват принцесата и тя 
изневерява на заспалия Чарли Чаплин. Разбрал това, той се 
дуелира с околосветския пътешественик и го убива, а Джеки 
Куган се самоубива.

КОВАРНАТА ПРИНЦЕСА ТУРАНДОТ
Игрален филм (пародия)

Дом на изкуствата и печата (София)

Райко Алексиев

Христо Константинов

Райко Алексиев (Чарли Чаплин), 
Щърбакова (Принцеса Турандот), 
Никола Танев (Джеки Куган), Борис Денев 
(околосветския пътешественик) 

София, Борисовата градина

черно-бял, ням, 23 мин.

26 февруари 1925 във Военния клуб (Со-
фия)

Филмът е създаден като част от специал-
ната програма на бал с маски, организи-
ран от културната организация Дом на 
изкуствата и печата – София и не е про-
жектиран на други събития или места.  Домът на изкуствата и печата започва своята култур-

на дейност през 1920 в прекрасната сграда по проект на 
архитект Петко Момчилов, която се e намирала на ул. „Г. С. Ра-
ковски” № 151. Организацията има свой устав, а нейни учре-
дители са дълъг списък от обществено активни писатели, ли-
тературоведи, художници, артисти, журналисти като Добри 
Немиров, Стилиян Чилингиров, Александър Балабанов, Сирак 
Скитник, Георги Стаматов, Христо Борина, Петър Морозов, Ди-
митър Гюдженов, Никола Кожухаров, Александър Миленков, 
Стефан Киров, Елин Пелин и много други. Сред първите запи-
сани редовни членове са Сава Огнянов, Кръстьо Сарафов, Ад-
риана Будевска, Иван Вазов, Стоян Михайловски, проф. Иван 
Шишманов, Антон Страшимиров, Иван Мърквичка, Жеко Спи-
ридонов, Борис Денев, Райко Алексиев и др. Една от основните 
цели на софийския Дом на изкуствата е неговите членове „да 
действат с общи сили за напредъка на българската книжнина, 
живопис, музика и сценични изкуства и за създаване на интерес 
към тях в чужбина” (Василева 2007: 2-3).

                             Домовете на изкуствата в България 
           Едни от най-активните културно-просветни и профе-
сионални организации, с дълготрайно присъствие в бъл-
гарския културен живот в периода след ПСВ до 9-и септем-
ври 1944, са Домовете на изкуствата. Първоначално те се 
основават в София, Пловдив и Варна, а след това и в Стара 
Загора, Русе, Шумен, Бургас, Велико Търново, Видин. Мо-
дернизацията на следвоенното общество, стремежът към 
съизмеримост с европейските стандарти обуславя и една 
от основните задачи на Домовете на изкуствата - да дейст-
ват за изграждането на подходяща материална база за бъл-
гарската култура - сгради със зали за художествени излож-
би, за театър, концерти, сказки, клубни салони и работни 
кабинети. Именно това е едно от големите предимства на 
Домовете на изкуствата и за дълго време ги превръща във 
водещите огнища на културния живот в България (Василе-
ва 2007: 2).

Факсимиле от сп. „Нашето кино” (1925, II, 36: 7)

1925

Снимка на Дом на изкуствата и печата, София
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Бурното десетилетие на 20-те години на ХХ век достига 
своя връх, когато бива извършен един от най-кървавите 
атентати в цялата история на човешката цивилизация.

                      

Хрониката проследява събитията от деня на атентата (16.04.1925) до деня на 
екзекуцията на неговите преки извършители (27.05.1925). 

   Структурата на съхраняваното в БНФ и оцеляло копие се състои от четири епизо-
да – разрушената след атентата църква „Света Неделя”/Свети Крал” (6 минути и по-
ловина), погребенията на жертвите (8 мин. и 46 сек.), процесът срещу подсъдимите 
атентатори (Фридман, Коев, Задгорски), (3 мин. и 40 сек.) и тяхната екзекуция (около 
3 мин.). Четирите сегмента следват една и съща драматично-хронологическа линия, 
но фактът, че са монтирани хаотично дава основание за хипотезата, че се касае поне 
за два различни, самостоятелни филма (Кърджилов 2015: 130).

АТЕНТАТЪТ В „СВЕТА НЕДЕЛЯ“
Документален филм (хроника)

 

„Ученическо кино” (лабораторията на ДУК към МНП), Модерен театър, дружество 
„Луна” за Ангел Сладкаров (?)

Христо Константинов, Минко Балкански, Васил Бакърджиев (?), Жан Парнак, Жак 
Леви, операторът на Модерен театър Апостол

София

черно-бял, ням, без междукадрови надписи, 622 м., 21 мин. и 41 с.

На 28 май 1925 кино „Модерен театър” (София) „извънредно” включва в своя-
та програма „Преживяните събития в София от 18 [16] април т. г. до днес” 
(най-вероятната премиера на първоначалния вариант на филма); На 8 юни 1925 
в „Летен Кино-Палас” (Варна) е показан филмът „Атентата в църквата Св. Не-
деля” с всички подробности – включително присъдата и обесванието на Коев, 
Задгорски и Фридман” (цялостният репортаж по събитията)

Съществуват различни версии относно заснемането и 
създаването на документалната хроника „Атентатът в  

„Св. Неделя”. В своя ръкопис „Трънливият път на българския 
филм” Васил Гендов свидетелства, че именно: 
    „Христо Константинов отива да снеме погребението на генерал 
Георгиев... Когато Константинов очаква изнасянето на ковчега от 
черквата, застанал с готовия апарат близо до стълбите от южната 
страна на черквата, става атентатът. В първия момент Константи-
нов успява да вземе апарата и да избяга. Впоследствие обаче той 
се завръща и снима разрушената вече черкова, разчистването и 
изваждането на труповете” (Гендов 1949: 149). 
    Христо Константинов снима събитията като оператор в ла-
бораторията на Държавния ученически кинематограф (ДУК) 
към МНП. Той успява да улови на филмовата лента паниката, 
царяща непосредствено след взрива, а по-късно и процесът, и 
екзекуцията (два от четирите сегмента, съставляващи докумен-
талната хроника).     
    Готовият филм – „Атентатът в „Св. Неделя”, от една страна, е 
изпратен от Министерството на външните работи и на изпове-
данията в Германия, а от друга, печели конкурса на кино „Оде-
он” за отразяване на събитията и се прожектира в него и във 
филиалите му. Самият конкурс показва, че разпространителите 
са заинтересовани да представят пред публиката „актуалните 
събития”. Източникът на тези ценни сведения е едно писмо на 
д-р Герчо Марковски (първият управител на софийското уче-
ническо кино в периода 1920–1925, доктор по физика, препо-
давател в елитните софийски ІІ и ІІІ мъжки гимназии и Висше-
то училище, днешния СУ) до МНП. Писмото е открито от проф. 
Александър Янакиев в Централния държавен архив (ЦДА) и ог-
ласено за първи път през 2004 в неговата статия „Интересни ли 
сме за света?”.

Кадри на разрушената църква „Света Неделя”

Съобщения за прожекции на 
документалния филм за атен-
тата в кино „Екселсиор” (Пло-
вдив), публикувани във в. „Юг” 

(Пловдив)
Кадри от „Атентатът в „Света Неделя”, запечатали операторите на филма и камерите, с които е бил заснет
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   Дълги години документално–хроникалната творба, отразяваща 
един от най-драматичните мигове в най-новата българска  исто -

рия, е обгърната в „информационна тъма” относно важни детайли око-
ло нейното поръчителство и производство, екип от оператори и монта-
жисти, първоначални автентични варианти и „пропагандни” филмови 
копия и техния показ на родна почва и по света. Благодарение на дъл-
голетната изследователска дейност на киноисторици като Ал. Алексан-
дров, Ал. Янакиев и  П. Кърджилов съдбата, събитията и личностите око-
ло хрониката и нейните кинематографични сеанси са вече значително 
по-осветлени с привличането и анализа на много нови сведения от то-
гавашния печат, архивни материали като мемоари, спомени, писма, до-
клади и сведения на съвременници и близки родственици или потомци 
на осъдените атентатори. 
     Със сигурност е установено, че „Атентатът в „Света Неделя” бива 
публично показан през 1925 в София („Модерен театър”), Варна („Ле-
тен Кино Палас”) и Пловдив („Екселсиор”) през месеците май, юни и 
юли... Има сведения за „придвижването” на филма и негови демонстра-
ции и в други градове в страната, сред които сигурно засвидетелстван 
е Стара Загора. 
    Показът му зад граница, предизвикал голям политически скандал у 
нас, подробно отразен и дискутиран в тогавашния роден, но и чуждес-
транен печат, е свързан с появата и демонстрациите на манипулирана 
версия на филма, в която са добавени кадри на „буржоазен” терор, сни-
мани извън България и изфабрикувани от болшевишката пропаганда. 
Събитията довеждат до назначаването на специална съдебна анкетна 
комисия за разследване съставителството на „пропагандния филм”. По-
следните проучвания сочат, че в чужбина навярно са циркулирали две 
версии на филма, манипулираната и обявена за „търговски гешефт” и 
автентична, изготвена „със съдействието на властите в София”, прите-
жавана от Ангел Сладкаров. Оперетният артист бива набеден и осъден 
задочно за агитационния филм, въпреки че анализът на съхранените 
свидетелства за тогавашните събития и реконструкцията на тяхната 
хронология сочи, че той най-вероятно не е бил замесен в т. нар. „ге-
шефт”. Впоследствие сканадалът довежда и до конфискуване на копия-
та на филма у нас, което предопределя както тяхното оцеляване, така и 
дългогодишния информационен мрак около създаването и съдбата на 
кинохрониката (Кърджилов 2015 с цит. лит.).

В салона на Артилерийското кино (южната част на 
днешния парк „Генерал В. Заимов”) от 1 май 1925

 заседава Софийският военно-полеви съд (всички дела 
по конспирацията минават в ръцете на този вид извън-
редни съдилища), пред който биват изправени лицата, 
обвинени за атентата в Света Неделя: Петър Задгорски 
(единственият заловен от преките изпълнители на атен-
тата), Марко Хаим Фридман (1892–1925) – адвокат от Стара 
Загора и сътрудник на Коста Янков, Георги Коев (приютил 
в дома си Иван Минков), Димитър Даскалов и Благой Кам-
буров (ятаци пък на Задгорски). Срещу последните трима 
са повдигнати обвинения (по Закона за защита на държа-
вата) като „помагачи” на „организация или група”, пред-
приела „терористически действия”. Присъдите биват про-
изнесени на 11 май. Киното е избрано за място на процеса 
поради големия интерес към делото (Кърджилов 2015: 120)

Кадри от извеждането на атентаторите от Артилерийското кино

Съобщения за прожекции на филма за атентата, публикувани 
във в. „Юг” (Пловдив) от 17. 07. 1925 (№ 1975) и в. „Варненски 
новини” от 8. 07. 1925 (№ 204)

Междукадров надпис от хрониката, информи-
ращ за извеждането на атентаторите от съда  

след присъдата
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Медиен отзвук за „левия“ филм за атентата след неговото 
представяне извън България.

През годината: 
Спорът между двете списания „Кино-звезда” и „Нашето кино”, става още по-ожесточен, 

а поводът е откриването на киностудия (киношкола) към Дружеството на кинолюбителите в Бъл-
гария, създадено благодарение на пропагандната акция на „Нашето кино” предходната година. 
Споровете са около въпроса – необходими ли са подобни киношколи на България. Новата студия 
е под ръководството на Николай Масалитинов, режисьор в Народния театър. Предвиждат се два 
курса на обучение – теоретичен и практически, като целта на първия е да даде филмова култура, 
а на втория – да допълни теорията с упражнения в сферата на актьорското майсторство. Записва-
нето за теоретичния курс било безплатно, а за практическия е поставено условие – кандидатите 
да не са по-млади от 17 г. (за жените) и от 18 г. (за мъжете). В крайна сметка новата студия просъ-
ществува само в рамките на един месец през пролетта на 1925, като причините са както твърде 
общата програма на киношколата, така и полемиката около смисъла за нейното функциониране 
в толкова ранен етап от развитието на родното кинопроизводство (Янакиев 2003: 61–62; Кинозвез-
да 1925, IV, 13: 3; Кинозвезда 1925, IV, 14: 4).
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Кино „Астория” (1925–1929) на пл. „П.Р. Славейков” № 1 
наследява кино „Левски”. Салонът е разполагал с 250 места, 

а един от първите му съдържатели бил Георги Попов. Наследни-
кът на „Астория” – кино „Славейков” е открито на 23 септември 
1934 на пл. „П.Р. Славейков” № 2. В рекламните съобщения се из-
тъква, че това е един „уютен и кокетен кино-театър”. Месеци след 
откриването му, киното е модернизирано като е заменен  старият 
несъвършен лихтонов апарат с нов тип тон-апарат „Европа” на 
„Кланг филм”. Смята се, че този нов апарат е бил първият такъв 
у нас и на Балканите, като е давал „пълна естественост и лекота 
на музиката и идеална отчетливост на говора”. Тази най-важна при-
добивка за един кинотеатър е осигурила вероятно популярност и 
дълговечност на кино „Славейков” (Александров 1983: 83; Алексан-
дров 1984: 140-141).

   За кино „Подкрепа” (1925–1927) оскъдната запазена информа-
ция сочи, че киното е разполагало със салон от 400 места и се е 
намирало на ул. „Три уши” до Сметната палата. То е било управля-
вано от „Ученическите безплатни трапезарии” (Александров 1983: 
83; Списък на кинематографите в София от 8 февруари 1927 – ЦДА, 
ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

   Кино „3ора” (1925) с адрес ул. „Оборище” № 14 е просъществува-
ло само една година (Александров 1983: 83).

   Ученическо кино при механо-електрическото училище (1925)
   В рамките само на няколко месеца функционира поредното но-
вооткрито ученическо кино в столицата (Александров 1983: 83).

                                                    Кино „Влайкова“ (1925–2022) 
      През 1925 започва строежът на „Народен кино-театър” (днешното кино 
„Влайкова”) по инициатива на Мария Влайкова – учителка и общественичка, 
съпруга на писателя Тодор Влайков (1865–1943). На 26 ноември 1925 М. Влайко-
ва съобщава на МНП желанието си да предостави салона, който през пролетта 
на 1926 ще бъде готов, за устройване на „ученически кинематограф”. Киното е 
построено на собствено място от 465 кв.м на ул. „Иван Асен II”. Салонът е за 
400 души, със сцена и 4 малки гримьорни. Мария Влайкова също прави и даре-
ние, чрез което се осигурява годишна субсидия за даровит писател, за да пише 
„народни исторически драми”: „Последният да се усъвършенства в областта на 
филмовото изкуство с цел „да се възпроизведе на филм цялото българско минало 
още от епохата на Симеона, Самуила, Асеновата и други светли епохи; всички па-
метници, крепости и манастири и ние да представим пред чуждия свят и бъдеще-
то наше поколение историята на нашето отечество, на стара, велика България”. 
През годините киното за кратко функционира под различни имена. В години-
те на Втората световна война (ВСВ) то е известно като „Виктория”. По-късно 
(1968/9–1971), когато БНФ наема салона с намерението да го превърне в спе-
циализирано архивно кино то носи наименованието „Сергей Айзенщайн”. 
      „Влайкова” е най-старото действащо кино в София. То се управлява от ОНЧ 
„Антон Страшимиров – 1926” и понастоящем е едно от арт-кината в столицата 
(Александров 1983: 85; Александров 1984: 154; Терзиева 2017: 204; Енциклопедия 
Дарителството; Кино Влайкова 2012).

                     
                                                   ФАНАМЕТ(FANAMET)

               През 1925 трите най-големи американски филмови компании „Фей мъс 
Плеърс Ласки корпорейшън” (Famous Players Film Company), известна повече със 
съкратеното си наименование „Парамаунт” (Paramount Pictures),  „Фърст Нешънъл” 
(First National) и „Метро-Голдуин-Майер” (Metro-Goldwyn-Mayer) създават общ ев-
ропейски филмов синдикат „ФАНАМЕТ” със седалище в Берлин, за да координират 
износа си по света. В рамките на година от създаването му е предприето изгражда-
нето на мащабна мрежа от представителства в цяла Централна и Източна Европа 
- Литва, Латвия, Естония, Полша, Австрия, Чехословакия, Унгария, Югославия, Ру-
мъния, България, Турция и Гърция (Янакиев 2000: 73-75; Жечева 2022).

Семейство  Влайкови

Кино „Влайкова” днес

Хроникално-документални филми 
на ДУК, произведени през 1925:

1. Атентатът в църквата „Света Неделя”
2. Тържествата на Св. Св. Кирил и Методий
3. Лятната ученическа колония на Първа 
девическа гимназия
4. Водопроводът Бистрица–София
5. Из Витоша
6. Из Родопите
7. Прокарването на ж.п. линията Саранбей–
Лъджене
8. Лъджане с минералните бани и извора 
Клептуза
9. Юндола – Родопите
10. Електричната юзина Въча
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Целта на документалния „културен” филм е да представи Бълга-
рия в една „завършена картина” като народен, бит, природни, 

културни и исторически забележителности, със специален акцент върху 
развитите отрасли от нейното стопанство като розовата, тютюневата ин-
дустрия и скотовъдството.

ПО РОДНИТЕ ПЛАНИНИ И ПОЛЕТА
Документален филм (научно-популярен)

БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ
Документален филм 
(научно-популярен)

                      

Документален филм в три части, пред-
ставящ природата на България, както  

и сцени от всекидневието, народните обичаи и 
празненства.

 Димитър Азманов, Дом на изкуствата и печата (София)

Райко Алексиев

Бончо Карастоянов, Валтер Шпетер

Созопол, Несебър, Велико Търново, Родопите, Рила, Черномори-
ето, София, Белоградчишките скали…

Лабораториите на УФА

черно-бял, ням

11 юни 1926 в 
„Модерен театър” 
(София)

Кино „Одеон”

Черноморието, Искърското дефиле, 
Балкана, връх Шипка…

Инициативата за създаването на филма 
е на Димитър Азманов, а режисурата – на 

 художника Райко Алексиев. To е свързано и с 
учредяването на фонд „Български филм” при 
Българската Народна Банка (БНБ) под патро-
нажа на Дома на изкуствата и печата в София с 
цел подпомагане на „едно филмово производ-
ство на културно-просветна база”. Тогавашният 
печат свидетелства, че за филма са заснети 
около 4000 метра филмова лента.
     Седмица след премиерата на филма в статия-
та „Праздник без празднуващи” се критикува 
слабото отразяване на това „високо културно 
дело” в тогавашната преса и липсата на подо-
баващ зрителски интерес. Любопитен акцент в 
публикацията е и обзорът на съществуващата 
мрежа от киносалони в столицата и страната, 
като се отбелязва нарастващата роля на кине-
матографа в образованието, моралното и кул-
турното възпитание (Нашето кино 1926, III, 64: 1).

След премиерата си, филмът е характеризиран в тогавашния печат като „достоен за 
възхвала в техническо и художествено отношение” и със силно присъствие „кинемато-

графичен усет”. Така двата родолюбиви филма, представени почти едновременно на голям 
екран в столицата, започват своя гастрол из страната (Вежинов 1926: 1-2; Нашето кино 1926, 
III, 42: 8; Нашето кино 1926, III, 78-81: 26).

Отзвук за филма в 
сп. „Нашето кино” (№ 42)

Информация за предстоящата премиера 
на филма „По родните планини и полета” 
(Мир №№ 7780, 7782, 7784) 

12 юни 1926 в „Одеон” (София)

Информация за премиерата на „България в картини”, 
публикувана във в. „Мир” на 12 юни 1926 (№ 7785:2)
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Панайот Христов Кенков е един от 
пионерите на българското кино. Той 
е първият кино деец, създавал филми  

извън София.

      Първото от дванадесетте кина, открити през 1926 в столицата 
е  „България” на бул. „Княз Александър Дондуков” № 34. То отваря 
врати на Великден през май 1926 на мястото на днешната сграда на 
Софийската опера. Собственик на киното било акционерно друже-
ство с главни акционери И. Радев, Г. Парашкевов и Т. Гълъбов, а са-
лонът му разполагал с 242 места.
     Години след първото кино „България” в София се създават ед-
ноименни кина в следния хронологически порядък. Откритото на 1 
януари 1941 кино „България” в зданието на Студентския дом на пл. 
„Народно събрание” № 10 функционира под това име само 10 дни. 
След откриването на зала „България” (7 януари 1941) на ул. „Акса-
ков” № 1, то е преименувано на кино „Царя” (Александров 1983: 84-85; 
ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119; Александров 1984: 152-154).

     Само една година просъществува кино „Фар” на адрес: ул. „Граф 
Игнатиев” 51, със съдържател и собственик Ал. Винаров и салон от 
155 места (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

       В началото на 1926 отваря врати и „Американското кино” (1926–
1927), за което в печата и специализираните изследвания е запазе-
на оскъдна информация (Александров 1983: 85).

     Кино УФА (1926–1938) на днешния бул. 
„Христо Ботев” № 71 е първото профсъюзно 
кино в България. То отваря врати в края на 
юли 1926.  Киното било собственост на Софий-
ското строително занаятчийско сдружение. 
Помещавало се в сградата на Дюлгерското 
здание, построена през 1910 по проект на 
архитект Наум Торбов, украсена с балерефна 
скулптура на фасадата на Александър Андреев 
и майстора-каменоделец Георги Киселинчев. 
Според списъка на кинематографите в Со-
фия от 1927 салонът разполагал с 400 места, 
а негов тогавашен съдържател бил зап. ген. 
Каблешков (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, 
оп. 2, а.е. 83, л. 119).

Рекламни съобщения за кинопрожекции в 
кино „България” (Мир №№ 7936, 7799, 7792, 7924)

Сградата на Дюлгерското здание през пе-
риода на социализма. Архив: НИНКН, 1956

Рекламно съобщение за кинопрожекции в 
кино УФА (№ 7874: 2)

Филмова лаборатория „Кенков  филм”, Варна

Панайот Кенков

Любомир Генов, Панайот Кенков

Петя Попова, Катя Русевска, Петър Николов, 
Панайот Кенков, Мара Андреева

Варна

черно-бял, 35 мм

31.10.1926 в кино „Прошек”, Варна

Кинематографски 1926 е обобщена така: „За 12 месеца изникват 12 кина, по 1 кино месечно! А 
заедно със заварените кина техният брой на раства на 17. Започва ерата на „киноманията” 
(Александров 1983: 84). Последните проучвания сочат, че броят на откритите през годината 
кина в столицата е 13. 

КУРОРТЕН СЪН
Игрален филм (комедия)
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Рекламно съобщение за прожекции в 
кино „Скала” (Мир № 7926)

Рекламно съобщение за прожекции в кино „Забава” (Мир № 7946)

На 6 май 1926 на бул. „Княгиня Мария Луиза” №11, в поме-
щението на някогашното кино „Интим”, посреща своите 
първи зрители кино „Скàла” (1926–1929), със съдържатели 

Петър Тантилов, Владимир Василев и Анастас Наумов и салон от 
200 места (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119). За 
съжаление то също споделя съдбата на своя предшественик.

     От 21 август 1926 до 1929 на ул. „Княгиня Клементина” № 84 (се-
гашния бул. „Ал. Стамболийски”) работи кино „3абава”, със съ-
държател Георги Д. Обретенов и салон от 400 места (Александров 
1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

       Едва една година (1926–1927) успява да развива своята култур-
на дейност кино „Виктория”, на ул. „Пирот” № 127 със съдържател 
д-р Атанасов и салон с 200 места (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, 
оп. 2, а.е. 83, л. 119).

     Кратък живот има и кино „Аполо” (1926–1928), което се е нами-
рало на ъгъла между улиците „Черковна” и „Регентска” със съдър-
жател Таки Костов и салон с 455 места (Александров 1983: 85; ЦДА, 
ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

     В периода 1926–1927 на ул. „Княгиня Клементина” № 108 функ-
ционира кино „Перун” със съдържател Асен Икономов и салон с 
630 места (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

    На 12 декември 1926 на ул. „Иван Асен II” № 5 се открива кино 
„Алхамбра” (1926–1928). Киното със съдържател Стефан Добрев 
и салон с 250 места вероятно е просъществувало само няколко го-
дини (Мир 1926, XXXII, 7936: 2; Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 
2, а.е. 83, л. 119).

       Един от популярните столични кинотеатри 
„Пачев” (с 826 места), носещ името на своя съ-
държател Иван Пачев, отваря врати на 30 декем-
ври 1926. Местоположението му е било на бул. 
„Княз Ал. Дондуков” № 18/14 (номерацията се 
мени заедно с урбанистичните промени през го-
дините) и ъгъла с ул. „Търговска”. Киното рекла-
мира отлично своята програма, като в тогаваш-
ната преса се споменава също, че то разполага 
с добре уредена чакалня и кафе-сладкарница. 
Театърът съществува до 1944, когато е разрушен 
при бомбардировките по време на ВСВ (Алексан-
дров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119; Мир 
1927, 7988: 2).

Съобщението за откриването на киното, пуб-
ликувано във в-к „Мир” (№ 7951)

                                                        Ученическите кинематографи
    Кино „Тодор Минков” (1926–1931), клон на Държавния ученически кинотеатър, 
се открива през втората половина на октомври 1926 на ул. „Цар Борис” № 9 със са-
лон от 250 места.

   До края на 1926 в столицата 
има разкрити вече няколко уче-
нически кинематографа и един 
във Варна. Постепенно техният 
брой започва да нараства както 
в София, така и в провинцията, 
но след идването на тон филма в 
1930 повечето от тях прекратяват 
дейността си (Александров 1983: 
85; Александров 1961).

Отзив за прожекции, организирани от ДУК (Мир № 7757: 1)

Рекламно съобщение за прожекции в кино „Аполо” 
(Мир № 8030)

Съобщението за откриването на кино-
то, публикувано във в-к „Мир” (№ 7936)

Рекламно съобщение за прожекции в 
кино „Тодор Минков” (Мир №№ 7892, 8924)
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    Негов собственик е един от основателите на кино 
„Модерен театър” – Аладар Оттай (Остерайхер). Той 
основава акционерно дружество – „Безименно Акцио-
нерно Дружество – д-к Отай Аладар”, което стопанисва 
и отдава под наем двата киносалона с общ брой от 540 
места. Кино „Роял” започва дейността си амбициозно 
с гала представления с отбрани концертни номера в 
полза на „Българския Червен кръст”. С прекрасен под-
бор на филми и премиери на значителен брой кино ше-
дьоври, непрестанни грижи за акустиката на салона, 
подновяване на апаратурата, вентилационната инста-
лация, охладителните машини и отоплението, „Роял” 
поддържа славата си на „еталонно кино” до 1944.

    Към специфичните особености на „Роял” следва да се 
добавят още уреждането на гастроли на чуждестранни 
артисти в България и на гала прожекции за журнали-
сти и други специално поканени гости, както и изда-
ването на специален рекламен бюлетин, по-доброто 
качество на афишната и вестникарската реклама.

На 3 декември 1926 се открива първокласното софийско кино „Роял” (1926–1948). 

     
              След пожара на 30 ноември 1930, 
през 1935 започва сериозен ремонт на 
сградата на кино „Роял” надстрояват 
се нови 4 етажа. Това е първата голяма 
поръчка на тандема архитекти Иван 
Васильов и Димитър Цолов, известни 
с проектите за катедралният храм „Св. 
Неделя”, Българската народна банка, 
Народната библиотека „Кирил и Мето-
Дий”.
     Кино „Роял” е национализирано 
през 1948. От създаването си през 1950 
там функционира Театър Българска 
Армия (Александров 1983: 85, 90-91; ЦДА, 
ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

Поредица съобщения за предстоящото 
откриване на кино „Роял” във в. „Мир” 
(1926,  XXXII, №№ 7926, 7927, 7928, 7929)

Кино „Роял” през 20-те години на ХХ 
век. Архив: официален сайт на „Театър 

на българската армия”

Царица Йоанна и княгиня Евдокия пред кино „Роял” на коледно бла-
готворително тържество, организирано съвместно с клуб „Славия” и 
кино „Роял”. Архив: официален сайт на „Театър на българската армия”

Надстроената след пожара 
сграда на кино „Роял” вече 
като Театър на българската 

армия. Архив: НИНКН 

Рекламно съобщение за прожекции в 
кино „Роял” (Мир № 7928)
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Киноизкуство [Кино Изкуство]: Месечно илюстровано списание (1926–1930) 
Първият брой на списанието излиза на 1 март 1926 в София. Негов редактор е Георги  
Иванов със сътрудници – А. Кърджиев и Н. Ганчев. 

    Изданието прокламира своята цел: ,,За един кинолюбител не е достатъчно да гледа само фил-
ми. Той се интересува от всичко, което е свързано с киното (...) Чувствува се обаче липсата на едно 
киносписание, с добра информация, което да задоволи напълно кинолюбителите. Схващайки тая 
нужда, ние се нагърбихме, до колкото имаме възможност, да дадем едно такова списание” (Кино-
изкуство 1926, I, 1: 1-2). Още в първия си брой, то обещава, че през пилотната година „ще излязат 
10 книжки с художествено изработени цветни корици, с отбрани кино снимки и най-разнообразен 
материал по кинематографни въпроси от наши и чужди автори”. 
     Години по-късно редакторът ще обобщи усилията, постиженията и затрудненията на родната 
кинопериодика в „Как се създадоха кино-списанията в България” с апел към публиката за под-
крепа (Киноизкуство 1928, II, 11: 3-4). 
    Любопитна подробност е и организираният от изданието през 1927 конкурс за най-хубави чи-
тателки и читатели като наградата за избраниците е публикуване на техни снимки на кориците 
на списанието и участието им с роли в творбата на „Роза филм”  – „Любовта е престъпление”  
(Киноизкуство1927, II, 2: 8).

През 1926 списание „Киноизкуство” публи-
кува нарочен материал за Борис Михайлов 

– драматичен и филмов артист, който работи в 
Германия. Партнирал си с почти всички тогаваш-
ни големи артисти като Пола Негри, Хари Пил, 
Олаф Фьонс, Алберт Щайнрюик и др. и участвал 
във филмите „Зумурн”, „Непристъпни граници”, 
„Малкия Мук”, „Омагьосания кръг” и др. (Киноиз-
куство 1926, I, 1: 14).

На 5 декември 1926 (патронният празник на кинооператорите) Съюзът на кинооператорите в България 
с председател Христо Константинов организира 10 кино–утра в редица столични кинотеатри с цел съ-
бирането на средства за създаване на модерна школа за оператори. 

      В инициативата са помолени да се включат всички кинопритежатели и филмови представители в София с 
безвъзмездното предоставяне на киносалони и някои филми. Включват се „Кино-филм”, „Фанамет” (Д. Красса), 
„Електра филм”, „Модерен театър”, а също и кината „България”, „Астория”, „Уфа”, „Забава”, „Виктория”, „Подкре-
па”, „Фар”, „Скàла” и „Аполо”. Приходите са предназначени за изпращането на съюзни членове на специализация 
в странство, като за целта е обещана подкрепа и от германските кинооператори за безплатно обучение в тяхната 
специализирана школа и няколкомесечна практика в тамошни ателиета и фабрики. Отделно УС на Съюза възна-
мерява уреждането и на специална техническа лаборатория с модерно оборудване и всякаква българска и чуждо-
езична кинематографическа литература, където да бъдат изпитвани и подготвяни за тяхната специалност всички 
оператори и техните помощници (Константинов 1926: 26).

                     През 1926 се основава Българска национална филмова студия, представлявана от Васил Бакърджиев. 
                 Дружеството прокламира създаването на филмова школа с артистичен, режисьорски, художествен, пи-
сателски и технически отдели, както и изпращането на своите членове на специализация в чужбина. Дружество-
то отново „амбициозно” подхваща инициативата за поредната киношкола за киноартисти през 1931–1932, като 
тогава тя е по „кореспондентната система”. Желаещите да станат звезди изпращат такси срещу които получават 
лекции, които да прочетат и така да станат киноактьори. Коментарът на „Нашето кино” е показателен:  „нов опит 
да се лови риба в мътните води на младежката неосведоменост” (Янакиев 2003: 63-64).

Публикация за ини-
циативата с кино-ут-
рата в сп. „Нашето 
кино” (№ 78-81)

Първият брой на списанието



156

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ
                               Представителството на ФАНАМЕТ (FANAMET) в България и организираният конкурс
През първата половина на 1926 се създава българският клон на ФАНАМЕТ. За негов директор американците назнача-
ват Дмитрий Соляник-Красса, руски емигрант с филмова дейност в Цариград, а по-късно и в Берлин, където в съдру-
жие с Димитър Азманов доставя филми за България и Балканите чрез „Палада филм”. 

     След заемането на поста и пристигането му в България, той развива активна дейност, като преговаря не само със столичните 
кинотеатри, но и установява контакти с провинциалните салони за сключването на взаимноизгодни договори. В резултат не 
само филмовите творби се появяват на роден екран едновременно с актуалната им дистрибуция в цяла Европа, но и се въ-
веждат много новости. Сред тях са предварителните прожекции за професионалисти на премиерните заглавия (за писатели, 
журналисти, артисти, художници и др.), а също и надписите на български език върху самата лента, които до този момент били 
нанасяни върху стъкла и прожектирани със специални апарати. 
     През есента на 1926 синдикатът организира конкурс за красота като по американски образец във всяка от дванадесетте стра-
ни със свои представителства в Европа са проведени национални конкурси за красавици. В България е разработена система от 
няколко тура за подбор като са проведени в кина в София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен и Шумен публични конкурси, на които 
претендентките се явявали преди прожекциите пред зрителите. Публикация в един от столичните ежедневници гласи, че „на 
всяко представление (в театър „Одеон”) портретите на кандидатките ще се прожектират на платното, през време на антрактите”, а 
зрителите, които си купят билет ще получат и бюлетин и ще могат „да дадат гласа си за определяне на най-красивата българка и 
бъдеща кино-актриса”. Най-красивите дами били снимани от специално пристигнал за целта фотограф на „Кодак”. В страните 
участнички, местните журита преглеждат стотици снимки, а с избраните 10–12 дами се провеждали лични срещи. Трите побе-
дителки от тези срещи се представяли чрез снимки в централата в Берлин, където бива избирана финалистката на всеки 
национален конкурс. Сред тях именно ще трябва да посочи журито в началото на 1927 във Виена победителката от конкурса, 
който се превръща в първия конкурс за  „Мис Европа”, макар че тогава по-често се говори за конкурс за красавици, филмова 
дива, кралица на красавиците и т.н. Победителката ще играе главната роля в холивудска продукция (Янакиев 2003: 77;  Жечева 
2022; Мир 1926, ХХХII, 7945: 2; Нашето кино 1926, III, 65: 6; Нашето кино 1926, III, 74:1).

1926

Съюз на приятелите на филма
Съюзът е основан през есента на 
1926 от група интелектуалци, сред

които проф. Асен Златаров, Димитър Азма-
нов, Пантелей Карасимеонов, писателите 
Добри Немиров, Елин Пелин, Чавдар Мута-
фов, Емануил поп Димитров, Людмил Стоя-
нов, Стилиян Чилингиров, Ангел Каралийчев, 
художниците Александър Божинов, Иван 
Милев, Дечко Узунов, Иван Пенков, П. Кисе-
линчев и др. Основните дейности на това 
културно обединение са свързани с популя-
ризирането на филмовото изкуство, култура 
и просвета чрез разнообразни инициативи, 
събития и публични тематични лекции ос-
новно в София, но и в други градове. Подобни 
тенденции се наблюдават и в Европа по също-
то време (Янакиев 2003: 43-44). 

Публикации за откриването на представителство-
то на ФАНАМЕТ и организирания от тях конкурс в 

сп. „Нашето кино” (№№ 65, 66, 74)
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Дребният чиновник Павел Симов е страстен комарджия, но задлъжнява и започва да 
краде. За едно негово нападение на жена в парка е осъдена несправедливо съпругата 

му Ринка. Тя оставя на невръстния им син Пепи единствената си ценна вещ – малко кръстче. 
След като излиза от затвора, Ринка започва работа в бонбонената фабрика. Една вечер нами-
ра пред къщата си заспало дете, което разпознава като прислужника в пекарната, а виждайки 
кръстчето на врата му и като своя син. Двамата заживяват щастливи заедно, но Павел се при-
бира от чужбина и започва да ги тормози. Предизвиква пожар в дома им и се опитва да избяга 
с детето. Но след като Пепи го спасява от идващ към него влак, той се предава в полицията. В 
затвора под грижите на свещеника той се разкайва за престъпленията си и е помилван. Семей-
ството се събира на Великден. 

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЗАБРАВИ БОГА
Игрален филм (мелодрама)

 Гендов Филм

Васил Гендов

Христо Константинов

Васил Гендов (Павел Симов),  Жана Гендова (Ринка), Митко Гендов (Пепи 
като тригодишен), Сашко Кипров (Пепи като шестгодишен), Милка Ламбре-
ва (Нина, приятелка на Ринка), Ставруда Фратев (Катерина), Стела Дукова 
(Зоя), Катя Миленкова (богатата дама), Любен Георгиев (Свещеникът от за-
твора) и Софийската пожарна команда по ръкводството на Захарчук

София и Пловдив със съдействието на управата на кино „Екселсиор” 
(Пловдив)

черно-бял, ням, запазена 1 част, 17 м ф. л., 55 сек.

21 септември 1927 в кино „Одеон” (София)

Работното заглавие на филма е „От Царя до Ючбунар”

Кадри от филма „Човекът, който забрави Бога” Интервю на В. Гендов в 
„Нашето кино” (1927, 

IV, 91: 3)

1927



158

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ

През 1927 във Варна е заснет игралният филм 
„Когато любовта говори”. 

   Сценарият и режисурата са на Панайот Кенков (по разка-
за „Лепо” на Елин Пелин), а оператори са Любомир Генов 
и Панайот Кенков. Продукцията е реализирана от фил-
мова лаборатория „Кенков–филм”, Варна. Премиерата е 
осъществена на 18 септември 1928 в кино „Ранков”, Варна 
(Янакиев 2000: 411).

Из спомените на Васил Гендов, проследяващи активното навлизане на киното в 
културния живот не само на София:

„В годините след 1927-а почти във всички читалищни кина започнаха да играят филми [бел. 
П. Кърджилов: т. е. да прожектират филми] всеки ден, като програмата се сменяваше всеки 
понеделник и четвъртък, а много често и три пъти седмично.” (Гендов 2021: 141).… Този път 
Васил и Жана Гендови осигуряват финансирането на поредния си филм предварително. В 
продължение на две години те изнасят представления със собствения пътуващ из провин-
цията Софийски театър или „Театър Васил Гендов”. Представленията са добре посетени, а 
събраните 95 000 лева им позволяват да реализират новия си проект. В екипа на филма се 
включва Христо Константинов, първият български професионално подготвен оператор, 
който осигурява по-добри (от използваните при заснемането на предишните им филми) 
технически средства – „французката кинематография, марка „Дебри”, модел „С” с всички мо-
дерни съоръжения, като телеобектив, два извънредни обектива, въртящ се обектив и всички 
видове маски” (Гендов 2016: 192).

Специален брой на „Кино” за българския филм „Човекът, 
който забрави Бога” (Кино 1927, I, 15:1)

Шаржове на екип, герои и сцени от 
филма (Нашето кино 1927, IV, 94: 6)

1927

Рекламно съобщение  и отзвук за филма (Мир №№ 8165, 8168)
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Малко балканско селце. Минала е сватбата. Младоженците Калина и Стойко са вече в своя дом. Животът 
на младото семейство тече спокойно. След година им се ражда момиченце. Преминаваща черда биволи 

стъпква детето. Стойко се пропива от мъка, занемарява имота, бие често Калина. Братът на Калина се опитва да 
го вразуми, но той се нахвърля върху него и го блъсва от висока скала. От силния удар братът полудява. Калина 
отново чака дете. Тази вест преобразява Стойко. При раждането Калина умира. Стойко остава сам да се грижи 
за сина си.

В НОКТИТЕ НА ПОРОКА
Игрален филм (мелодрама)

 

Български народен филм (Б.Н.Ф)

             

 Йохан Розенблат

Валтер Андерс

Йохан Розенблат (Стойко), Надя Захариева 
(Калина), Иван Касабов (братът на Калина), 
Рачо Рачев (лекарят), Йордан Караферма-
нов (селският кмет), Георги Василев (гор-
ският стражар), Петър Дамов (видение), 
Ерна Хилди, Жон Бер, Жеорж Рикс (вероят-
но псевдоними)

черно-бял, ням

прожекции в театър „Скобелев”, октомври 
1928

Почивка в ателието, построено за филма

Кадър и отзив за филма „В ноктите на порока”  (Киноизкуство 1927, II, 3: 3)

Публикация за Б.Н.Ф. във в. „Киноизкуство” (1927, II, 2: 8)

Портрет на Валтер Андерс

Портрет на Йохан Розенблат, 
публикуван във в. „Киноизку-

ство” (1927, II, 4: 4)

Рекламно съобщение 
за прожекции на 

филма (Мир № 8500)
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„По брой на новооткрити кина 1927 се нарежда непосредствено след рекордните 
1926 и 1928 години” (Александров 1983: 85). В столицата се разкриват още 9 нови 
културни пространства за кинопрожекции.

        Кино „Солун” (1927–1944/1948–90-те на ХХ в.) на ул. „Солунска” № 29 е едно от най-стари-
те „исторически” кина в София. Според списъка на кинематографите в София от 1927 салонът 
разполагал с 436 места, а негов тогавашен съдържател бил Марин Петков Диков. Киносалонът е 
бил наеман и от Българския киноуниверситет. Киното просъществува и след трансформациите 
в периода 1944–1948. През дългогодишното си съществуване то е „ремонтирано многократно” 
като е „можело да служи и за културен паметник в столицата”, стига да бе оцеляло (Александров 
1961: 80; Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а. е. 142, л. 119).

    За съществуването на кино „Алеко” (1927–1928) са запазени оскъдни данни 
(Александров 1983: 85).

      Кино „Ботев” (1927–1930) също засега е познато по откъслечни сведения, като 
дори и неговият адрес все още не е известен (Александров 1983: 85).

    През 1927 в тогавашното село (днес квартал) „Надежда” работи кино „0риент”, 
разположено на ул. „Кубрат” № 49 със съдържател Йохор Грох и салон от 300 мес-
та (Александров 1983: 85; ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 83, л. 119).

        Кино „Македония” на ул. „Пиротска” № 5 
отваря врати през 1927. То е сред най-стари-
те и дълго просъществували столични кина 
след прекъсвания и преустройства до 90-те 
години на ХХ в. Първоначално киното функ-
ционира само няколко години до 1930. През 
същата година започва и строителството на 
Македонския културен дом на подарено от 
Софийската община място, намиращо се на 
ъгъла на ул. „Пирот” и „Г. Вашингтон”. Сгра-
дата е построена по проект на архитектите 
Ю. Юрданов и С. Овчаров, с мотото „Илин-
ден 1903 г.”, спечелил първа награда на обя-
вения конкурс. Домът е завършен в края на 
1937. Той е със застроена площ 1149 кв. м, 
има сутерен, партер и четири етажа, магази-
ни, канцеларии, салони, стаи, книгохрани-
лища и др. През 1938 там отново е отворено 
кино „Македония” (Александров 1983: 85).

Ученическите кинематографи 
   През 1927 в столицата се отварят две нови ученически кина. Само една година същест-
вува ученическото кино на ул. „Клокотница” със съдържател учителят Йосиф Ковачев и 
салон от 300 места. Второто кино е открито на ул. „Криволак” с капацитет от 208 места 
(Александров 1983: 85).

Реклами за прожекции в кината  „Солун” и „Македония”  (Мир №№ 8112, 8117, 8160, 8251

Поглед към кино „Македония”  от периода на 
социализма  (източник: Снимки от архивите 

на НИНКН)

1927

Хроникално-документални филми на ДУК, произведени през 1927:

1. Богоявление      2. Трифон Зарезан      3. Прослава на Левски      4. Плевен
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През 1927 излиза първият мащабен фантастичен филм - антиутопия в историята 
на световното кино – „Метрополис” на Фриц Ланг. 

             За времето си това е и най-скъпият европейски филм. Рекламните материали на 
УФА уверяват, че освен главните изпълнители в него участват 750 актьори, 25 000 стати-
сти, 1 100 статистки, 1 100 коня, 750 деца, 100 африканци, 25 китайци… Само хонорарът 
на актьорите е 1 600 000 марки, а костюмите „поглъщат” още 200 000 (Кърджилов 2020а: 2).

Кината „Подем” (1927–1937) и „Освобождение” (1950–2022) съществуват 
последователно на един и същ адрес - бул. „Княгиня Мария Луиза” № 106. 

През 1927 на мястото на днешния Синдикален дом на културата на транспортните 
работници в България е открито кино „Подем”, собственост на едноименното чи-
талище и вероятно първото читалищно кино в България. През 1937 там е постро-
ен и осветен Домът на културата на транспортните работници. Той е издигнат на 
държавно място, отстъпено безвъзмездно на професионалната организация на 
българските железничари и моряци с указ  № 127/05.05.1935 на цар Борис III. Кино-
театър или зала „Освобождение” е действащо пространство за култура и изкуство 
(Александров 1983: 85-86).

Програма на  кината „Солун”, „Алеко” и други софийски кина  (Киноизкуство 1927, II, 9-10: 10)

Златан Дудов се включва в сни-
мачния екип на „Метрополис” като

 стажант–асистент на Фриц Ланг. 
Предполага се, че нашенецът, пришпорван 
от желанието да изучи занаята при един от 
най-големите майстори в киното по онова 
време, е използвал журналистическата си 
акредитация от сп. „Нашето кино” и бла-
годарение на нея е получил достъп до па-
вилионите на УФА. Оттам той изпраща до 
списанието поредица от статии, с които за-
познава читателите с киноживота в Герма-
ния. Името му обаче не фигурира в надписи-
те на филма (Кърджилов 2020б: 19).

Специален брой с притурка, посветен на „Метропо-
лис” (Кино 1927, I, 14: 1, 3)

1927

Портрет на Златан Дудов
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През 1927 документалният филм „Балканската война” (1913) с режи-
сьор Александър Ив. Жеков, заснет през 1912–1913, акостира в Русе.

       Кино „Олимпия” показва филма ,,в 4 големи части 1630 м…” (Кино Преглед 
1927, 42: 1). „Закъснялата премиера” е гръмко афиширана в местния „Кино Пре-
глед” (1927–1930). На първа страница е публикуван портрет на създателя му 
Александър Жеков. Това е единствената намерена досега фотография на Жеков, 
което повишава многократно историческата стойност на русенското издание. То 
започва да излиза като „орган на кинолюбителите” в Русе. Издава се от редакцио-
нен комитет с главен редактор М. Ескенази. Другият седмичник за кино и литера-
тура в Русе „Призма” (1927–1928) вероятно е реплика на „Кино Преглед”, издаван 
от конкурентното кино „Олимпия”, като по-скоро той представлява рекламен 
лист за филмите на кино „Аполо” в града (Спасов 2017: 27-28).

Кино: Седмичник за кинематография/Седмичен вестник за филмова 
информация, пропаганда и култура (1927–1936) 

       Новият софийски седмичник започва своя живот като вестник от две страници 
и прокламира своята цел да предоставя „информации за развоя на кинематогра-
фа, като насажда истинска кинокултура и като ратува за … правилното разбиране 
и оценяване на кинематографа като изкуство”. Заглавката е черна или червена, а 
под нея винаги има портрети на актьори или кадри от актуални филми. Въпреки, 
че не излиза редовно през годините то е едно от най-дълго просъществувалите 
специализирани списания в родния печат през периода (Спасов 2017: 27; Кино 
1927, I, 1: 1). Прави впечатление издаването на специални броеве, посветени на 
филми като „Метрополис”, „Българският филм” (за „Човекът, който забрави 
Бога”), „Черният пират” и др. В последните години от своето съществуване, 
вестникът предлага и купони за намаление от цената на билета за кино, които 
важат еднократно и могат да се използват в кината „Глория палас”, „Капитол”, 
„Екселсиор”, „Нов Феникс”, „Скобелев” и „Култура” (Кино 1934, VII, 5: 5).

   

Приятели на киното
Новото кино-културно просветно дру-
жество е основано на 3 декември 1927

 за да може обединено „с общи усилия да изкове 
едно могъщо филмово Дружество, което да ратува 
за създаването на една сериозна филмова индус-
трия у нас”. Прокламираните цели на учредител-
ното събрание са да работи за: приложение на 
кинематографията във всички форми в страна-
та като средство за възпитание и образование; 
възприемане и разбиране на кинематографията 
като изкуство; обединяване на всички, които се 
интересуват от киноизкуство; пропагандиране и 
подкрепа на всяко сериозно начинание за съз-
даване на научни, национални и художествени 
филми; въвеждането на филма като средство за 
образование и възпитание в учебните заведе-
ния; за културното издигане на членовете си в 
обществото. Негов председател е М. Милев, със 
заместник – В. Ангелов, касиер – Б. Атанасов и 
библиотекар – Г. Иванов,  а в контролния съвет 
стоят имената на В. Петров, П. Иванов и И. Петру-
нов (Киноизкуство 1928, II, 8: 2). 

 Често прилагана от специализи-
раните издания за кино практика 
за получаване на намаления за 

билети за прожекции
  (Кино 1934, 4: 4)

Титулна страница на първия брой на в. „Кино” 
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                                                                    Конкурсът за красота на ФАНАМЕТ(FANAMET) 
В началото на 1927 берлинското жури определя победителките от националните конкурси. 
България е представена от младата актриса на Народния театър Зорка Йорданова. 

   Нейният избор предизвиква у нас както възторг, така и неодобрение, което провокира и нарочен 
материал в родната кинопреса за нея и за спецификата на „екранната красота” и „фотогеничността” 
и „разликата между човешкото око и окото на обектива”.

Представяне на финалистките в международния конкурс на 
ФАНАМЕТ (Нашето кино, 1927,  IV, 82: 3-4; 83: 4-5)

Представяне на финалистките в международния конкурс на 
ФАНАМЕТ в UFA Magazin (Jan-Jun 1927)

Публикация в сп. „Нашето кино” (1927, IV, 84: 5)
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През 1927 в българската и чуждестранната преса излизат множе-
ство материали „за едно гениално българско дете, което за сега 

буди жив интерес в театралната публика на цяла Америка” - Виола Ессен 
(Viola Essen). Нейното истинско име е Виола Колчагова. Едва четириго-
дишна, тя печели конкурс, в резултат на което следва драматично изку-
ство и танц и участва в кинематографична продукция „Little Bulgarian 
Baby”. Местната преса тогава често пише за нея и я нарича „малката Сара 
Бернар”. Българската публикация завършва с думите, че това дете „ще 
стане световна знаменитост за слава на България” (Кино 1927, I,  6: 1-2). 
        По-късно нейната кариера включва участие в мюзикъли на Бродуей 
и във филмови продукции, като името ѝ се нарежда и сред звездите на 
Американския балет.

 Зорка Янкова Йорданова е родена през 1904 в София. Учи актьорско майсторство в школи-
те на Исак Даниел и Николай Масалитинов и започва работа в трупата на Народния театър,

 където остава до смъртта си през 1970. В периода 1925–1926 Министерството на културата я изпра-
ща на специализация в Берлин, Виена и Париж. Завръщайки се в България, след финалния конкурс 
на „Фанамет” във Виена, З. Йорданова продължава успешната си кариера на театрална актриса, а 
през 1931 участва в ролята на Лиляна в единствения си филм „Безкръстни гробове” на режисьора 
Борис Грежов.

   
       Финалният конкурс във Виена предизвиква небивал интерес и огромен отзвук в пресата. Така 
например от австрийските вестници научаваме за забележителното посрещане на претендентки-
те  на Източната гара на 3 февруари: „...Там, освен представителите на пресата, на „Фанамет“ и деле-
гации на участващите страни, се е събрала тълпа от около 400 посрещачи…”. Финалният конкурс, на 
който дефилират осемте избранички, сред които и българката З. Йорданова, се състои на 5 фев-
руари 1927. На следващия ден са организирани филмови снимки на претендентките, които отново 
са изпратени в Берлин, а оттам финално избират за победителка Щефица Видачич, „югославянка, 
едно темпераментно миньонче с пикантни черти и пърхащи тъмни къдрици” (Янакиев 2003: 77-78; 
Жечева 2022; Нашето кино 1927, IV, 82: 3-4; Нашето кино 1927, IV, 83: 4-5).

Портрет на Зорка Йорданова. Колекция 
Иван Пенков; ©Боян Пенков

Реклама на филм с учасието на Виола Есен от 1946, 
публикувана в Motion picture daily (Jul-Sep 1946)
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Al Jolson in “The Jazz Singer”
 (1927) © 1927 - Warner Bros

През годината: 
Вечерта на 6 октомври 1927 на Бродуей, 

в театър „Уорнър” се състои премиерата на филма 
„The Jazz Singer” на Warner Brothers. Това е пър-
вият „говорящ” музикален филм, с който започва 
нова епоха в седмото изкуство (Rothman 2014).

„The Jazz Singer” (Warner Bros. Pressbook, 
1927) © 1927 - Warner Bros

1927

През 1927 в Лос Анжелис е създадена Американската 
академия за кинематографични изкуства и науки, 
която две години по-късно започва ежегодното връч-
ване на наградите „Оскар”. 

      На специален комитет от седем члена е възложено съз-
даването на правилата и концепцията за официалната цере-
мония за връчване на академичните награди „Оскар”. Взето е 
решение на първата гала да бъдат включени всички филми, 
създадени в САЩ между 1 август 1927 до 31 юли 1928 (Academy 
Story | Oscars.org).

Сцени от филма „The 
Jazz Singer”, публику-
вани в Moving Picture 
World (Jul-Aug 1927)

Хронологично представяне на основните събития около създаването на 
наградите на филмовата академия на САЩ, публикувана 

в Motion picture daily (Jan-Mar 1939)
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Гендов филм

Васил Гендов

Христо Константинов

Васил Гендов (Михаил), Милка Ерато (Ана), Жана Гендова (Лена), Бистра Фол 
(Дора), Матей Тодоров (Стефан), Владимир Трендафилов (Николай), Никола Ба-
лабанов (келнерът от „Червената луна”), Митко Гендов (детето на Лена), Георги 
Хинчев и Генчо Марков (пияни младежи), Невена Дочева (танцьорка), Иван Ста-
нев (гуляйджия), Зора Македонска (жената на гуляйджията), Дочо Касабов (стар 
пияница, който се грижи за детето на Лена), Иванка Касабова (жена от крайния 
квартал), Елена Балабанова (леко момиче), Елена Христова, Иван Манчев, ор-
кестърът на Атанас Николов – Циганчето, балетът на Кооперативния театър, 
джаз формацията на К. Константинов

София, Бургас, Елисейна, Карлуково, Варна

Лабораторната обработка на филмовата лента и монтажът са направени във 
Виена.

черно-бял, ням, 8 части, 67 мин.

17 септември 1928 в кино „Модерен театър” (София)

ПЪТЯТ НА БЕЗПЪТНИТЕ
Игрален филм (мелодрама)

Обущарят Михаил живее със семейството си в покрайнините на Варна. По-голямата му дъщеря 
Лена е ученичка във вечерната търговска гимназия. В нея е влюбен студентът Николай. Но Лена 

тайно е родила извънбрачно дете и е принудена да проституира, за да му осигури издръжката. След 
публичен скандал Лена заминава за София. Михаил и съпругата му Ана разбират за детето и го приби-
рат. След поредица от нещастия в семейството всички се оказват в София – Ана води Михаил на лече-
ние, а младият студент Николай търси Лена, за да я помоли да се прибере у дома. Тя отказва, но малко 
след това също преживява трагичен инцидент по време на разходка извън града. За щастие всичко е 
само един кошмар. Лена е издържала успешно последния си изпит и всички са щастливи.

От един собственоръчно написан 
лист в ръкописите на Гендов може 

да се осведомим какви са били хонорарите 
на участниците в него. Най-добре платен е 
бил операторът Христо Константинов, кой-
то е получавал 500 лева на снимачен ден, но 
вероятно това е включвало и използването 
на неговата техника. Актьорите са вземали 
между 200 и 300 лева на ден, но някои от тях 
са участвали „безплатно”. Всъщност хонора-
рите са почти съпоставими с днешните (по 
материали от изложбата „Васил Гендов. Живот 
между театъра и киното”, 2021).

Сцени от филма „Пътят на безпътните”
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Работното заглавие на филма е „Затворник № 99”. „Пътят на безпътните” продължа-
ва социалната линия на предишния Гендов филм и също бива заснет по действителен 

случай. Сюжетът е взет от самия живот – случай, с който Гендов се запознава, докато е сви-
детел по съдебно дело. Един обикновен човек, обущар, убива с нож собствената си дъщеря 
в нощно заведение, защото не може да понесе срама, че тя поради липса на средства, е 
станала проститутка. Този сюжет „отлежава” в Гендов няколко години, а междувременно 
той има възможността да го „експлоатира” като театрално представление и сам да се убеди 
в интереса, проявен от страна на публиката към подобен сюжет. Постановката се нарича 
„Земята умира”, а нейният успех в голяма степен позволява на Гендов да обезпечи финан-
сово бъдещия си филм, който макар и да е със същия сюжет, бива озаглавен „Пътят на без-
пътните” (по материали от изложбата „Васил Гендов. Живот между театъра и киното”, 2021)

1928

    Успехът на филма е толкова сериозен, че директорите на
 „Модерен театър” откупват правата за разпространението 

му из страната, а в спомените си Жана Гендова казва: „Това бе първи-
ят случай, когато и ние имахме печалба от филм, защото сумата възли-
заше, ако не се лъжа, на около 400 000 и ни беше окончателно изплатена 
в определените от договора срокове” (Гендова 2016: 57).

Публикация в специализираната преса за 
  „Пътят на безпътните”  (Киноизкуство 1928, II, 12: 5)

Реклами за премиерата на филма в „Модерен театър” (Мир №№ 8462, 8463)
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Кооперация Кинофилм – Димитър Азманов

Борис Грежов

Димитър Панчев

Валтер Андерс

Борис Руменов (Борьо Зевзека), Васил Харизанов (Кокон 
Харизанов), Борис Пожаров (Министър на ичкиите), Димитър 
Тодоров (Даскала), Атанас Николов (Телефончето), Цвета 
Руменова (жената на Борьо), Мими Балканска (млада дама), 
Иван Станев, Коста Армянов, Никола Балабанов, Иван 
Костов, Ставруда Фратева, Димитър Пешев, балетът на 
Кооперативния театър, Софийската пожарна команда под 
ръководството на Захарчук

София, Искърския плаж

черно-бял, ням, запазени 11 мин. (294 м) от 2500 м ф. л.

19 декември 1928 в кино „Метропол” (София)

Работното заглавие на филма е „Кокон Харизанов на плажа”. 
В много от филмите, създадени в края на 20-те години на ХХ 
век участват актьорите от трупата на Кооперативния театър.

ВЕСЕЛА БЪЛГАРИЯ
Игрален филм (комедия)

Борьо Зевзека и Кокон Харизанов мечтаят за безгрижен живот, но нямат 
средства. Лъжат съпругата на Борьо, че ще купят специална порода гъски,

 които снасят златни яйца. С взетите от нея пари отиват на Искърския плаж и флирту-
ват с две дами. Кокон Харизанов спечелва от лотарията. Борьо представя приятеля си 
за политик. Създават правителствен кабинет с министерства по деликатните работи, 
по питиетата. Всички пируват и се веселят. Борьо се е преобразил в Мефистофел, а 
Кокон – във Фауст. Борьо прегръща красавица, но нещо го клъвва по носа. Оказва се, 
че всичко е било сън, а той държи в ръцете си гъска.

Сцени от филма „Весела България”

Борис Руменов и Мими Балканска в кадър от филма „Весела България” 
 (Фонд на Национален литературен музей)

Писателят–хуморист и актьор Борис 
Николов Руменов следва литература 

в Софийския университет, след което продъл-
жава образованието си във Виена, но в крайна 
сметка завършва драматургия и актьорско май-
сторство в Загреб. След завръщането си в Бъл-
гария се присъединява към кръга около хумо-
ристичното списание „Барабан” (1908–1921), на 
което става и издател (Бенбасат 2018).

Оперетната певица и актриса Мими 
Михайлова Балканска на 17 години 

вече е част от трупата на оперетния театър „Ре-
несанс”. Тя е един от основателите на Коопера-
тивния театър [дн. Национален музикален теа-
тър „Стефан Македонски”], както и съосновател, 
директор и режисьор на Художествения оперен 
театър в София (1942–1946). По-късно М. Балкан-
ска работи в Народната оперета и в Държавния 
музикален театър в София (Бенбасат 2018).
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Беден, талантлив младеж влиза в обществото на богата дама. Влюбена в него, тя 
му помага да стане известен художник. Между младия мъж и дъщерята на неговата 

покровителка се пораждат чувства, които прерастват в любов. Обзета от ревност, майката 
на момичето убива художника. Дъщерята отива в манастир.

1928

Роза филм

Нисим Коенсон, Георги Иванов

Георги Иванов

Валтер Андерс

Георги Иванов, Сиси Братиану, Хр. Геор-
гиев, Г. Янев, Надя Иванова, В. Димитро-
ва, В. Кюлджиева, Ангел Н. Попов, Петър 
И. Андреев, Янка Янева, М. Плъхов

Русе, Варна, Видин

черно-бял, ням, незавършен

Голяма част от актьорите са аматьори, 
избрани посредством конкурс, органи-
зиран през 1927 от списание „Киноизку-
ство” за най-хубави читателки и читатели 
(Киноизкуство 1927, II, 2: 8; Киноизкуство 
1928, II, 11: 3).

ЛЮБОВ И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Игрален филм (мелодрама)

Сцена от филма „Любов и престъпление”

Георги Иванов – сценарист и режисьор на филма 
„Любов и престъпление”

Екипът на филма „Любов и престъпление” – част от актьорския състав са аматьори, избрани посредством конкурс, 
организиран през 1927 от списание „Киноизкуство”, чийто основател и главен редактор е Георги Иванов
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Една обиколка на България, която има за цел 
да разкрие нейните красоти пред българи и 

чужденци, включваща парад на 24-ти май, Дупница, 
Рила, Рилски манастир, Пирин, Банско, Пловдив, Хи-
саря, Асеновград, Чирпан, Бургас, Варна, Анхиало, 
Несебър, Шумен, Мадара, Преслав, Горна Оряховица, 
Велико Търново, Трявна, Карлово, Шипка, Розовата 
долина.

1928

Дом на изкуствата и печата (София), Бъл-
гария и Нитче, Германия

Александър Вазов

Ханс Линке

Информационните надписи във филма 
са на български и на немски език

черно-бял, ням, 67 мин.

Инициативата за заснемането на филма е 
на д-р Иван Парлапанов, който предоста-
вя и финансова подкрепа за реализация-
та му. Д-р Парлапанов е генерален консул 
на Царство България в Лайпциг, Герма-
ния. Подкрепа за проекта оказва и Вла-
димир Хр. Икономов (Янакиев 2000: 328).

В ЦАРСТВОТО НА РОЗИТЕ
Документален филм (репортаж)

Кадри от филма „В царството на розите”

Един от малкото официални документи, съхранил информация за 
филма „В царството на розите” (ЦДА, ф. 177K, оп. 2, а.е. 265, л. 185)
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Кирил Петров

Христо Константинов

черно-бял, ням, 38 мин.

50 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД ПЛЕВЕН
Документален филм (репортаж)

Представена е промишлеността на града – фабрика „Бурджев” за каси, 
сейфове и брави; машинна фабрика „Прогрес” на братя Симпадови; 

парно-керамичната фабрика на Ив. Н. Железаров и синове; тъкачницата „Кай-
лъшка долина”; Цветан Коланджиев – представител на немските трактори 
„Булдог”; тютюневата фабрика „Енидже – Вардар”. Отзвук от земетресение-
то през 1928 (Зора 1930, XI, 3234: 2); мелничарската фабрика на Ив. Симеонов, 
Капанов и с-ие; склада за машини на Ев. Славовски и синове. За тържествата 
пристигат руски ветерани от Руско-турската война. На гарата са посрещнати 
войници, ген. Лазаров, епископ Максим Ловчански и др. Направена е възста-
новка на боевете край Плевен. В деня на тържествата – 11.12.1927 присъстват 
министър-председателят Андрей Ляпчев, председателят на XXII Народно съ-
брание Александър Цанков и други официални лица, които поднасят венци. 
Празникът завършва с военен парад.

Филмово производително дружество „Левски”

             В. Стоев, Н. Людолюбов

черно-бял, ням, 42 мин.

Последната част на филма е първият екологичен епизод в българското кино. 
Представена е рекултивация на унищожени от въгледобива селскостопански 
земи, които отново се използват за земеделие (Янакиев 2000: 553).

СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ (Мини „Перник”)
Документален филм (научно-популярен)

Най-големите каменовъглени мини в България са представени изчерпателно 
и с добър професионализъм в разказа. Запознаване с минните съоръжения, 

стопанските сгради, шахти и тунели. Специално е демонстрирана модерна за времето 
си минна техника, лични средства за подземна работа и спасителни съоръжения.

Други подобни филми: “Трявна – курортен и старинен град България”, 
1928, 20‘ и “В царството на гроздето (Сухиндол)”, 1928, 13’

Кадри от филма „Сърцето на България”

Писмо от В. Стоев и дружество „Левски” до МНП и отдела „Про-
паганда с подвижни кина” (ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а.е. 205, л. 166)
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Хроникално-документални филми на ДУК, 
произведени през 1928:

 1. Град Сливен. По случай 50 години от освобожде-
нието му
2. Мадара
3. Плиска (1928) – оп. Христо Константинов
4. Юбилеят на Първа мъжка гимназия
5. Юбилеят на Втора мъжка гимназия
6. Катастрофалното земетресение в Южна Бълга-
рия
7. Хилядогодишнината от Симеоновото царуване
8. Тържествата във Велико Търново [по случай 
1000-годишнината от Симеоновото царуване]

След катастрофалното бедствие, станало известно като „Чирпанското земетресение”, предвид тежки-
те поражения в землището на града, но също засегнало и района на Пловдив, Хасково и Борисовград 

(днес Първомай), Васил Гендов и Христо Константинов заминават за пострадалия район и започват работа 
върху филма. За неговото съдържание свидетелстват съобщения в печата, споменаващи за направени снимки 
на цар Борис, княз Кирил и министър-председателя Ляпчев, които разглеждат разрушенията. Показани са още 
„големите пукнатини на земята, избягалото население, бедствията, убития добитък, ранени и болни”. Филмът, 
вероятно е бил представен и в чужбина, съгласно други свидетелства в тогавашната преса и запазена частич-
но в БНФ хроника от 1928, озаглавена „След земетресението в Борисовград”, комплектована с междукадрови 
надписи на немски език. Вестник „Комедия” съобщава, че „наскоро филмът ще бъде прожектиран във Виена. 
Както се научаваме, той е излязъл отлично и ще направи потресающо впечатление на Запад. Този филм е снет 
от нашия кино-оператор господин Христо Константинов с изрядна вещина”. Това е единственият документален 
филм, който В. Гендов реализира през близо 30-годишната си дейност като кинорежисьор. Той и Константинов 
не получават никакво възнаграждение, тъй като приходите от прожекциите отиват за пострадалите (Кърджи-
лов 2005).

Заповед за командироването на Христо Константинов в района, засегнат от „Чирпанското зе-
метресение” с цел направата на „кинематографни снимки за Държавния ученически кинотеатър” 

(ЦДА, ф. 177K, оп. 2, а.е.1231, л. 63)

Отзвукът от земетресението про-
дължава години след трагичното 
събитие  (Зора 1930, XI, 3234: 2)

Последиците от силното земетресение са запечата-
ни на лента не само от операторите на ДУК, но и от 

фотографите на тогавашните ежедневници
 (Зора  №  2637)
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Из спомените на Васил Гендов: 
       „В периода от 1920 год. до 1928 год. пътуващият провинциален театър се срещна с една от най-го-
лемите спънки за своето нормално съществувание. През този период управите на почти всички чи-
талищни салони в провинцията, и особено в по-големите градове, бързаха да кинефицират своите 
читалища, за да ги превърнат в средство за материални доходи, които да гарантират съществувание-
то на библиотеката и читалището. ... Сега обаче всички градски капиталисти, банкери, фабриканти, 
индустриалци и търговци се домогваха до читалището и срещу полици предлагаха големи парични 
заеми на киното, но само при условие, че съответният финансист влезе в управителния съвет на 
киното-читалище.” (Гендов 2021: 139-140)

               През 1928 още 10 нови столични кина отварят врати. 

           Кино „Валентино” е открито през април 1928 в градината „Свети Нико-
ла” в кв. Ючбунар с новоремонтиран салон и подновен оркестър. То вероятно 
е наследник на несъществуващия вече театър „Надежда”. Киното носи името на 
починалия знаменит американски киноартист. То поставя началото на своята 
дейност с прожекцията на „Крачун и Малчо – веселите музиканти” с „любимите 
на коньовичари датски комици” (Александров 1983: 86).

Рудолф Валентино e роден на  6 май 1895 в Кастеланета, 
Италия. Завършва селскостопанска академия в Генуа, след 
което живее известно време в Париж и учи танци. През  1913

 Валентино заминава за Ню Йорк и бързо си пробива път в Холивуд. 
Привлекателната външност на Валентино му спечелва прозвището 
„латински любовник”. Той е икона на нямото кино от 20-те години 
на ХХ век. Умира на 23 август 1926 на 31 години в Ню Йорк, САЩ.

Портрет на Рудолф Валентино (Киноизкуство 
1928, II, 11: 1)

Плакати от филми с Рудолф Валентино 
(източник: lantern.mediahist.org)

Статия в сп. „Нашето кино” (1926, III, 70: 5)
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Кино „Сан Стефано” (1928–1931) отваря врати през май 1928 на площад „Трапезица” (ъгъла 
на ул. „Ломска” и ул. „Трапезица”). Тогавашната преса съобщава, че салонът на „кокетното 
кино” е „уютно обзаведен”, а цените на билетите му са „общодостъпни”.

     Вероятно добрата репертоарна политика и уютната атмосфера осигуряват неговото няколкого-
дишно съществуване (Александров 1983: 86). Реклама от последната година на неговото съществува-
не съобщава за големите инвестиции на киното да „синхронизира всички неми филми с последните 
музикални шлагери” (Филм, тон и музика 1930, 5: 10).

     Кино „Ардa” (1928–1944), собственост на читалището на дружество „Денкоглу”, функционира дъл-
ги години на ул. „Арда” – пряка на ул. „Търговска” (и двете понастоящем несъществуващи). Киното е 
унищожено с пряко попадение на разрушителна бомба през 1944 (Александров 1983: 86).

     Кино „Метропол” на бул. „Княз Дондуков” № 33 отваря врати през юни 1928. Рекламата за пред-
стоящото му откриване гласи: „салонът е елегантно мебелиран и един от най-прохладните и както 
узнаваме в него ще се представят винаги най-избрани филми при пълен оркестър”. Тя се публикува на 
страниците на в. „Мир” в няколко последователни броя още от 19 юни, седмица преди официалното 
откриване на киното на 27 юни (Мир №№ 8389, 8390, 8391, 8392, 8395; Александров 1983: 86).

      Кино „Красно село” на бул. „Цар Борис III” е сред столичните второекранни кина-ветерани (Алек-
сандров 1983: 86). То просъществува не само до 1944, но преживявайки трансформациите след 1948 
доживява до края на 90-те години на ХХ век. 

Реклами от първите месеци на съществуване на новото кино „Сан Стефано” (Мир №№  8379, 8385, 8412, 8423)

Реклама на кино „Сан Стефано” 
(Филм, тон и музика 1930, I, 5: 10)

Местоположението на 
кино „Арда”, нанесе-
но върху централната 
част от карта на София 
от 1928

Реклами за кино „Арда” в периода май-октомври 1928 
(Мир №№  8370, 8377, 8403, 8485)

Реклами за откриването на кино „Метропол” и за премиери на разпростра-
няваните от него „собствени” филми (Мир №№ 8389, 8395, 8504)
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Кино „Глория Палас” (преименувано през годините на „Глория”, а по-късно на „Отдих и 
култура”, „София” и отново „Глория Палас”) е едно от най-известните и дълго просъщест-
вували „исторически” кина в София,  разположено също на „най-кинематографската” 

улица в столицата – бул. „Княгиня М. Луиза” № 20. 
      Реномираното търговско кино е открито през септември 1928, но рекламата за него първоначал-
но само като „Глория-Палас” се появява по страниците на софийската преса още от 21 август (Мир 
№№ 8442, 8444, 8446). В началото на септември вече се публикуват детайлите „Кино Театър” и точни-
ят адрес, а седмица по-късно и премиерните заглавия върху неговия екран (Мир №№ 8452, 8453, 8460). 
     В „Глория Палас” години по-късно е организирана премиерата на „Безкръстни гробове” на Борис 
Грежов, която се съпровожда от бурни демонстрации и сбивания. След 1939 съгласно публикации 
и архивни документи, киното активно е въвлечено в съветската комунистическа пропаганда чрез 
кинопоказ, бидейки наето от акционерно дружество „Мосфилко” (Александров 1983: 87-89).

Киното е основано от Никола Божанов, 
който през 1898 създава фирмата „Глория 

палас”, развиваща успешна предприемаческа и 
търговска дейност в София. През 1928 той постро-
ява кино „Глория палас”, а по-късно и хотел под 
тази марка. Собственик е и на книжната фабрика 
край гара Искър. Там от 1936 до днес работи една 
от най-уникалните печатни машини. С национали-
зацията след 1944 цялата собственост на фамилия-
та е конфискувана. 
     След 1989 наследниците на Никола Божанов въз-
становяват собствеността си върху кино „Глория 
палас” и то просъществува около пет години със 
същото име. Поради загуби прекратяват дейността 
му и сградата е отдадена под наем (Дневник 2006: 
Профил: Глория Палас).

Реклами за предстоящото откриване на кино „Глория Палас” 
(Мир №№ 8442, 8452; Киноизкуство 1928, II, 11: 8)

Премиери в киното (Мир №№ 8460, 8464, 8468; Филм и критика 1930, I, 7: 1)

Реклама за премиера на звуков „шлагер” в кино 
„Глория Палас” (Филм и критика 1930, 7: 1)
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Кино „Скобелев” отваря врати на номер „47” на едноименния булевард на 29 октомври 1928, но рекламите за него 
се появяват в столичната преса седмица по-рано (Мир №№  8494, 8495, 8496). Според тях „комфортният и луксозен 

кино-театър” „Скобелев” представлява „специална постройка”, която разполага с добре обзаведен салон и парно отопле-
ние, а не е просто приспособено за кино помещение. В периода 1932–1934 киното е затворено. Неговият наследник кино 
„Иван Вазов” отваря врати 5 години по-късно на 14 януари 1939. В печата за новото „кино на истинските удоволствия” е 
прогласено: „Най-кокетното кино в кварталите на Столицата! Удобен, светъл, уютен салон! Ненадмината прожекция и звуко-
во предаване, достигнато съвършенство с току що инсталираната последен модел апаратура 1939 г. „Ернен IV” на заводите 
„Цайс-Икон” – Дрезден” (Александров 1983: 89; Александров 1984: 150). След национализацията продължава съществуване-
то си като читалищно кино „Иван Вазов”. Съществува до 90-те години на ХХ в.

         Кино „Хемус” (1928–1930) отваря врати в края 
на октомври - началото на ноември на ъгъла на ул. 
„Княгиня Клементина” (сегашния бул. „Ал. Стамбо-
лийски”) и бул. „Христо Ботев” в новопостроеното 
здание на Железничаро–пощенския дом. То е ре-
кламирано като „една от най-луксозните кинозали 
в столицата, декорирана от художника Миленков”, 
която разполага с „първокласен оркестър, отлич-
на музикална илюстрация, феерично транспарент-
но осветление, обширна чакалня с добре уреден 
бюфет, модерна проветрителна инсталация....”. 
Според отзив в списание „Кинопреглед” киното 
успявало да  „се нагажда и да удовлетворява жела-
нията на своята публика” и имало „сред нея успех, 
на който понякога завиждали и другите театри”. 
След затварянето на кинотеатъра през 1930, само 
година по-късно там се установява бъдещото кино 
„Искра” (Александров 1983: 89-90). 

Реклама за откриването на 
кино „Хемус” (Мир № 8503)

Реклами за откриването 
на кино „Скобелев” и 
първите филми, прожек-
тирани на неговия екран 
(Мир №№ 8494, 8500)

Разрешително за отваряне и експлоатиране на кино „Иван Вазов”, издадено от Министерство на народното здраве 
на 10.03.1947, година преди национализацията на киното (Фонд на Любителски музей на киното, Културен Център  G8)

Документи, свързани с национализацията на кино 
„Иван Вазов” през май 1948 (Фонд на Любителски 

музей на киното, Културен Център  G8)
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1928

Пристигането в София на българката Иванка Янакиева –
 Iwa Wanja, „берлинската звезда, която свети с ослепителен бля-
сък на филмовия хоризонт”.  
       През 1928 нейни почитатели, а също и журналисти от различ-
ни вестници и представители на филмови къщи чакат с въоду-
шевление пристигането ѝ на софийската гара и подготвените съ-
бития с нейно участие (Киноизкуство 1928, II, 12: 1-4; Мир № 8480). 

       Ива Ваня е единствената нашенка оставила толкова забележима 
следа като актриса в историята на европейското нямо кино, но също 
така е и певица, модел, сценарист, автор на оперни либрета, профе-
сионален състезател по конен спорт. Тя е съпруга на немския компо-
зитор Норберт Шулце, автор на една от най-знаменитите песни на XX 
век – „Лили Марлен”, изпълнявана на над 20 езика, от двете страни на 
бойната линия по време на ВСВ. И точно Шулце в началото на романса 
им започва да я нарича с обожание “сладоледената фея” заради рекла-
ма на сладолед, в която участва българката като модел.

       Ваня Янакиева е родена на 10 октомври 1905 в гр. Карнобат. Още 
от петгодишна, Ваня декламира и пее на различни вечеринки и заба-
ви. След преместването на семейството в София, тя постъпва в I Со-
фийска девическа гимназия, а по-късно продължава обучението си 
в Търговското училище на Ана Карима. Месец след като завършва, с 
позволението на майка си, Ваня заминава за Берлин. Тя пристига там 
едва 17-годишна, съвсем сама, с единствените дрехи на гърба си, без 
да знае дума немски, без никакви познанства в Германия, но с една 
завидна амбиция и страстна мечта – да стане киноартистка в берлин-
ските филмови студии” – пише Юлиана Вегенер (Юлиана Недева) в 
„Ива Ваня или Сладоледената фея”. Снима се във филмите „Имах 
един приятел”, „С удоволствие целувах жените”, „Брачното гнездо” 
с Хари Лидке, „Княжеското дете”, „Голямата пауза” с Хени Портен, 
„Лудориите на седмицата”, „В луксозния влак”  и много други. 

                       През  годината:

                                           Ученическите кинематографи
 През 1928 в столицата се отварят две нови ученически кина на 
ул. „Нишка” и клонът на ул. „Г. С. Раковски” (Александров 1984: 
158-159).

       Данните за броя филми, в които участва Ива Ваня, варират от 
предполагаеми над 30 или 70 до 90 филма. За съжаление част от 
лентите на немите филми, в които е участвала, са унищожени при 
бомбардировките над Берлин, а други са били “безвъзвратно из-
губени или просто потънали в забвение”. Ива Ваня бива избрана 
и за „Мис Берлин” през 1929.
          Страстен състезател в дисциплината конен спорт, тя участва и 
в Олимпийските игри през 1936. Нейното развитие с интерес следи 
и отразява родната филмова преса, където се повяват множество 
публикации, съпроводени с нейни снимки в роли и филми, шества-
щи по големите екрани в Европа и у нас. Изобилстват материалите 
– преводни и специални интервюта, в които тя говори за своя път 
към киното, за България и младежките си години, а също и за нато-
вареното ежедневие на една киноартистка. В едно от интервютата 
си, Ива Ваня казва на своите сънародници „…всичко, което блести 
не е злато. За да постигне човек нещо във филма, трябва да има гра-
мадна воля, постоянство, търпение и много други качества” (Бори-
сова 2020; Гигова 2022; Киноизкуство 1928, II, 9-10: 1-5; Киноизкуство 
1928, II, 12: 1-4; Кино 1928, I, 22-23: 1-4).

Портрети с автограф на Ива Ваня на корици и страниците на сп. „Киноизкуство“ от 1928

 Реклама за „кино-утро” с нея в „Модерен 
театър” по случай пристигането ѝ в София 

(Мир 1928, XXXIV, 8480: 1)
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Паисий филм

Васил Пошев (по едноименното произведение на Йордан Йовков)

Франц Вут

Васил Пошев (хаджи Емин), Владимир Трендафилов (Косан), Петър 
Павлов (монах Драгота), Елена Михайловска (Ранка), Елена Христо-
ва (Марга, майката на Ранка), Петър Кючуков (Димчо кехая, бащата 
на Ранка), Митрофан Пошев (брат на Ранка), Михаил Горянски (отец 
Амфилохий), Петър Попов (Кара Имам, гавазин при хаджи Емин), 
Иван Касабов (водач на соколджиите), Георги Деянов (водач на кър-
джалиите), Христо Лисицки (кърсердарин), Вера Ковачева (Джалма, 
жена на хаджи Емин), Георги Богоявленски, Кирил Богоявленски, 
Спас Тотев, Танцовата група на Борис Цонев, балерини от Коопе-
ративния театър – Янкова, Орехова, Савова

черно-бял, ням, (филмотечно копие: 4 части, 1078 м филмова лен-
та), 40 мин.; позволен за представяне пред всички с цензурна карта 
№ 101 от 1 април 1929  (ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а. е. 205, л. 166-166г)

Самоков, Бояна, Княжево, Драгалевци

17 април 1929 в кино „Сан-Стефано”

НАЙ-ВЯРНАТА СТРАЖА
Игрален филм (историко-приключенска драма)

България в края на ХVIII и началото на XIX век. По време на лов соколът на селския момък 
Косан ранява сокола на хаджи Емин, един от татарските султани. След като научава от

 довереника си Кара Имам, че причината за разсеяността на момъка е хубавата Ранка, той още 
същата вечер посещава дома на момичето. Скоро хората на хаджи Емин отвличат Ранка. Косан 
става хайдутин, а тайно влюбеният в нея Драгота – монах. Кърджалии нападат манастира, опо-
жаряват го и убиват игумена му отец Амфилохий. Драгота и майката на Ранка успяват да органи-
зират бягството от харема. Косан ги намира в манастира, но старото съперничество за сърцето 
на Ранка ги изправя един срещу друг. Драгота бяга и ги предава на хаджи Емин и Кара Имам. Но 
висша сила защитава любовта на Косан и Ранка, а враговете им получават своето възмездие. 

Портрет на Васил Пошев, ре-
жисьор и сценарист на филма  

„Най-вярната стража”

Реклами за премиерата на филма в кино „Сан 
Стефано” и за негови  прожекции в кино „Солун” 
(Мир №№  8638, 8669)

Сцени  от филма „Най-вярната стража”
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Молба от В. Пошев и „Паисий филм” до Културното отделение при МНП 
(ЦДА, ф. 177K, оп. 2, а.е.205, л. 156)

Рекс филм

Георги Деянов

Франц Вут

Георги Деянов (Весо), Олга Иванова (Люба), 
Косан Сп. Белев (бай Косан), Боян Антонов 
(Боян), Вера Георгиева (слугинята), Манфред 
Фон Сатин (празноскитащо момче), Франц 
Вут (Лентяйски), Генчо Пирев (дървар), Ганчо 
Василев (смешник), с подкрепата на турис-
тическо дружество „Алеко Константинов” и 
туристическа група „Клек”.

Витоша, София

черно-бял, ням, запазени 6 части (1800 м 
ф.л.)

1 юли 1929 в кино „България”

Това е първият български спортен филм 
(Андрейков 1983: 101). Той е определен като 
„РЕКЛАМЕН, КУЛТУРЕН и СЦЕНИЧЕН”, а „то-
гавашният шампион на страната по ски Ру-
сев дублира Г. Деянов в опасните спускания” 
(Кърджилов 1987: 119).

БЕЛОВЪРХА ВИТОША
Игрален филм (мелодрама)

По време на ски-излет младият художник Весо се запознава с девойката Люба. 
Двамата се влюбват. Поради недоразумение срещата им в града се осуетява.

Весо отново се качва в планината. Люба тръгва на Витоша с градското конте Боян. По 
пътя ги застига буря и те се загубват. Спасява ги хижарят бай Косан. На другия ден 
Люба отива на извора, където за първи път е срещнала Весо. Той също е там и тя се 
хвърля в прегръдките му.

Реклами за премиерата на филма 
в кино „България” (Мир №№ 8695, 

8697; Зора № 2998)

Сцена от филма „Беловърха Витоша”
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Арс филм

Борис Грежов

Панчо Михайлов (по мотиви от повестта му „Под 
земята”)

Владимир Термен

Маестро Атанасов (музиката е специално написа-
на за премиерата); Музикално изпълнение: Антон 
- Тони, диригент на театър „Одеон”, с участието 
на руския мъжки хор с диригент Савелиев, група 
балалайки с ръководител Колчановски, оркестър 
„Самодивско изворче”

Тачо Коларов (Алексей Арсениев), баронеса Ло-
удон (Наталия Нойкова), Константин Кисимов 
(Гърбицата), Тити Тарновска (Росица), Димитър 
Керанов (инж. Павел Нойков), Дочо Касабов (дядо 
Иван), Владимир Карпов (Степан), Иван Касабов, 
Васил Каракановски, Райна Чуклева, Михаил Сла-
вов, Ц. Янков; танци – Н. Кирилов

Перник, Варна

черно-бял, ням, филмотечно копие: 7 части (709 м 
ф.л.), 95 мин.

23 септември 1929 в кино „Одеон”

През 1929 Кирил Кръстев публикува своя труд 
„Опит за естетика на киното”, издание на сп. 
„Нашето кино” - първата „книга с филмова теория 
на български автор” (Янакиев 2003: 48).

СЛЕД ПОЖАРА НАД РУСИЯ
Игрален филм (драма)

След Гражданската война в Русия белогвардейският офицер Алексей Арсениев емигрира във Варна, заедно с 
ординареца си Степан, където работи като лодкар. Наталия Нойкова, съпруга на минен инженер, е на курорт 

в града. Алексей се увлича по Нойкова и когато тя си заминава, той тръгва след нея. В миньорско селище двамата при-
ятели работят като миньори под контрола на омразния надзирател с прякор Гърбицата. Той харесва Росица, внучката 
на машиниста дядо Иван, но момичето отхвърля неговите предложения. Алексей е арестуван заради опит да защити 
Росица от Гърбицата, но със съдействието на г-жа Нойкова е освободен. Разбирайки за връзката между Нойкова и 
Алексей, Гърбицата започва да изнудва дамата. Алексей решава да го убие. Преследва го из галериите. Възниква 
експлозия и Гърбицата умира. Алексей е тежко ранен и бълнува в болницата, отново преживява „пожара над Русия”, 
а край леглото му са Росица и Степан.

1929

Сцени от филма „След пожара над Русия”
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Портрет на Владимир Термен – опера-
тор на филма „След пожара на Русия”

Портрет на Панчо Михайлов, сценарист на 
филма „След пожара на Русия” (Кинопре-

глед 1929, I, 1: 10)

Снимка на Тити Тарновска, актриса от  
филма „След пожара на Русия” (Ки-

нопреглед 1929, I, 2: 14)

Реклами за премиерата на филма в кино „Одеон” (Мир №№ 8765, 8766; Зора № 3068)

Хроникално-документални филми на ДУК, 
произведени през 1929:

1. Ден на детето
2. Учителска почивна станция при Панагюрище
3. Дигата при Сомовит и Свищов
4. Една обиколка из Пловдивски окръг
5. Трявна
6. Опълченци

Един от афишите на филма от времето на неговото 
разпространение
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Гендов филм

Васил Гендов

Христо Константинов

Иван Попов (главен диригент)

Васил Гендов (работника), Жана Гендова (жената на ра-
ботника), Тина Смирнова (дъщерята като малка), Бист-
ра Фол (дъщерята като голяма), Митко Гендов (синът 
като малък), Коста Хаджиминев (синът като голям), Вла-
димир Трендафилов (нечестния приятел на работника), 
Петър Кабровски (фабриканта), Дочо Касабов (нощния 
пазач), Иван Славов, Мишо Левиев, Христо Христов

София

черно-бял, ням, обявен като „кинороман в две серии”

23 септември 1929 в кино „Модерен театър” (София)

УЛИЧНИ БОЖЕСТВА 
Игрален филм (мелодрама)

Работник във фабрика открадва голяма сума от касата на предприятието и извършва убийство. 
Пред съда той успява да прехвърли вината върху своя приятел, стругар в същата фабрика. 

Невинният е осъден на дългогодишен затвор. След прочитането на присъдата, набеденият работник 
среща в коридора на съда жена си и двете си деца, с които се прощава. След време се оказва, че съпру-
гата му е любовница на престъпника, който скоро я изоставя. Самият той, влагайки откраднатите пари, 
бързо се издига и става богат търговец. Минават години. Децата на затворника порастват, но се отчуж-
дават от майка си, която се крие, за да ги зърне отдалече, без да ги злепоставя заради своята бедност. 
Все пак възмездието идва, макар и със закъснение, и семейството отново се събира.

Реклами за премиерата на филма в кино „Модерен театър” 
(Мир №№ 8764, 8765, 8767; Зора №№ 3065, 3066)

Сцена  от филма „Улични божества”
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Изглежда, че Гендов вече сякаш е намерил ра-
ботещ модел за своята най-голяма цел – киното. 

В продължение на по-голямата част от годината изна-
ся представления със своя театър из цялата страна, а 
постановката, която играе, се адаптира във филмов 
сценарий. Този метод на работа се оказва чудесна ре-
петиция, а и възможност да бъдат събрани средства, 
за да се снима филма. Постановките, а след това и 
филмите, са на социална тематика и имат за основа 
действителни събития от съвременния живот. Пиеса-
та, която предхожда филмовата версия се казва „Ний, 
варварите”. Сюжетът разказва за несправедливо об-
винения в грабеж и убийство работник във фабрика, 
който се оказва „натопен” от своя приятел и колега, 
извършил всъщност убийството и грабежа. Същевре-
менно навсякъде по света, а и на местна почва, въз-
никват проблеми, породени от навлизането на звука 
в киното. Както всичко друго и появата на звуковия 
филм у нас закъснява, но тревогите на тази тема ид-
ват съвсем навреме. Навлизането на звука така при-
теснява българските кинематографисти, че Гендов се 
принуждава да заснеме два неми филма едновремен-
но „Улични божества” и „Буря на младостта” (1930), 
като използва едни и същи актьори и за двата (по ма-
териали от изложбата „Васил Гендов. Живот между теа-
търа и киното”, 2021).

През 1929 година е заснет българският документален рекламно-туристически филм „Нашето море” (чер-
но-бял, ням, 14 мин.) с режисьор Кирил Петров и оператор Жак Леви. Продукцията е на фирма „Кирил Петров”.

 За първи път са направени надписи чрез рисувана анимация (трик), (Янакиев 2000: 462).

     Кирил Петров Перфанов (1890–1979) е роден в Панагюрище, но из-
раства в околностите на София, където през 1896 неговото семейство 
се преселва, подгонено от немотията. След смъртта на майка му през 
1900, той заживява в Школата за запасни офицери в Княжево като един 
от „възпитаниците” (така са наричали тогава отглежданите в казармите 
деца). Благодарение на това той получава образование, но и възможност 
да стане свидетел на едно от най-знаменателните събития от историята 
на киното в България – прожекциите на Чарлс Нобъл във Военния клуб 
на 22 и 25 фервуари 1904. През 1906, останал кръгъл сирак, той постъпва 
на работа във вариете „Нова Америка” първоначално като като огняр, 
а после като електротехник, осветител и прожекционист. С избухването 
на Балканската война (1912–1913) Кирил Петров заминава като доброво-
лец на фронта. След демобилизацията постъпва на работа в софийското 
представителство на френската филмова къща „Пате фрер”. 
     Кирил Петров Перфанов развива сериозна дейност като „филмопро-
изводител, наемател и съдържател на киносалони (предимно в Пловдив) 
програматор, оператор, сценарист, режисьор, продуцент, издател на фил-
мово списание, основател и ръководител на сдружения, обединяващи 
хората от кинозанаята, администратор, мениджър... За да се превърне в 
първия българин, реализирал се професионално изцяло в света на кино-
то”  (Кърджилов 2013: 1).

Снимка на Кирил Петров от 30-те години на ХХ-ти в. 
(Личен архив на Кирил Петров Перфанов, притежа-
ние на „Любителския музей на киното” в Културен 

Център G8)

Кадри  от филма „Улични божества”

Фотоси от личен албум, 
вероятно на Кирил 
Петров или негови съ-
ратници, илюстриращи 
актуалните за времето 
си „летовища”, подобни 
и на част от сцените  от 
филма „Нашето море“ 
(Личен архив на Кирил 
Петров Перфанов, при-
тежание на „Любител-
ския музей на киното” 
в Културен Център  G8)
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лична инициатива на Михаил Славов

Михаил Славов

Михаил Славов и Константин Мутафов (по ед-
ноименната пиеса на Константин Мутафов от 
1917)

Христо Константинов

Михаил Славов (Венко Христов), Паскал Дуков 
(Любен), Мара Пенкова (Неда), Стела Дукова 
(Станка, сестрата на Венко), Асен Камбуров (ра-
тай), Богомил Андреев (чужд офицер), Петър 
Кабровски (офицер), Йордан Минков (свеще-
никът), Добри Дундоров, Стефан Киров

София и околностите

черно-бял, ням, незавършен (филмотечно ко-
пие: зап. 12 мин., 210 м ф. л.)

Работното заглавие на филмът е „Пленникът”.

ПЛЕННИКЪТ ОТ ТРИКЕРИ
Игрален филм (драма)

Венко и Любен са приятели от детинство и учители в малък провинциален град. Венко е 
женен за Неда. Те имат син Крумчо. Любен често им ходи на гости. Избухва Балканската

 война и двамата приятели заминават за фронта. Следва Междусъюзническата война и Венко е 
разпределен на гръцкия фронт, където е тежко ранен. Любен се прибира в родния град също ра-
нен. Минава време, а няма новини от Венко. Приятелството между Неда и Любен се задълбочава 
и те се женят, ражда им се дете. Неочаквано Венко се прибира у дома и разказва пред всички за 
изпитанията си в пленничество, в каменните кариери на остров Трикери и как зашитата от Неда в 
куртката му жълтица му помага да избяга с рибарска лодка. Никой не намира смелост да му каже 
истината. Венко сам разбира всичко. Докато Любен, чувствайки се виновен пред приятеля си, се 
сбогува с Неда, Венко се самоубива, оставяйки предсмъртна бележка: „Простете, че наруших щас-
тието ви.”

Портрет на Михаил Славов, режи-
сьор, сценарист и продуцент на 
филма „Пленникът от Трикери”

Михаил Славов, Мара Пенкова, Паскал Дуков и др.  в сцени от филма „Пленникът от Трикери”
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През 1929 „кинотеатралният бум” отслабва, поради световната икономиче-
ска криза. В столицата са отворени само две кина.

   Кино „Драма” отваря врати през 1929 в градината на църквата „Свети Никола” 
(Ючбунар), вероятно в помещението на затворените вече кинотеатри „Надежда” и 
„Валентино”. Киното просъществува само няколко месеца (Александров 1983: 90).

Кино „Учителска каса” (1929–1930)
    През април 1929 на пл. „П. Р. Славейков” № 1 отваря врати кино „Учителска каса”, 
което просъществува само до края на 1930, за да отстъпи помещението си на бъде-
щото популярно кино „Култура”. При откриването му тогавашната преса съобщава, 
че кинотеатърът е от „модерен виенски тип” с „уютен салон” и ”силен оркестър” като 
предлага разнообразни модерни удобства  (Александров 1983: 90).

Учителска каса – история и графика (Пътеводител на София, 30-те 
години на ХХ в.)

Реклами на филми, прожектирани през април в новооткритото кино „Учителска каса” (Зора №№  2929, 2936)

„Български киноуниверситет” се открива през 1929 под патронажа на 
Министерство на просвещението с председател Асен Златаров. 

     Прокламираните и в тогавашния печат негови основни задачи са да образова 
чрез езика на киното като „сее просвета и знания за стопанските, обществените, 
нравствените и научните постижения на разните народи” и мястото на България 
сред тях (РЛФ 1930, 5: 3).
          Критичен коментар за дейността на Киноуниверситета публикува  Панталей 
Матеев: “Основателите на Българския киноуниверситет, начело на които бе заста-
нал и един професор – неизчерпаем с инициативи, но беден откъм практицизъм, 
идеолог на нови жизнени насоки – тия основатели, изглежда, се сблъскаха много 
скоро с коравината на почвата, която се наеха да разорават и вместо да заменят 
ралата си с плугове, предпочетоха да се отстранят на сянка и да чакат благодатен 
дъжд да напои сухите угари на нашата действителност. Разбира се, „Киноунивер-
ситета“ продължи съществуването си и след тяхното отдръпване, като пое даже и 
едно по-практично направление – стана бюро за експлоатация на облагите, които 
му се дадоха като просветен институт.” (Филм и критика 1930, I, 3: 1).

Реклама на филм от майската програма на кино „Учителска 
каса” (Мир № 8668)
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Отзив, анализ и реклама за „Българския ки-
ноуниверситет”  (Филм и критика 1930, I, 3: 1, 4; 
Филм и критика 1930, I, 8: 3)

Публикация за филма „Сърцето на България” („Мини „Перник”) 
от 10 май 1929 във в. „Мир”  (№ 8657: 3) 

Публикация за филма „Сърцето на България” 
(„Мини „Перник” ) от 27 март 1930 в сп. „Кино 

преглед” (Русе) 
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                              Специализирани издания за кино 
Изследванията върху проблематиката на периодичните издания за 
кино сочат 1929 като начало на периода, който ознаменува появата на 

професионалната кинокритика у нас. Промяната става все по-отчетлива през 
30-те години и в качеството на изданията като оформление, полиграфия, ди-
зайн и съдържание (Спасов 2017: 20).

    През 1929 в столицата се повяват за кратко две списания, просъществували 
само година, едно от които излиза в един единствен брой. 

Филмов преглед: Илюстровано списание за филмова информация и пропа-
ганда (1929) 
    Корицата на софийското месечно списание е черно-бяла с червена заглавка. 
Илюстрациите представляват авторски карикатури или рисунки на български 
художници. Публикуват се малко снимки, предимно портрети на български и 
чужди творци (Спасов 2017: 20). Правят впечатление и преводните и други на-
рочни материали от „кухнята” на киното, разискващи филмовите студиа, опе-
раторското майсторство, филмовите сцени, биографични бележки за извест-
ни артисти. Редактор на списанието е Мих. Милев със съредактор – Д. Белецки. 

Кинематограф: Седмично списание за кино-информация (1929)
   Въпреки амбициозната прокламирана цел „да даде сериозна, навременна и 
отговаряща на изискания вече вкус на българската кинопублика, литература…. 
със здрави разбирания върху киноизкуството и списване по маниера на запад-
ноевропейските списания от този род”, изданието излиза в един единствен 
брой, с портрет на корицата на Бригита Хелм (Кинематограф 1929, I, 1: 3).

1929

На 16 май 1929 на банкет в „Блосъм рум” в холи-
вудския „Рузвелт Хотел” са раздадени първите на-
гради на Филмовата академия на САЩ – наградите 
„ОСКАР” (The 1st Academy Awards/ 1929).

Анонс за наградите, публику-
ван на 17.08.1929 (Hollywood 
Filmograph, Jun-Aug 1929: 20)

Корица на първия брой на сп. „Филмов преглед” (1929, I, 1: 1)

Корица на първия 
брой на сп. „Кинема-
тограф” (1929, I, 1: 1)

Карикатура за навлизащото звуково кино, публикувана в 
сп. “Кинематограф“ (1929, I, 1: 15)
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Българска национална филмова студия

Васил Бакърджиев (по едноименния разказ на 
Димитър Христодоров)

Франц Вут

Георги Антонов

Люба Докова (Лина), Васил Бакърджиев (Горан), 
Цено Ненков (Косан)

черно-бял, ням, 6 части (1800 м ф.л.)

4 март 1930 в кино „Сан Стефано” (София)

Работното заглавие на филма е „Анатема”.
“Критиката се отнася извънредно рязко към тази 
филмова идилия, съвсем неуместна в разгара на 
световната икономическа криза, под която изне-
могва и българското село.” (Андрейков 1983: 102).

НА ТЪМЕН КРЪСТОПЪТ 
Игрален филм (мелодрама)

Горан и Косан си съперничат за любовта на кра-
сивата селска девойка Лина. По-добродетелният 

от тях спечелва сърцето ѝ.

Два кадъра от филма, поместени в сп. „Филмов преглед” 
(1929, I, 2: 11)

Плакат за предстоящата премиера на фил-
ма  (Филмов преглед 1929, I, 2: 7)

Реклама за премиерната прожекция на филма в 
кино „Сан Стефано” (Мир № 8899)

На 15 март (събота) 1930 година  излиза поредни-
ят брой на сп. „Кино” (1927–1936), редактирано от 

Антон Маринович. Изданието е специално, посветено 
на историческо събитие, чието наименование бива от-
печатано с яркочервени букви в горния край на титулна-
та корица – „Тонфилмът пристигна в България” (Кино 
1930, III, 53: 4). Ето защо веднага след първите две стра-
ници, запълнени с реклами, се появява статията „Тон-
филмовата треска е вече в България” на А. И. Марино-
вич. Книжка № 53 на сп. „Кино” е специална и с това, че 
съдържа притурка от четири страници, датирана от 16 
март, номерирана 53а и онасловена „Извънредно изда-
ние за тонфилма”. Върху третата ѝ страница, аранжира-
на с каре, чийто текст уверява, че „София много скоро ще 
чуе и ще види ТОНФИЛМ!” (Кино, 1930, III, 53а: 3)
    Новините, провокирали най-вероятно редактора на 
сп. „Кино” да пусне „извънредното издание” (притур-
ката), наистина са пристигали една след друга и то със 
светкавична бързина. Доказателството за това е кратко, 
ала сензационно съобщение, сбутано в ъгъла на четвър-
тата страница на брой 53 (основното тяло): „Когато спи-
санието бе вече готово за печат, неочаквано получихме 
сведенията, че Модерен Театър и Театър Пачев са вече 
собственици на тонфилмови апарати, които през следни-
те две седмици ще почнат да работят” (Кино 1930, III, 53: 4).
      Също на 15 март в. „Мир” публикува материала „Ре-
волюцията в киноизкуството”, подписан от „Инж. Д. П.”, 
който информира, че по причина на „огромните финан-
сови средства, които са необходими за прилагането на 
това изобретение и в нашите кина, нашата публика бе 
лишена досега от удоволствието да види и чуе тази нова 
рожба на човешкия гений” и че управата на Кино Пачев 
„си достави един последен модел от най-усъвършенству-
ваните американски апарати за прожектиране на звукови 
филми”, а „американски инженер инсталира вече апарата 
и започна с него пробните прожекции” (Мир 1930, XXXVI, 
8911: 2).
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Гендов филм

Васил Гендов

Христо Константинов

Жана Гендова (Нина), Коста Хаджиминев (Борис), Васил Гендов (Антон), 
Петър Кабровски (бащата на Борис), Бистра Фол (богатата годеница), 
Мишо Левиев (приятел на Антон), Дочо Касабов, М. Касабова

Бургас, София

черно-бял, ням

лабораторна обработка във Виена

7 април 1930 в кино „Одеон” (София)

БУРЯ НА МЛАДОСТТА 
Игрален филм (мелодрама)

Борис и Нина се обичат. Той е син на богат търговец, тя – обикновена ши-
вачка. Против тази връзка е бащата на Борис, който иска синът му да се 

ожени за момиче от своята среда. Той не подбира средствата, за да раздели два-
мата млади. Търговецът разработва план за злепоставяне на Нина, който осъ-
ществява с помощта на нейния баща – Антон, и съучастието на избраната от тър-
говеца годеница за Борис. Момичето обаче се разболява тежко, разкайва се и в 
предсмъртния си час  разкрива истината пред Борис. Той разбира за невинност-
та на Нина и се завръща завинаги при нея.

Кадри от филма „Буря на младостта”

Реклами за премие-
рата на филма в кино 
„Одеон” (Мир №№ 
8925, 8926; Зора №№ 
3226, 3228)

През годината: 
До 1930 все още няма сериозни 

опити за направата на български звуков 
филм, но пък има киносалони, оборуд-
вани с качествени в техническо отноше-
ние звуковъзпроизвеждащи уредби, в 
които само за около година са прожек-
тирани редица чуждестранни говорящи 
филми, което поражда очакванията на 
публиката да чуе в скоро време и бъл-
гарски говор от екрана. В този контекст, 
въпреки че осъзнава рисковете, Васил 
Гендов решава да пусне по екраните 
филма „Буря на младостта”, който така 
или иначе е заснел година по-рано, ма-
кар и да е наясно, че вече съществува 
„психоза срещу немия филм” (Гендов 
2016: 274). В същото време и той, и дру-
гите български кинорежисьори, макар 
да са осъзнавали, че „тонфилмът ще 
ликвидира немия филм” (Гендов 2016: 
279), са се надявали това да не стане 
така бързо.
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Съобщения в печата за инсталирането през юни 1930 на тон-апаратура и в театър „Одеон” (Мир № 8970)
Първите съобщения в печата в средата на март 1930 за предстоящото инсталиране на оборудване за звукови 

филми в „Модерен театър” (Мир №№ 8905, 8907)

Съобщение за обнародването на първото ръководство за работа с тон-апарати 
и филми (Филм и критика 1930, I, 1: 3)

Конкуренцията за представянето на първите тон-филми пред софийска публика се разгаря още през месец март,  докато тече 
преоборудването на по-големите софийски киносалони (Мир №№ 8910, 8909, 8911)
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Звуков Великден (Вместо честитки и фейлетон), 
публикация в сп. „Кино” (1930, III, № 55:2)

Специален брой на сп. „Кино”, посветен на първите тон-филми в България, излязъл на 10 април 1930, малко преди Великден (1930, III, № 54)

„Великденската” реклама за филма „Тройка” във в. „Мир” от 17, 18 и 19 април 1930, с който започва звуковата ера в 
кино „Глория Палас” (Мир №№  8935, 8936, 8937)

Рекламата е публикувана 
във в. „Зора” на 18 април 

1930 (XI, № 3236)
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Aкционерно дружество „Темпо филм”

Петър Стойчев (по едноименната повест на Елин Пелин)

Христо Константинов

Донков

Паскал Дуков (Еньо), Нина Стойчева (Цвета), Весела Ма-
нафова (Станка), Теодорина Стойчева (Ана), Петър Стой-
чев (Иван), Богомил Андреев (Бъзунека), Ангел Чавдаров 
(циганина Мартин), М. Манчева (майката на Цвета), Ми-
хаил Славов

София, Орханийска община (около Ботевград)

черно-бял, ням

12 май 1930 в кино „Модерен театър” (София)

При работата над филма за първи път у нас се пригаж-
да помещение за снимачен павилион (Янакиев 2000: 
389). Снимките в интериор са осъществени в ателие-
то на „Темпо филм”, уредено от немския киноинженер 
Шлезингер в бивши складове на тютюневата фабрика 
„Енидже”. Филмът се разпространява с Разрешение № 
21/07.05.1930 от МНП (Кърджилов 1987: 137).

ЗЕМЯ 
Игрален филм (драма)

Богатият и алчен за земя селянин Еньо харесва хубавата, но бедна 
Цвета. Братът на Еньо – Иван, и неговата съпруга Ана уреждат годежа 

им. Приятелката на Цвета, Станка е влюбена в Еньо. Станка е болнаво и гър-
баво момиче, но пък баща ѝ е най-богатият човек в селото. Георги Бъзунека, 
далечен роднина на семейството убеждава Еньо да се ожени за Станка, зара-
ди богатството на баща ѝ и той разваля годежа си. Но богатството не му носи 
щастие. Заслепен от алчност, Еньо се опитва да убие брат си заради нивата 
му, която се вклинява в неговата земя. Иван оцелява, но губи разсъдъка си. 
Станка умира. Еньо се пропива и умира болен в къщата на брат си.

Петър Стойчев, сценарист и режисьор на филма 
„Земя“ и изпълнител на ролята на Иван

Сцена от филма „Земя“

Реклами за премиерата на филма в кино „Модерен театър” (Мир №№  8952, 8953; Зора №№  3252, 3254)

Част от ателието на „Темпо филм” 
(Филмов преглед 1929, I, 1: 11)
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Български кооперативен филм (БЕКЕФИЛМ)

Петко Чирпанлиев

Минко Балкански и Симеон Симеонов

Петко Чирпанлиев (Ангел), Жени Прокопи-
ева (Рада), Иван Касабов (Ганчо), Георги Ива-
нов (Първан), Константин Кюркчиев (чорба-
джи Дончо), Васил Танчев (бащата на Рада), 
Спас Тотев (просякът), Наско Чирпанлиев 
(братчето на Ангел), Варвара Воронтинска, 
Иван Попов

Шипка, Владя, Волуяк, София, Витоша

черно-бял, ням, филмотечно копие: 5 части 
(1400 м ф. л.), 78 мин.

7 юли 1930 в кино „Роял” (София)

Работното заглавие на филма е „Орлово 
гнездо”

ПОД ОРЛОВОТО ГНЕЗДО
Игрален филм (драма)

Ангел отбива военната си служба в гвардията. Когато се 
завръща в селото си, между него и Рада пламва любов. 

Уродливият чорбаджийски син Ганчо, също влюбен в Рада, е об-
зет от ревност. Той обмисля планове, за да попречи на двамата 
млади. След сбиване и случайната смърт на Ганчо, Ангел е набе-
ден и отива в затвора, а бащата на Ганчо - чорбаджи Дончо, заг-
рабва имота му. Рада отива в манастир. След време Ангел излиза 
от затвора и след кратки перипетии успява да стигне в манасти-
ра преди Рада да даде своя обет пред Бога.

 Работен момент и сцена от филма 
„Под орловото гнездо”

Портрет на Петко Чирпанлиев, сце-
нарист и режисьор на „Под орловото 

гнездо”

Отзив от премиерата на филма в 
кино „Роял” (Мир №  9000)

Жени Прокопиева, изпълнителка 
на ролята на Рада във филма „Под 

орловото гнездо”
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Паисий филм

Васил Пошев (по творбата на Анри Батай)

черно-бял, ням, недовършен

Няколкото реда във вестник „Поход” (1941, 
70-71: 4: Печорин. Родно филмово изкуство) 
и една снимка са единствените свидетелства 
за съществуването на този филм (Кърджилов 
1987: 146).

МОДЕЛЪТ
Игрален филм (мелодрама)

Млад художник се влюбва в момичето, което 
му позира. 

Сцена от филма „Моделът”

Хроникално-документални филми на ДУК, произве-
дени през 1930:

1. Искър
2. Рила
3. Розовата  долина
4. Съборът в Широка лъка
5. Нашето черноморско крайбрежие
6. Из ученическите колонии
7. Погребението на Врачанския митрополит Климент
8. Изгледи от гр. Враца и околностите му
9. Юнашки събор
10. Царската сватба
11. Празникът на родния престол [също филм за тържествата, 
съпътствали сватбата на цар Борис III]
12. Град Рим
13. Венеция
14. Неапол

Реклама на тон-филмово оборудване, публикувана във в. „Филм и 
критика” (1930, I, 2: 4)

Реклама на тон-филм, публикувана във в. 
„Филм и критика” (1930, I, 3: 1)

Реклама на тон-филм, публикувана във в. 
„Мир” (1930, XXXVI, № 8948)

Последните три филма са заснети от 
Христо Константинов по време на пре-

биваването му в Италия във връзка с царската 
сватба, но те остават незавършени.

„Лудият певец” („The 
Singing Fool”, 1928)  е  вто-
рият „говорящ великан” 
(след „Атлантик”), който 
кино „Модерен театър”, 
показва, от 19 май (поне-
делник). В главната роля 
е Ал Джолсън, звездата от 
„Джазовият певец” (Мир 
1930, №№  8956, 8958),
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През годината: Царската сватба
На 25 октомври 1930 в италианския град Асизи и катедралата

 „Св. Франциск” българският монарх – Н. В. Цар Борис III се венчава 
с италианската принцеса Джоана Савойска, дъщеря на италиан-
ския крал Виктор Емануил III. Свидетели на гражданския брачен 
акт в общината са Бенито Мусолини, министър – председател на 
Италия, в качеството си на държавен нотариус, и Андрей Ляпчев 
– министър-председател на България. След церемонията в Асизи, 
цар Борис III и новата царица Йоанна се отправят към България с 
кораба „Фердинанд” до Бургас. На 31 октомври 1930 младото цар-
ско семейство влиза в София пред очите на събралото се множе-
ство през специално построена триумфална арка на „Лъвов мост”. 
В столицата сватбата също е отбелязана със специална церемония, 
която завършва с тържествен молебен и литургия в храм-паметни-
ка „Александър Невски”, последван от тридневни празненства и 
множество дарове (Груев 1991: 207-224; Григоров 2002). 

       Царската сватба е едно от най-големите евро-
пейски светски събития на годината. Във връзка 
с нея в Италия и България се провеждат церемо-
нии и тържества с участието на аристократичния 
елит и висшето общество, отразени подобаващо 
от стотици чуждестранни кореспонденти. Част от 
публичните изяви на младоженската монархиче-
ска двойка биват запечатани и на филмова лента.

Кадри от филма „От Асизи до София”, отразяващ царската  сватба

Публикация във в. „Зора” по повод на предстоящата 
царска сватба (№ 3379:1)

Отзвук от царската сватба в Асизи (Зора № 3396:6)
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Български кинематографисти правят снимки на тържествата у нас и в Италия. 
Сп. „Нашео кино” съобщава: „Тържествата по сватбата на Царя бидоха снети 

върху звукова лента от „Парамаунт” и една италианска фирма. Неми снимки направи-
ха господин Грежов, господин Чирпанлиев с операторите господин Петров, Симеонов, 
Балкански, а също и ателието „Арс”…  Ученическото кино командирова оператора си 
господин Константинов да снеме сватбеното тържество в Асизи, а с тукашните снимки 
натовари втория си оператор господин Анжело”. 
         Така на бял свят се появяват няколко филма, отразяващи всички по-важни мо-
менти от многобройните тържествени церемонии по случай сватбата на царя, за кои-
то свидетелстват многобройни реклами в тогавашната преса. Сред тях се откроява 
заснетият от Христо Константинов „Празникът на родния престол” (1930) – една от 
култовите творби на дворцовата хроника у нас чак до 1943, именуван като „Свадбата 
на Н. В. Царя” от своя автор, който не пропуска да отбележи в заявлението си (30. 08. 
1931), че „с тоя филм между впрочем Фондът („Кинопросвета”)  можа да реализира една 
печалба от около 500,000 лева” – немаловажен факт, красноречиво говорещ за интере-
са към тази документална хроника (Кърджилов 2005; Кърджилов 1983).

Реклами за филма на Христо Константинов в столичната преса

Данни за включването на филма „Царските тържества” в програмата на ученическите и 
пътуващите кинематографи (Филм 1930, I, 7: 3)

Реклами за прожекциите на „От Асизи до София” – филм за царската сватба на Италианския филмов 
държавен институт „Луче” (Мир № 9138, Зора № 3403, 3431)

Специално издание марки „Сватбата на цар Борис III”, Худ. Н. Бисеров; 
12 ноември 1930 (Каталог на българските пощенски марки в Царство 

България 1908-1934)
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През „последната година на нямото кино у нас” изникват осем 
кина, някои от които са „рекордьори по своята краткотрайност” 
(Александров 1983: 91).

   Кино „Феникс” (1930–1944) отваря врати на 7 март 1930 на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 
43. Собственик на киното е видният филмотърговец Нейко Коралов, доставчик на филми 
за кино „Пачев”, за „Български кино-университет” и за множество провинциални кина. 
Първата му реклама съобщава за представянето на много премиери в „основно ремонти-
рания и снабден с нов голям екран, апарат с отлична прожекция, модерна вентилация, парно 
отопление и първокласен оркестър” комфортен театър. Киното е определено като едно от 
най-колоритните в София, свързано с биографиите на всички тогавашни столични учени-
ци, поради репертоара си основно от приключенски и каубойски филми от по-ниските цени 
на билетите и от „либералната дисциплина”, царяща по време на прожекциите (Александров 
1983: 91).

     Кино „Корона” (1930) на бул. „Христо Ботев” № 79 отваря врати в началото на 1930. То ра-
боти само няколко месеца, а след това в неговото помещение през март се установява кино 
„Опера” (1930), което също „загасва екрана си още преди края на годината”. В помещението 
на двете бивши кина през декември се открива кино „Екселсиор” (1930–1944), което бързо 
успява да се трансформира в „тон-кино” след навлизането на „тон-филмът” (Александров 
1983: 91-92; Мир № 9129). След 1944 там се установява кино „Асен Златаров”, което доживява 
до 90-те години на ХХ в.

Реклами за откриването на кино „Феникс” и първите филми на неговия екран 
(Мир №№  8900, 8903, 8921, 8970; Зора №№ 3201, 3202)

Реклама за дистрибуторската дей-
ност на Нейко Коралов (Филм и 

критика 1930, I, 3: 1)

Реклами на кината „Корона”, „Опера” (Мир № 8900) и „Екселсиор” (Мир №№ 9129, 9143, 9144, 9191)

Сградата на кино „Екселсиор” 
(„Асен Златаров”) днес
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Вероятно в самия край на 1930 (въпреки че рекламите за него се проследяват 
отчетливо едва през 1931) в сградата на бившето кино „Учителска каса” се ре-
гистрира кино „Култура” (1930–1943–2001), първоначално като обикновено

търговско кино за игрални филми. През 1935 то е основно ремонтирано и модернизи-
рано с ръководители архитектите Сава Овчаров и Йордан Йорданов. На 11 октомври 
1943 то е превърнато в специално кино за културни късометражни филми. Реперто-
арната трансформация на кино „Култура” го превръща в първото у нас специално 
кино за късометражни филми от всякакъв род, които вече са открити във всички ци-
вилизовани страни. През деня били организирани прожекции на всички тези филми 
– кинопрегледи, хроникални, документални, научно-популярни и мултипликационни 
от най-различно естество, обединени в обща програма, наречена „Поглед към света”. А 
вечерните сеанси продължавали с игрално кино (Александров 1983: 91-92; Александров 
1984: 141-142; Филм 1943, 12: 5).

  Само една година просъществува кино 
„Камео“ (1930) на ул. „Черковна” № 21, 
за което има запазени оскъдни сведения 
и реклами (Александров 1983: 91; Зора № 
3245).

   Кино „Батемберг“ (1930–1931) с неизвес-
тен засега адрес посреща за кратко своите 
зрители (Александров 1983: 91).

Реклами за кино „Култура” (Зора №№  3227, 3684, 3726, 3744)

Реклами за кино „Култура” (Кино 1934, VII, 4: 1; Кино, VII, 1: 1; Темпо 1933, I, 4: 4)

Реклама на кино „Култура“ (Филм 1943, II, 12: 5: Поглед към света)
Реклама на кино „Камео”(Зора № 3245)

Реклама на кино „Батемберг“ (Зора № 9167)
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Опитът да бъде произведен самоделен апа-
рат и организирано „тон-кино по нашенски” 

в Хасково (Мир № 8984)

Кино „Петър Берон” е третото читалищно кино в столицата и развива 
своята дейност в периода 1930–1944 (Александров 1983: 92). То продъл-
жава да функционира до края на 90-те години на ХХ век на адрес: бул. 
„Витоша” № 109. 

    На 10 март Софийското строително занаятчийско сдружение провежда търг за 
отдаването под наем на кинотеатър „Уфа” (Зора № 3204) 

   От 4 април столичната преса информира, че управлението на „най-добрия и 
елегантен театрален салон измежду кварталните кина” „Скобелев” се поема от 
„неговия енергичен собственик-създател”, което „ще се почувствува от почитаема-
та публика”… (Мир № 8921; Зора № 3222)  

   От 1 декември 1930 кино „Одеон” става филиал на мрежата на „Модерен теа-
тър” като опит да се запази дейността му (Филм, тон и музика 1930, 8: 2).

Ученическите кинематографи
   В периода 1930–1931 в кв. Подуене функционира „Ученическо кино” (Алексан-
дров 1983: 91).

Старото кино „Македония” престава да функционира през 1930, 
когато започва и строителството на Македонския културен дом. 

Кино „Хемус” също прекратява съществуването си. 

На 30 ноември 1930 при пожар кино „Роял” е сериозно засегнато.

Отдаването под наем на кинотеатър „Уфа” (Зора № 3204)

Реклами за новото управление и програмация на кино „Скобелев” (Мир № 8921; Зора № 3222) 

Съобщение за промяната на собствеността на кино „Одеон” 
(Филм, тон и музика 1930, 8: 2).

Обява, публикувана във в. „Зора” (1930 № 3243)
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През 1930 се появяват три нови специализирани издания, две от кои-
то, въпреки амбициозната си концепция и качествена полиграфия, 
просъществуват само в рамките на една година. 

Филм и критика:  Седмичен вестник (1930–1934) 
     Седмичникът е с цветна заглавка, която е в различен цвят за всеки отпечатан брой. Най-често пър-
вата страница включва реклама на филмите от седмичния кино афиш (Спасов 2017: 29). Кино-вест-
никът прокламира, че ще се занимава с „по-вдълбочено разглеждане на киното и въпросите, които го 
съпровождат” (Филм и критика 1930, I, 1: 1) като публикува множество статии, посветени на качеството 
на филмите, ролята на държавата, киноуниверситета, предизвикателствата за кината, породени от 
тон-филмите, звуковото преустройство, икономическата криза и други, писани от редакторския ко-
митет, в който участват Пантелей Матеев, Павел Вежинов и др. 

Филм: Орган на филмодавците, кинопритежателите, филмопроизводителите и кинолюбителите 
в България (1930)
     Опит за сериозно издание правят Васил Н. Бакърджиев (редактор) и Димитър Талев (администра-
тор) със софийския орган на филмодавците, кинопритежателите, филмопроизводителите и кинолю-
бителите в България.  Корицата на списанието е атрактивна, хартията е луксозна. Черно-бели порт-
рети на холивудски звезди се усмихват изпод заглавката, която е в  различен цвят за всеки брой. Чрез 
своето подзаглавие изданието се опитва да обедини почти всички отрасли на филмовото съсловие 
(Спасов 2017: 29).

Филм, тон и музика: Орган на филмодавците, кинопритежателите, фил-
мопроизводителите и кинолюбителите в България (1930)
      Първият брой на новото издание на Талев е номеруван като пети, защо-
то излиза веднага след разногласията във „Филм” и продължава неговата 
номерация. Димитър Талев оставя същата заглавка и добавя към нея ,,Тон и 
музика“ ... Причините за разрива не са спестени на изстрадалите читатели. 
Любопитно е, че Симеон А. Симеонов – съосновател на филмовата лабора-
тория „Сердика”, заедно с Бакърджиев, остава сътрудник на Талев в изда-
нието, заедно с Х. Розинов (Спасов 2017: 29).

Корици на списание „Филм и критика” (1930, I, 1; I, 8) Корица на пилотния брой на сп. „Филм” (1930, I, 1; I, 3)

Корици на сп. „Филм, тон и музика” (1930 I, 5; I, 6)

,,Досегашният редактор на списанието В[а-
сил]. Н. Бакърджиев престава да бъде такъв 
и се отстранява поради допуснатите от него 
нередовности. (...) За напред ,,Филм” излиза 
с нови два отдела ,,Тон и музика”, които ще 
се печатат редовно във всеки брой на 8 и 9 
страница от списанието”  (Филм, тон и музика 
1930, I, 5: 3).
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„Кино и училище” (1930) е първият сборник с научни публикации, който анализира кине-
матографа като образователен феномен и излиза като книжка 12 от втората годишнина на 

списание „Енциклопедия на възпитанието”, редактирано от Димитър Грънчаров (КиУ 1930). В него 
са включени три студии – „Училищното кино, неговата задача и възможността да се използва то 
педагогично” на проф. Рихард Майстер, „Филм и основно училище” (за нагласите на учителското 
съсловие към кинематографа като средство за обучение) на Едуард Голиас и „Увод в дидактиката 
на киното” на Лудвиг Батистa. Всяка една от тях става в известен смисъл програмна за българското 
кинообразование. То прави първите си стъпки, повлияно от добри европейски практики и методи-
чески образци (Терзиева 2017: 204-208).

През 1930 година с Указ № 72 на цар Борис III влиза в сила първият Закон за 
кинематографите (Държавен вестник 1930, № 21). 

                 Чрез този закон се регулират производството, разпространението, вноса, износа, 
одобрението и разрешителните за филми, дейността, отчетността и контрола по отно-
шение на читалищни, училищни и подвижни кинематографи, войскови и други кинема-
тографи.
   Създава се и фонд „Кинопросвета”, който се одобрява от МНП. В него влизат суми от 
такси от глоби по закона, 5% от брутния приход на ученическите кина и остатъка в края 
на годината, брутните приходи от подвижните кина, сумите от наеми на филми, помощи 
от държавата и от други институции, като набраните средства ще се използват „за уреж-
дане на филмова библиотека [филмотека] и работилница [лаборатория] при МНП”. 
   Създава се Комисията за кинематографите при МНП, като в състава ѝ влизат предста-
вители на държавни институции, на професионални и обществени организации, както и 
на Св. Синод  (Янакиев 2003: 70-71).

Обнародваният Закон за кинематографите (Държавен вестник 
1930, № 21)

                   През  годината:
            Освен първото представителство на италиански разпространители на 
тон-филми – БОРДЖИО (Филм, тон и музика 1930, 6: 7) през 1930 и компанията „Ме-
тро Голдуин Майер” открива свое представителство в София (Филм, тон и музика 
1930, 8: 4), както и новата филмова фирма „First National Pictures”, която според 
пресата „е изключително насочена към снимане на филми” (Филм 1930, 4: 8).

        През март БТА съобщава за голям пожар с много жертви и ранени в кинематограф 
в Шинаки (Зора № 3205).

       На 2 юни Българският царски автомобилен клуб организира кино-представление 
„Развитие на автомобилното и шосейното дело” (Зора № 3270).

Кино-представление „Развитие на автомобилното и шосейното дело” (Зора № 3270)

Голямото нещастие в Шинаки (Зора № 3205)
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             Още за тон–киното през 1930:
         С навлизането на звука в българските кина се появяват множество фирми, предлагащи у нас тонапаратите 
на: „Уестърн Електрик” – В. Хаузерс, „Филипс” – ,,Тон-филм Н. Русев”, „Телефункен” – фабрика „Енергия” 
на командитно дружество „Кондратенко и Сие”, „Клангфилм” („Klang Film” – „кланг” означава „звук”) – Бъл-
гарско акционерно дружество „Сименс”, ,,Бауер” (Щутгарт) – Балканско вносно-износно АД, „Мелотон” на 
„Нитче” (Лайпциг) – Цв. М. Коларов – Бюро „Архимед”, „Goetz-Movie-Phone” – Balkan Distributing Corporation 
(Букурещ)… Дори българинът Георги Парлапанов започва производството на родни тонфилмови апарати 
(Филм 1930, 4: 7, 9).

    Освен столицата звуковите филми завладяват и провинцията – свои тонапаратури инсталират кината в Пло-
вдив, Варна, Русе, Стара Загора, Шумен, Плевен, Бургас, Хасково, Търново, а и тези в по-малки градове като Асе-
новград, Лом, Червен бряг…

     В края на годината сп. „Нашето кино” публикува обзорът „Равносметка”, припомнящ случилото се през отми-
наващата година, която според изданието „ще остане забележителна в историята на българското кино”. „Само за 
един период от 9 месеца – уверява текстът – в страната имаме преустроени за звукова прожекция 29 кинематогра-
фа. Това число удивлява, като се има предвид, че до 1920 г. в нашата страна се наброяваха едва 30–35 кина. За тоя 
период от 9 месеца, в страната са внесени всичко 57 звукови и говорящи филми, както следва: Модерен театър за 
9 месеца – 18 филма; Театър Одеон за 7 месеца – 11; Глория Палас за 8 месеца – 15 и театър Пачев за 9 месеца – 13 
говорящи и 6 неми филми, синхронизирани на местна почва” (Нашето кино 1930, 158: 3).

Публикация за тон-филма (Зора № 3225) Реклама за продажба на тон-филмова апаратура извън София (Филм и критика 1930, I, 4: 2, 3)

Публикация за навлизането на звуковото кино в София и в България 
(Нашето кино 1930, VII, № 158: 11)

Карикатура за навлизащото звуково кино 
(Кинематограф 1929, I, 1: 15)
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Сердика филм

Васил Бакърджиев

Симеон Симеонов

Васил Бакърджиев (Шарл дьо Зернов), Симеон Симеонов 
(детектив Шанте Кок), Виола Йорданова (богатата наследни-
ца Мери), Богомил Иванов (престъпник), Васил Танчев (мич-
ман), Виктория Михайлова и с участието на Варненската 
полиция

София и Варна

черно-бял, ням, 6 части (1900 м ф. л.), музика и звук от чуж-
ди филми, 43 мин.

вероятно през 1931 в кино „Феникс” (София)

Филмът се рекламира като „първият български филм”, снет 
по „лихтонова система на „РКА“, а на друго място като „син-
хронизиран филм“ (Кърджилов 1987: 147) или като „първи 
опит в България за озвучаване като се използва готова музи-
ка от чуждестранни филми” (Андрейков 1983: 102). Дамските 
тоалети за филма са доставени от модна къща П. Видинска.

КРАЖБАТА В ЕКСПРЕСА
Игрален филм (криминална драма)

Оживена улица на голям европейски град. Вестникарите продават последните издания. Съ-
общенията в тях гласят: „Мистериозна кражба. Изчезнала статуя на Буда.” Новината бързо се 

разпространява и чрез радиото.
     В кантората на нотариус влиза маскиран човек. Отваря с шперц чекмеджето на бюрото, от което 
изважда плик с надпис: „Завещанието на лорд Херберт. Да се отвори на 1. IX. 1930 в присъствието на 
дъщеря ми Мери”. Нотариусът се разхожда възбуден пред разбитото бюро. Готов да се самоубие, той 
е спрян от своя приятел - детективът Шанте Кок, който се наема да намери крадеца и завещанието. 
В Ориент Експрес пътуват всички – богатата наследница, международният престъпник, детективът. 
След редица перипетии завещанието е намерено.

Сцена  от филма „Кражбата в експреса”

Симеон Симеонов в работна атмосфера 
(Темпо 1931, I, 2: 7) Портрет на Виола Йорданова

Реклама на „Сердика филм” (Филм 1930, I, 4)
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Глория Палас

Борис Грежов

Бончо Несторов

Христо Константинов

Венедикт Бобчевски

Владимир Трендафилов (Найден), Зорка Йорданова (Лиляна), Константин Кисимов (Рангел), Иван 
Димов (Кочо), Кръстьо Сарафов (Дойчин), Христо Коджабашев (дядо Камен), Стефан Савов (Мом-
чил), Елена Снежина (Милена), Богомил Андреев (Пройчо), Никола Балабанов (Райчо), Недялко 
Николов (полицейски агент), Л. Т. Йорданова, Лили Попиванова

Връбница

черно-бял, ням, 79 мин.

21 декември 1931 в кино „Глория палас”. Бурната премиера на филма е „съпроводена със сбивания 
и демонстрации” (Александров 1983: 87).

С подзаглавието си „Самоубийци, спрете” филмът се споменава само в един материал от пре-
сата. Рекламиран е като „пръв български тонфилм”, „синхронизиран с българска музика”, „ще ги 
видите и чуете” (Кърджилов 1987: 150). Първоначалният вариант е имал друг финал, който е цен-
зуриран и забранен: Когато Момчил се завръща от казармата, отива да изоре нивата на брат си. 
Ралото изравя трупа на Найден. Лиляна припада и умира. Момчил остава сам сред полето (Яна-
киев 2000: 316).

БЕЗКРЪСТНИ ГРОБОВЕ
Игрален филм (драма)

Септември 1923. Едно от селищата, в които не е избухнало въстание, е село 
Александрово. Кметът и секретар-бирникът замислят провокация. От нивата се 

връщат Найден и жена му Лиляна. Найден се отбива в кръчмата, а по пътя към вкъщи 
бирникът задиря Лиляна. През нощта бирникът и кметът инсценират престрелка и ви-
кат помощ от града. Арестуван е Найден като един от „заподозрените”. Бирникът отно-
во напада Лиляна и при сборичкването ранява свекърва ѝ. На другия ден от казармата 
си идва Момчил – братът на Найден. Напразни са опитите му да отмъсти на злодеите. 
Минава време. Найден се завръща и всички са отново заедно.

Кръстьо Сарафов (Дойчин) и Христо Коджабашев (дядо Камен) в сцена от 
филма „Безкръстни гробове”

Съобщения и реклами за приготовлението на филма и неговата премиера (Мир №№ 9404, 9435, 9436; Зора № 3743)
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„1931 е чумава година за малките неконкурентноспособни кина. Цяла дузина от 
тях потъват в небитието и забравата. Тонфилмът, появил се през март 1930, бързо 
завладява мрежата. Кинематографският бум е отминал завинаги. От сега нататък 
ще затварят повече кина, отколкото ще отварят.” (Александров 1983: 92).

     В началото на 30-те години (15 февруари 1931) в помещенията на бившия „Кооперативен театър” отваря врати кинотеатър 
„Ренесанс”, поредният наследник на вариете „Нова Америка”, който след няколко години преустановява кинопредставленията 
си с масовото навлизане на звуковия филм (Александров 1984: 136). Следват периоди на промени, съответно след 1944 става 
кино „Г. Димитров”, след 1989 - кино „Възраждане”. С навлизането в новото хилядолетие статутът на сградата на исторически 
паметник на културата с „национално значение” е отнет (с Протокол № 2 от заседание на НСОНПК, проведено на 3 юли 2003) и 
се случва последната нейна трансформация като развлекателен нощен клуб. През 2021 сградата бе опожарена за трети път в 
своята история (предишните два пъти са през 1940 и 2017). 

      През април 1931 отваря врати и кино „София”, сведенията за което в пресата са крайно оскъдни (Александров 1984: 136).

       Кино „Еклер” също е открито през април 1931, съгласно сведенията от единичните реклами за неговото съществуване (Алек-
сандров 1984: 136).

      Кино „Елеонора”, помещаващо се на ул. „Черковна” в Подуене (вероятно второто кино в квартала), също бива сполетяно от 
кратка и загадъчна съдба, като „се прославя” най-вече с избухналия в него пожар на 21 юли 1931 (Александров 1984: 137).

Реклами за премиери в кинотеатър „Ренесанс” 
(Мир №№ 9197, 9207, 9226)

Изоставената и саморазрушаваща  се сграда на театър „Ренесанс” днес 

Кино-програмата на Софий-
ските кина за 29 януари 1930 
(Мир №  9167)
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Кино „Капитол” (1931–1944) е първото новооткрито тон-кино, създадено от Георги 
Несторов Арсенов. То отваря врати на 14 октомври 1931 на ул. „Екзарх Йосиф” № 35 и 
оцелява до 1944, благодарение вероятно и на модерното за времето си оборудване. 

Неговата поява е огласена в тогавашния печат и рекламите като „първият най-елегантен и 
комфортен кинотеатър в България, построен специално според изискванията на най-съвърше-
ната архитектура на зали за прожектиране на тонфилми. Усъвършенстваната двойка тонапара-
тура БАУЕР дава възпроизвеждане на музиката и говора, каквито още не са чувани. За премиера 
на най-луксозния български тонтеатър е избрана „Симфонията на пустинята” – музикална ори-
енталска суперпродукция на Уорнер Брадърс”. 
     От 1934 „Капитол” започва да доставя и внася филми по подобие на „Модерен театър”, „Гло-
рия палас” и „Роял”. В периода 1937–1939 на екрана на „Капитол” се прожектират и филми на 
„Мосфилко”. През пролетта на 1943 киното е основно ремонтирано и рекламира в столичната 
преса своя нов облик и специален репертоар от „крайно разнообразни и извънредно худо-
жествени филми”, подбрани от „нови хора с богат дългогодишен опит в областта на филмовото 
изкуство”, поели неговото управление (Александров 1984: 137-140; Кино 1934, 7, 5: 1).

     Кино „Искра”, наследникът на кино „Хемус”, посреща своите зрите-
ли от 14 ноември 1931 до 1932. Киното започва своята дейност с про-
жекция на неми филми, чиято музикална илюстрация се осъществява 
от известния бивш диригент на „Модерен театър” – Иван Попов. Ки-
ното поддържа пълен цикъл от прожекции в 4, 6, 8 и 10 часа на цени, 
отговарящи на неговата второстепенна категория. През есента на 
1932 то стартира със „съвършена тонова апаратура”, но въпреки това 
скоро затваря врати (Александров 1984: 140).

Разпространителят на филми „Капитол” (Кино 1934, 7, 5: 1)

Реклама за откриването на тонтеатър „Капитол”  (Зора № 3685)

Реклами за премиери в театър „Капитол”  (Мир №№ 9399, 9407, 9437)

Реклами за откриването на кино „Искра” и първите заглавия на неговия екран (Мир № 9406, 9419, 9433; Зора № 3728) 
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Кината и публиката  (Мир № 9227, 9232, 9303)

Кината и публиката: Сдружението на софийските театри и кина  (Зора № 3463)
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                Директорът на „ФОКС” в София 
       На 11 март столичната преса съобщава, че  в  столицата е пристигнал „директо-

рът на американската филмова къща „ФОКС”, г. Едгар Цанкер, натоварен да запознае соф 
[ийската]. публика с извънедно интересните актуалитетни говорящи и звукови филми на 
„Фокс”. Извънредната програма от особено интересните „за нас говорящи и звукови фил-
ми” е „откупена с големи жертви за днешната криза от управлението на Театър „Одеон”, 
където и бива представяна от 16 март насетне (Мир №№ 9200, 9203; Зора №№ 3505, 3507). 

       Чарли Чаплин в София?
       На 2 април 1931 на път за Атина за снимките на филм, посветен на древна Гър-

ция, Чарли Чаплин се отбива в София. Непланираното посещение бива провокирано от 
„красивите хълмове и долини”, които „големият артист” съзира от аероплана „Юнкерс”. 
Така преди изгрев той пристига на аеродрума в Божурище, където първоначално бива 
радушно посрещнат от началника на въздушната служба г. Чокоев и поканен на „топла 
закуска в казиното на авиаторите”. Научавайки „сензационната новина”, на аеродрума 
пристигат дежурният редактор на в. „Зора” и политикът Ал. Малинов, „също научил за 
пристигането на своя любим артист”. В 7 ч. сутринта там пристигат и официалните пред-
ставители на правителството „министрите Моллов и Григор Василев”, за да поднесат 
„приветствията на г. Андрей Ляпчев”, министър-председателя на България. По-късно су-
тринта „Чарли Чаплин и придружаващите го оператори” са вече в София, за да направят 
„няколко снимки за една сцена на новия филм пред паметника на „Цар Освободител”, а 
също и „пред Джамията, тъй като според Чаплин, тъкмо такива обстановки подхождали 
за тая сцена” (Зора 1931, XII, 3521: 1, 4).

Реклами за пристигането на директора на „ФОКС” в България и организираните специални филмови програми в 
театър „Одеон” (Мир №№ 9200, 9203; Зора №№ 3505, 3507)

Чарли Чаплин гост на София
 (Зора 1931, XII, 3521: 1, 4)
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През 1932 немите филми вече не предиз-
викват интерес сред българската публика, 

пренасочила своите предпочитания към звуко-
вите филми, които заливат екрана. За тяхното 
производство у нас обаче липсва тон-апаратура, 
а и специалисти, подготвени да работят с нея. 
Допълнителни тежнения създава и световната 
икономическа криза. Ето защо през годината не 
е създаден нито един български игрален филм.

Поради същите причини през 1932 в столицата 
не се отварят нови киносалони. Тенденцията 
през периода 1932–1933 следва започналия още

предходната година процес, като продължава затва-
рянето на малки стари и дълго просъществували кина 
(Александров 1983: 92; Александров 1984: 140). Непосил-
ни за голяма част от последните се оказват необходи-
мите средства за звуково преустройство на кината,  
както и извънредно високите наеми на новите говоря-
щи филми, а също и липсата на нови неми кинотворби.

Реклами на популярните столични кинотеатри през 1932  (Мир 1932)
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На 24 декември 1932 излиза първият 
брой на в. „Щурец”. Негов издател,  

редактор, художник и текстописец е Райко 
Алексиев, също режисьор и актьор в „Ко-
варната принцеса Турандот” (1925) и  ре-
жисьор на „По родните планини и полета” 
(1926). „… още до обяд цялото количество 
се продава и от будките се обаждат и казват: 
„Пращайте „Щурец.” Това е единственият 
хумористичен вестник тогава, интересът е 
страхотен, така че до вечерта – доколкото на 
мене ми е известно – вестникът е претърпял 
три издания. Интересно е да се спомене, че 
първият брой е бил издаден в 1900 екземпля-
ра, за да достигне през 1941–42–43 година до 
50 000 на седмица, което е огромен тираж за 
онова време” (Бенбасат 2018: 6).

      Райко Алексиев е роден в Пазарджик на 7 март 1893. Родителите му са учите-
ли. През 1910 завършва Врачанската мъжка гимназия, а на следващата година 
започва да публикува свои карикатури в едно от най-популярните тогава хумо-
ристични списания „Барабан” с главен редактор Борис Руменов (Борю Зевзека). 
Взима участие в ПСВ като от този период също има публикувани негови рисунки. 
Сътрудник, редактор и издател е на множество хумористични рубрики и издания. 
Най-известният му псевдоним е Фра Дяволо. Участва в изложби, пише хуморис-
тични текстове и поезия. Член е на дружество „Съвременно изкуство”, Друже-
ството на художниците и Дома на изкуствата и печата. Два пъти председателства 
и Съюза на дружествата на художниците в България (1936–1937; 1942–1944). От 
1932 той започва да издава и редактира в. „Щурец”, който предизвиква голям 
интерес като единствен хумористичен вестник по това време. „Хората днес се 
учудват, как е възможно при сегашните редакции от по 100–200 души Р. Алексиев да 
бъде сам – директор, карикатурист, художник, писател, сатирик (естествено с някои 
сътрудници и един администратор). Той рисуваше, правеше вестника, експедираше 
го, всичко съвсем сам. Вече по-късно е имал коректор – леля ми, но до края винаги 
са били 2–3 души.” - според разказа на неговия син Веселин Алексиев пред Ал-
берт Бенбасат (Бенбасат, 2018: 8). След Деветнадесетомайския преврат през 1934 
в. „Щурец” е подлаган на цензура и ограничения, но излиза до средата на 1944. 
След 9 септември Райко Алексиев е заплашван и преследван от новата власт. 
Пребит е до смърт на 18 ноември 1944.

1932

Автошарж на Райко Алексиев, Сборник 
„Българан” 1921 (Генадиев 1921)

Пилотният брой на сп. „Щурец” (1932, I, 1: 1)

Карикатури на Райко Алексиев, публикувани във в. „Зора”
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Prometheus-Film-Verleih und Vertriebs-GmbH; Praesens-Film

Златан Дудов

Бертолт Брехт, Ернст Отвалд

Гюнтер Крампф

Ханс Айслер

Роберт Шарфенберг, К. Хаакер

Грета Тиле (Анни), Ернст Буш (Фриц), Марта Молтер (Герда), Адолф Фишер (Карл), Макс 
Саблоцки, Алфред Шефер и др.

Берлин, Германия

черно-бял, 71 мин., 35 мм

Филмът е цензуриран в Германия и за негова официална премиера се приема 23 ап-
рил 1933, САЩ.

Игралният филм „Куле Вампе” е известен още и със заглавието  „Празни стомаси”.

КУЛЕ ВАМПЕ ИЛИ НА КОГО ПРИНАДЛЕЖИ СВЕТЪТ
Игрален филм (социална драма)

Драматургически филмът е структуриран в няколко обособени части. В началото  е 
историята на отчаяното самоубийство на един млад безработен мъж, който оставя 

часовника си на перваза на прозореца преди да скочи, за да може семейството му да го 
продаде за прехрана. Втората част показва изселването на семейството в палатковия лагер 
Куле Вампе извън Берлин, където им се случват още беди. Третата част представя масов 
спортен празник на хиляди работници, които накрая пеят химна на солидарността на Ханс 
Айслер „Напред и не забравяйте – солидарността!”. В четвъртата част се проследява пъту-
ване на прибиращите се от празника работници в метрото, които са провокирани от раз-
говори на „заможни” граждани и младо момиче открито заявява, че светът може да бъде 
променен само от тези, на които не им харесва.

Жак Превер пише диалозите на френски за втория игрален филм на Златан 
Дудов „Сапунените мехури” („Seifenblasen“, 1934), а композитор е Арман 
Бербнар, който дотогава работи единствено за Рене Клер.

Съобщения за разпространението от Kinematrade, Inc на 
анонсирания като „антихитлеристки” филм „Kuhle Wampe” 

(Film Daily Year Book 1934: 357; Variety, April 1933: 13)Анонс за филма (The Film Daily April 26, 1933: 4)

Кадри от филма „Kuhle Wampe”
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Из публикация в сп. „Темпо”, озаглавена „Може ли да имаме 
художествен филм?”. На въпроса отговаря режисьорът и сцена-
рист  Александър Вазов. (Темпо 1933, 2: 3)

1933

Сердика филм

Васил Бакърджиев

Симеон Симеонов (и комбинирани снимки)

Кооперативен театър

Владимир Стоянов (принц Ахмед), Стефка 
Станчева (вещицата), Мелина дел Юрзо 
(принцесата)

София

черно-бял, ням, 2 части (600 м ф. л.), 13 мин.

август 1933 в кино „Модерен театър” (Со-
фия)

В този филм Симеон Симеонов реализира 
първите комбинирани снимки в българ-
ското игрално кино (Кърджилов 1987: 153; 
Янакиев 2000: 573). 

ФАМОЗНИЯТ КИЛИМ
Игрален филм (филмова реклама-приказка)

Вещицата гадае бъдещето на принц Ахмед. Чрез вълшебния си кристал тя виж-
да, че най-хубавата принцеса на земята спи омагьосана в далечен замък. 

     Научил, че до красавицата може да се стигне само с помощта на вълшебното килим-
че, принцът тръгва да го търси. Намира и купува килимчето от един вехтошар, който 
и не подозира за вълшебните му качества. Ахмед произнася заклинанието, килимчето 
хвръква и го отнася в замъка. Там той целува принцесата и тя се събужда. Двамата отли-
тат на вълшебното килимче към щастието си, което се оказва, че дължат на... килимар-
ската фабрика „Оханес-Томаян” – Панагюрище.

Портрет на Симеон Симеонов, оператор на филма 
„Фамозният килим”

Фотос, публикуван в сп. „Темпо” (Темпо 1933, 1: 6)
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Гендов филм

Васил Гендов (по мотиви от историческите сборници на Димитър Т. Страшимиров – 
„Васил Левски. Живот, дела, извори”, на Димитър Кацев – Бурски, както и по „разкази 
на живи свидетели от Карлово, Калофер и Сопот”)

Минко Балкански

Симеон Симеонов

Майер

Страхил Титиринов

Васил Гендов (Васил Левски), Жана Гендова (Христина), Мишо Левиев (Киряк ефенди), 
Мила Савова (баба Гина), Бистра Фол (Лалка), Михаил Попов (онбашията), Христо Хри-
стов (чаушинът), Коста Хаджиминев (Стойчо), Петър Топалов (поп Никола), Страхил 
Трифонов

Карлово, Сопот

черно-бял

2 октомври 1933 в кино „Модерен театър” (София)

Това е първият български звуков филм. Работното му заглавие е „Левски”.

БУНТЪТ НА РОБИТЕ
Първият български звуков игрален филм (драма)

България е под турско робство. В малък град пристига Васил Левски, който събира членовете 
на революционния комитет, но турската власт ги разкрива и те се разотиват. 

    В Левски е влюбена учителката Христина. Турските шпиони я следят и арестуват заедно с поп Никола. 
Подлагат ги на мъчения. Изтезават и майката на Левски, а след това я хвърлят в кладенец. Дегизиран, 
Левски следва потерята, която го търси. Успява да освободи Христина, но турците са ослепили свеще-
ника. Когато той моли Бога за поробените си братя, става чудо – камбаните започват да бият.

... и българските филми „проговарят”…

Сцени  от филма „Бунтът на робите”

Портрет на Минко Балкански, оператор 
на филма „Бунтът на робите”



214

ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ1933
Публикация и реклама за филма „Бунтът на робите” 
(Театър и кино 1933, I, 3)

Критична публикация за филма „Бунтът 
на робите” (Темпо 1933, I, 4: 2)

През сезона 1931–1932 театралната трупа на В. Гендов играе из 
страната пиесата „Гяури” със „сюжет из живота на робството ни

под турците. Участвуват, но само с имената си Васил Левски, Христо Ботев...” 
(Кърджилов 1987: 155).

   За да осигури снимките на филма „Бунтът на робите”, Васил Гендов ипо-
текира единствената си собственост – апартамент в София, а когато по-
лучените за него 150 000 лева се стопяват, той продава и наследствените 
бижута на жена си, за да може филмът да бъде завършен (Гендов 2016: 295).

   Бюджетът на филма е бил 450 000 лeва (Кърджилов 1987: 155).

  Звукозаписът на филма е извършен в салона на малко кино във Виена. 
Васил Гендов озвучава ролите на Васил Левски, Киряк ефенди и поп Никола, 
Жана Гендова – на Христина и на Лалка. Останалите са озвучени от двама 
български студенти. Музиката е записана от грамофонни плочи и съдър-
жа песните: „О, майко моя”, „Мила родино”, „Шуми Марица” (Кърджилов 
1987: 155).

  Въпреки, че е звуков филм, „Бунтът на робите” съдържа 59 надписа. 
Александър Янакиев отбелязва, че наличието на надписи предполага хи-
бриден характер. „В него се преплитат обяснителни и поучителни надписи с 
изговорени реплики и такива, които са представени с междукадрови надпи-
си” (Янакиев 2003: 103).

   Цензурната комисия, определяща категориите на филмите, охарактери-
зира „Бунтът на робите” като „културно-просветен” филм, което му дава 
възможност да бъде прожектиран във всички кина, включително за деца и 
учащи. Така авторите биват освободени и от  заплащането на акциз и дру-
ги данъци и такси. Но... малко преди Коледа семейство Гендови получава 
известие от Министерството на външните работи и изповеданията, че по-
ради „желанието да се установят приятелски и добросъседски отношения с 
Турция и с околните държави” ще препоръчат на  Министерството на въ-
трешните работи и народното здраве да забрани филма. 
   На 28 декември 1933 филмът „Бунтът на робите” е забранен (ЦДА, ф. 
177, оп. 2, а. е. 569, л.  с. 37-38).

   Впечатляващ е фактът, че от „Българан е галант” (1914) до 1944 година в 
България са направени около 60 игрални филма, десет от които остават 
незавършени или не се появяват на екран. От „реализираните” 50 филма, 
11 са на Васил Гендов (по материали от изложбата „Васил Гендов. Живот 
между театъра и киното”, 2021).
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Реклама на шоколадова фабрика „Пеев” (Българско кино 1933, I, 1: 4)

Управата на фабриката за шоколадови бонбони „Пеев” 
предлага на режисьора-продуцент Васил Гендов срещу 

възнаграждение от 20 000 лева да разреши изработването на 
пакетчета с шоколади със снимки от „Бунтът на робите”. За съ-
жаление, материалният успех останал само за фабриканта Пеев 
(Гендова 2016: 116).

                    За първия български звуков филм, заснет в чужбина:
           Върху корицата на брой №3 (23 юни 1933) на илюстрованото филмово списание 
„Темпо” е публикуван кадър от филма „Момичето на природата”, представен като „100% 
говорящъ и музикаленъ бълг. тонъ филмъ” (Темпо 1933, 3: 3). Подробна статия за филма е 
разгърната на три страници с пет визуализации. Материалът е подписан от „Г.Ив.” Филмът 
е заснет от френската филмова къща „Минерва” в Париж. Режисьор е Йохан Розенблат, 
оператор Христо Константинов, а в главната  роля – Невена Дочева. Инициативата е на 
„нашият сънародник” Йохан Розенблат, с когото има подробно интервю за идеята да се 
заснеме „културен“ филм с тематично българско съдържание, който да се реализира във 
Франция (Темпо 1933, 3: 4-5).

Статия за филма „Момичето на природата” (Темпо 1933, I, 3: 3)
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И през 1933 в София не се отварят нови киносалони. Поради новите технически предизви-
кателства продължава затварянето на старите кинотеатри. В периода угасват екраните на 
кината: „Тодор Минков”, Ученическото кино на ул. „Г. С. Раковски”, „Скобелев”, „Драма”, 
„Ренесанс” и др. (Александров 1983: 92; Александров 1984: 140).

Реклама за гастрола на знаменития тенор 
Хозе Мохика в театър „Одеон” 
на 5 декември 1932 (Мир № 9720)

               Трансформацията на театър „Одеон”         
             Изправено пред фалит, кино „Одеон” прекратява кинематографската си дейност и се тран-
сформира в оперетен театър в края на септември 1933 (Мир 1933, XXXIX, 9960: 2). Според някои изсле-
дователи този процес започва още в края на 1932 (Александров 1984: 140). 

Кинотеатър „Одеон” през 1933 (Мир №№ 9751, 9771, 9835, 9776)

Свободен театър „Одеон” (Мир №№ 9960, 9964)
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Популярните столични кинотеатри през 1933 (Мир 1933)
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През 1933 в столицата се появяват пет нови издания за кино, които просъ-
ществуват само в рамките на година. Дори наименованията на някои от тях

акцентират върху новия път на седмото изкуство - звуковото кино и тонфилмите, 
които естествено слагат край на „ерата на нямото кино”.

Темпо: Илюстровано филмово списание (1933) 
     Новото издание си поставя „отговорната задача да задоволи просветната амбиция на всеки младеж, искренно 
дирещ форум, където да приложи своите дарби, ценни духовни заложби или богата култура. А толкова много де-
ликатни и сложни проблеми ежедневно дирят своето разрешение.” (Темпо 1933, 1: 2). Адресатът за кореспонден-
ция с редакцията е Ив. Д. Фичев и вероятно това е първият опит за киноиздание на главния редактор на бъде-
щите списания „Екран” [1936] и „Кинопреглед” [1936-1939]. Отговорните редактори се сменят на ротационен 
принцип: Д. Решавски, Г. Вукански, П. Бубев и Г. С. Георгиев. Последният е и бъдещият редактор на първите 
четири броя на по-късното „Илюстровано кино” [1937-1939] (Спасов 2017: 29). Някои от броевете на списание-
то съдържат и купони за билети за кино с намалени цени за театър „Капитол” (Темпо 1933, I, 3: 8).

Звук (1933) 
    Софийски вестник за филмово и театрално изкуство, от който излизат 
два броя – на 15 ноември и на 5 декември 1933, решени в монохромен син 
цвят. На първа страница са поставени заглавка и снимка – кадър от нов 
филм. Очевидно е, че посредством наименованието на изданието негови-
те създатели ознаменуват навлизането на говора в киното. Това личи и от 
съдържанието, което акцентира върху всеки филм, охарактеризиран като 
„тонфилм”. Снимките и илюстрациите преобладават над текста (Спасов 
2017: 30).

Тонфилмова заря: Седмичен вестник за тонфилмовото изкуство и ки-
но-пропаганда (1933)
     Прокламираната в първия брой на изданието амбициозна цел на редак-
цията е да „доставя на своите читатели рядко художествено четиво в текст 
и картини – за което се говори по целия филмов свят…Тон-филмова Заря 
засега има кореспонденти от Париж, Берлин, Будапеща, Прага, Дания, Холи-
вуд, Испания и др.” Посочено е още, че вестникът има и „специален отдел за 
кино-информация, тъй като разполага с адресите на  всичките кино-звезди, 
кино-режисьори и други кино-сътрудници” (Тонфилмова заря 1933, I, 1: 1). 

Корици на сп. „Темпо” (1933, I, 1; 2; 3)

Титулна страница на пилотния брой на в. „Тонфилмова заря” (1933, I, 1)
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                     „Българско филмово производство”
                    Създаден е съюз на филмовите производители със съдействието на артисти, 
писатели и художници. Негов председател е Васил Гендов, с помощник Александър Ва-
зов, секретар – Васил Бакърджиев и съветници – Минко Балкански, Велко Стоев, Борис 
Грежов и Стефан Петров. В изработената от съюза (обединяващ кинорежисьори, арти-
сти, оператори и производители) програма, изпратена до министъра на просветата, е 
изтъкната нуждата от запазване общите морални и материални интереси на филмово-
то производство в България (Темпо 1933, 2: 7). 

                 Театър и кино: Седмичник за театрално и филмово изкуство (1933)
           Първите броеве на изданието с редактор Ст. Гендов (брат на В. Гендов) 
включват обширни материали, снимки и реклами за първия български говорящ и 
музикален филм „Бунтът на робите” и неговата премиера по столичните екрани 
(Театър и кино 1933, I, 3: 2). 

Българско кино: Илюстрован вестник за българско филмово изкуство (1933)
     Триумфът на българското филмово изкуство чрез „Бунтът на робите” и епо-
халното дело на Васил Гендов, както и тяхното детайлно отразяване с интервюта, 
снимки и реклами, са тема и на този кратко просъществувал вестник.  

Титулна страница на „Театър и кино” ( 1933, I, 3)

Титулна страница на в. „Българско кино” (1933, I, 1)

На 1 юни 1933 сп. „Темпо” известява, че група кинодейци са основали 
в София Съюз на българските филмови производители (Съюз на бъл-
гарското филмово производство). На 23 юли 1934 организацията бива 

преименувана на Съюз на филмовите деятели в България 
(Слово 1934, 3624: 4).
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Забележителната роля на Васил Гендов 
в историята на българското кино:

Васил Гендов е първият български киноартист.

Той е първият български кинорежисьор. Както е известно, създаването на първия български игрален филм „Българан 
е галант” (1914) е „най-голямата „мистерия” в историята на българското художествено кино”. Въпреки това съществуват 
достатъчно доказателства, които позволяват да се твърди, че именно Васил Гендов е първият български кинорежисьор 
(Кърджилов 2017).

Той е директор, мениджър, режисьор и актьор на собствена театрална трупа, която е и най-дълго просъществувалата 
пътуваща трупа – цели 10 години (от 1920 до 1938).

С постановката на филма „Бай Ганьо” (1922), Гендов осъществява първата у нас екранизация по белетристично про-
изведение. Вярно е, че година преди това бива завършена кинодрамата „Лиляна” (1921) – адаптация на едноименната 
поема на Константин Сагаев, но поради недостатъчно изяснени и до днес причини тя не е прожектирана в България.

Васил Гендов реализира първия български звуков филм „Бунтът на робите” през 1933. 

Той е в основата на създаването на Държавния филмов архив. След 1944 и в България се поставя началото на Държа-
вен музей на киното (днес БНФ), отново свързано с името на Васил Гендов.

Васил Гендов е и създателят на Съюза на филмовите дейци. През 1934 е основан Съюзът на филмовите деятели в Бъл-
гария, в който се включват голяма част от пионерите на българското кино. За председател е избран Васил Гендов, който 
остава почетен председател на СБФД и след 1944.

През 1975 е  поставено началото на годишните награди на СБФД „Васил Гендов”. В течение на годините промени търпят 
както регламентът така и форматът на връчването  наградите. През 2022 е възстановена традицията за ежегодното при-
съждане на професионални филмови награди като Национален фестивал на българското кино – Награди на СБФД 
„Васил Гендов”, който ще се провежда всяка година през месец май в София.

През 1993 е поставено началото и на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост”, кръстен на едноимен-
ната Гендова комедия, който е един от най-значимите и дълголетни кинофоруми у нас, провеждан ежегодно във Варна.

От 2005 по инициатива на ИА Национален филмов център на 13 януари (съществуват спорове за точната дата) – дата-
та на първата публична прожекция на дебютния филм на Васил Гендов „Българан е галант”, българската филмова 
общност чества своя професионален празник, обявен и от Министерски съвет за официален Ден на българското кино. 
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     Идеята за тържественото отбелязване (чества-
нето) на „Ден на киното” се ражда още през 20-те 
години на миналия век по страниците на родния 
периодичен печат, занимаващ се със седмото изку-
ство. Оттам научаваме, че обсъжданията за един та-
къв празник, който да бъде подкрепен от „Съюза на 
кинопритежателите” и да представлява един „тър-
жествен за кинолюбителството ден …., в който ще 
вземат участие всички кинотеатри в страната”, на чи-
ито „тържествени кино-утра и представления мест-
ните кинолюбителски организации ще запознават 
обществото със същността на киноизкуството и ще 
подклаждат любов към българския кинематограф”, 
са били част от дневния ред на кинолюбителските 
конгреси през 1925–1926 (Нашето кино 1925, 44: 11).

ДЕН  НА  БЪЛГАРСКОТО  КИНО
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