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АНДРЕ БАЗЕН – НЕПОЗНАТИЯТ БАЩА НА  

ФРЕНСКАТА “НОВА ВЪЛНА” 

 

През 1959-та, година след смъртта на Андре Базен, на Фестивала в Кан се 

“ражда” френската “Нова вълна”. Филмите, които поставят нейното начало са добре 

известни – „400-те удара“ на Франсоа Трюфо и „Хирошима, моя любов“ на Ален Рене. 

Извеждайки идеите си в стотици статии, Базен тласка тези и редица други творци към 

реална практика, но за съжаление така и не доживява да види визуалната реализация на 

своите идеи във филмите на Трюфо, Рене, Годар, Ромер, Шаброл и много други.  

Едва две от многобройните статии на теоретика са преведени на български език, 

включени в сборника на проф. Ив.Знеполски “Из история на филмовата мисъл – част 

2”. За българската професионална и непрофесионална личността на Андре Базен е 

доста непозната и до голяма степен недостъпна, именно поради липсата на източници. 

Тук ще се опитаме посредством използване на качествени историко-социологически 

методи за  събиране, обработване и обобщаване на информация да обясним 

значимостта на Базеновия труд и да предоставим на читателя възможност за по-

нататъшно самостоятелно изследване – било то посредством споменатите филми, или 

посредством анализираните философски и културни явления. В опит да разширим 

полето на познание ще използваме нтердисциплинарен метод на анализ, като преминем 

през различните влияния от философия, литература и психология, които се откриват в 

идеите на Базен. 

Поради причини свързани с отдалечеността във времето на разглежданите 

явления, тук ще се концертираме и в използването на качествен анализ на 

съдържанието на различни текстове от самия автор, както и от такива на негови 

съвременници и последователи.  
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Крайната цел е да бъде сглобен структуриран обзор, който да даде нови насоки в 

познанието за филмовата теория от средата на миналия век, както и практиката 

“възникнала” в следствие. Подобен обзор не е наличен до момента на полето на 

българското филмово изкуствознание и ето защо следва да обогати научното познание.  

 

ЖИТЕЙСКИ КОНТЕКСТ 

Житейският път на Андре Базен може да бъде осмислен единствено ако бъде 

разглеждан в рамките на по-голямата картина на обществото, в което той пребивава. 

Базен е наричан Аристотел на филмовата мисъл, най-вече заради опитите си да 

формулира принципи в неизследвани до онзи момент области на филмовото изкуство.  

“По-скоро”, твърди дългогодишният изследовател на Базен – Дъдли Андрю, “можем да 

го оприличим дори на Сократ, защото неговите свръхестествени способности са преди 

всичко диалектически, а неговата логика се задейства безпогрешно във всяка нова 

ситуация”./3/   

Още в детските години, у Базен проличават онези щедрост на духа и богатство 

на ума, за които по-късно ще говорят Трюфо, Реноар и много други негови колеги и 

последователи.  Той обича всяко парче живот – книгата, природата, семейството, 

показва изключително голяма привързаност към всякакви видове животни и растения, 

прехвърляйки тази си любов към съществуването и върху киното, на което отдава, за 

съжаление, прекалено краткия си живот. Киното предоставя на Базен едно ново и 

различно средство за наблюдение над всичко живо, което той толкова обича. Съпругата 

на Базен – Жанин, споделя след смъртта му, че влечугите били животните, които 

предизвиквали най-голям интерес у Базен, именно заради опитите му да проумее как те 

възприемат света около себе си. И дори тук можем да открием проява на част от 

гениалността му на теоретик и критик на киното, защото както пише Андрю: „За човек, 

който е готов да проникне в съзнанието на игуана, едва ли представлява някаква 

трудност да анализира мисълта на Бунюел, например“./4/ 

Относно образованието, което Базен получава, трябва да отбележим някои 

от факторите, които се оказват изграждащи и от по-голямо значение за оформянето на 

възгледите на младия критик в бъдещатата му кариера. След като, през 1936 година, е 

върнат при първия му опит да бъде приет във “Висше еталонно училище в Сейнт 
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Клод
1”, Базен прекарва следващата година във “Висше училище във Версай2”, където 

задълбочава своите познания в областта на театъра, киното, философията и 

литературата. Мнозина смятат, че именно там се заражда истинското му влечение към 

фотографията, по-късно прераснало в страст към филмовото изкуство. През 1938 е 

приет в “Висше еталонно училище в Сейнт Клод”, където в онзи момент, всяка от 

областите на науката и изкуствата е повлияна от идеите на френския философ Анри 

Бергсон, проповядващ идеята, че съществуват три основни способа за схващане на 

света: възприятие, рационалност и интуиция. Макар и самият Базен да не е съществено 

повлиян от тези идеи, той отдава заслуженото на Бергсон със статията „Един 

бергсониански филм: Мистерията Пикасо“.  В изследванията му на комедиите на Чарли 

Чаплин, също биха могли да се открият много заключения направени въз основава на 

учението на Бергсон, припознавайки в скитника „изключително добър образец за 

вижданията на философа, че комедията е продукт на разпада на нашия автоматичен 

отговор към света, произвеждащ в най-добрите си моменти интуитивно чувство, което 

допреди това е било блокирано от разума“./5/ 

Пристигайки в Сейнт Клод през 1938 година, Базен се натъква на групата на 

Марсел Лего, разискваща предмети отсъстващи от учебния план, най-вече теология и 

философия. И, макар че Базен никога не се отдава на ученията на Лего, неговият живот 

се оказва потвърждение на възгледите му, че всеки индивид трябва и може да се 

реализира и да съществува, най-вече в рамките на едно общество и заради това 

общество
3.  

Андре Базен завършва “Висше еталонно училище в Сейнт Клод” през 1941 

година, но не може да реализира   преподавателска кариера, тъй като е отстранен след 

устен изпит поради говорен дефект – заекване. Така, Базен заминава за Париж и започва 

своя път в киното, в разгара на Втората световна война, в окупираната от нацистка 

Германия Франция, с държавно управление наложено пак оттам, и с филми показвани 

на екран само след одобрението на германското военно управление. По онова време 

                                                        

1  L'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud 
2  L'Ecole Normale de Versaille 
3   http://www.ecrituresetspiritualites.fr/2014/05/07/marcel-legaut-une-experience- dhumanite/ 
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голямо влияние на младия автор оказват Шарл Дюбос, Шарл Пеги, и най-вече Алберт 

Бегин
4.  

 

НАЧАЛОТО НА КАРИЕРАТА 

През 30-те години във Франция (вероятно и в цяла Европа), едни от най-

завършените и значими текстове във филмовата критика се публикуват именно в 

списание Есприт от Роже Леенхард, Морис Жобер и Валери Жавие. Точно там открива 

своето място и Базен в самото начало на своята кариера, като най-голямо влияние на 

неговите творчески търсения оказва приятелството му с Леенхард, на когото Базен 

посвещава
5 и събраните есета „Какво е киното6“, отпечатани в сборник едва през 1958 

година, само няколко месеца преди смъртта на теоретика. Отдавайки заслуженото и на 

идеите на Жан-Пол Сартр, Базен поставя това заглавие по подобие на “Какво е 

литературата
7 ”(1947). Привързаността на Базен към точните науки, които той 

задълбочено изучава по време на обучението си по педагогика, му позволява да остава 

безпристрастен и да следва безпогрешната си логика във всички свои теоретични 

изследвания.  

В много от своите текстове, Базен подчертава и значимостта на националната 

принадлежност на филма, която, разглеждайки фестивалния живот на дадено екранно 

произведение, определя като особено важна. В контекста на „наводнената“ от 

Холивудски заглавия френска киномрежа, съвсем разбираемо е защо Базен още повече 

настоява да бъде изведена на преден план важността на съществуването на „френски 

филм“. Дори подчертава, че „в крайна сметка наградите отиват в държави, селекциите 

се определят по национална принадлежност и никой не би могъл да отрече, че 

гласувайки за даден филм, ние утвърждаваме престижа на страната и защитаваме 

нейната национална чест”./6/ 

 

АНДРЕ БАЗЕН МЕЖДУ ХОЛИВУД И ФРЕНСКОТО КИНО 

                                                        

4  Водещият литературен критик в списание Esprit, когато Базен започва работа за 
изданието 

5  Освен на Леенхардт, Базен посвещава книгата и на Франсоа Трюфо 

6  “Qu-est-ce que le cinema” - оригинално заглавие 

7  “Qu-est-ce que la literature” - оригинално заглавие 
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В своите текстове Базен често коментира и  кинематографисти от Холивуд,  като 

посвещава статии на мнозина. Той е един от първите, които още през 1947 година, 

определят жанра на уестърна като „национален епос на Америка“, изразяващ 

„константите на американската цивилизация“./7/ Базен е и сред първите изследователи 

на Орсън Уелс и Уилям Уайлър, и сред най-точните анализатори на Грифит. Но все пак, 

през целия си съзнателен творчески път, винаги е отстоявал идеята за съществуването 

на подчертано френско кино, а като най-значим в него определя Жан Реноар, на когото 

той посвещава и десетки статии, които по-късно, след смъртта на Базен, Трюфо събира 

и публикува в едноименната книга, която и до днес представлява най-цялостното и 

обстойно изследване на великия френски режисьор 8 . Самият Реноар не веднъж 

споменава, че именно теоретичните възгледи на Базен са му помогнали да “открие 

повече за същността на киното” и дори са го подтикнали да “измени своя филмов 

стил”./8/ 

Забележително е, че още в средата на миналия век, Базен предвижда нещо, което 

в последните десетилетия наблюдаваме в пълна сила – развитието на френската 

киноиндустрия, поставена в национална рамка насърчаваща, както той тогава го нарича 

„чудовищната Вавилонска кула на копродукцията“. И допълва, че копродукцията е 

„абсурдна и най-вероятно смъртоносна за качеството на киното, тъй като неминуемо би 

създала географско несъответствие”./9/ Последното предположение на Базен се оказва 

неточно – не само че копродукциите не създават географски противоречия, но и 

позволяват на големи филмови автори да създават важни за киното филми, които сега 

Базен би нарекъл мултикултурални. Да не пропускаме да споменем, че именно от тази 

“Вавилонска кула” се облагодетелстват и много от днешните родни, български 

кинотворци – формула, която на мнозина донесе реални успехи. 

 

CAHIERS DU CINÉMA 

През 1951 година, Андре Базен, редом с Жак Дониол-Валкроз и Жозеф-Мари Ло 

Дука, и с финансовата подкрепа на Леонид Кигел, е един от основателите на списанието 

Cahiers du cinéma. Cahiers du cinéma бързо се превръща в новото място за изява на 

                                                        

8  Книгата излиза през 1973 г., озаглавена е “Жан Реноар”, а като автори са посочени Андре Базен 
и Франсоа Трюфо. 
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творци като Роберт Бресон, Жан Кокто, Александър Астюрк (представители на клуба 

Objectif 49), както и на Ерик Ромер, Жак Ривет, Жан-Люк Годар, Клод Шаброл и 

Франсоа Трюфо. Едновременно с работата си в Cahiers du cinéma, Базен продължава да 

пише и за изданията Esprit, Peuple et culture, L'écran français (създаден  тайно през 

1943), Revue du Cinema, Le Parisien libéré. Младите автори си поставят за цел да 

демонстрират на теория и практика процеса, чрез който кинокамерата се превръща в 

основно изразно средство на режисьора, средство, което отваря врата към фантазиите, 

мислите и индивидуалността на режисьора, както перото за един писател или четката за 

един художник. Изразената индивидуалност в творческите търсения и реализираните 

филмови произведения, се противопоставят по естествен път на “киното на татко”, така 

вкоренено във френските киносалони.   

 

КАКВИ ИДЕИ ФОРМУЛИРА?  

КОИ ОТ ТЯХ ЗАЕМА ОТ ПРЕДШЕСТВАЩИ ГО ТЕОРЕТИЦИ И КОИ СА 

НЕГОВИ ОРИГИНАЛНИ. 

Почти всички свои теоретически идеи, Базен формулира посредством  

многобройните си критически анализи. За да разберем по-добре обаче какво стои зад 

всички негови думи, е нужно да се върнем крачка назад и да обясним какъв е бил 

контекста на неговото творческо развитие и кои са били водещите фигури оказали 

влияние върху теоретическите му възгледи. Формиращите за Базен години преминават 

под влиянието на екзистенциализма на Жан-Пол Сартр, феноменологията на Морис 

Мерло-Понти и персонализма на Емануел Моние. И макар идеите на тези трима така 

влиятелни френски интелектуалци, често да попадат в колизия, те все пак се занимават 

с едно общо схващане – модерността. Сартр и Мерло-Понти са редактори на списание 

„Les Temps Modernes”, а Моние е основател на „L’Esprit”, две издания, за които, както 

вече споменахме, Базен редовно пише, като особено важно за него е “L’Esprit”, където 

са публикувани едни от най-задълбочените му критически статии. Последната, но 

вероятно най-важна фигура на влияние, е вече споменатият Роже Леенхард – първият 

филмов критик на списание „L’Esprit”, който отстъпва мястото си на младия Базен, 

осъзнавайки потенциала и таланта, които той притежава.  

РЕАЛИЗМЪТ В КИНОТО 
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Вземайки предвид тези значими формиращи влияния, съвсем логично е, че Базен 

следва една траектория на хуманизъм и постоянно утвърждаване на реалистичното в 

киното. Нека не грешим обаче, тук не става въпрос за слепия реализъм в абсолютна 

форма, в който камерата е просто регистрираща видимата действителност, без 

съзнателна (а по-скоро машинална) намеса на човека. Теоретичната постановка на 

Базен относно реализма в киното е много по-сложна и съдържа редица антиномии. 

От една страна Базен защитава способността на фотографията и киното да предават 

достоверно живота, пише, че „за първи път между първоначалния предмет и неговото 

представяне посредничи не нещо друго, а предмет [камерата]. За първи път образ от 

външния свят се образува автоматически без творческата намеса на човека, вследствие 

на обективна закономерност. Личността на фотографа се намесва само при „избора, 

ориентировката, методиката и явлението; колкото и да личи в крайния резултат, тя не 

фигурира на същото основание, както личността на художника”./10/ От друга страна, 

Базен обяснява, че реалността съществува единствено като възприятие, че 

регистрираното действие съществува едва тогава, когато съзнанието се включи в 

процеса. Базен често говори и за двусмислие/неопределеност, което увеличава 

съществената и свойствена сложност на реалността и възприятието. В своите текстове 

посветени на Неореализма, Базен често подчертава, че “реализмът в изкуството може да 

бъде постигнат единствено посредством хитрост” и още, че онова, което застава между 

живота и превръщането на киното в изкуство е именно способността на киното, на 

автора, да “избира” кои части от действителността да бъдат включени в екранното 

изображение. Естетиката на филмовото изкуство в същността си се заключва в 

способността на изображението да създава илюзия за реалност и да въздейства на 

зрителя с еквивалентна на обективната видима действителност.   

Както подчертава Ивайло Знеполски във встъпителните си думи към превода на 

две от статиите на Базен във втори том на „Из история на филмовата мисъл“: “идеите и 

възгледите на Базен се разгръщат спираловидно, като претърпяват еволюция във 

времето – понякога се повтарят, а друг път си противоречат”./11/ Често се греши, като 

се подхожда повърхностно към тълкуването на Базеновите идеи, като се взима една 

идея от дадена статия, без да се вземе предвид по-нататъшното еволюиране на същата 

идея в друг текст, написан може би по друг повод, години по-късно. Или както 

заключава Знеполски: „всеки, без да се потруди да схване основното русло на неговото 

мислене, си набавя необходимите аргументи и ги отнася към цялата система”./12/ 
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По този начин е навлязло и срещаното погрешно твърдение за примитивизма на 

разкриващата се сама пред окото на камерата, видима реалност. Възгледите на Базен 

стоят на съвсем различно идейно равнище – той по-скоро извежда киното като 

механическо възпроизвеждане, отразяващо психологическа потребност, а генезисът на 

автоматичния образ се корени в промяната на психологията на изображението, като за 

първи път сред всички изкуства, човекът отсъства от самото осъществяване на образа, 

осигурявайки по този начин (за разликата от живописта например) обективността на 

изкуството на фотографията, респективно и на киното, и придавайки  особена сила на 

достоверност. /13/  

Стоящ изключително близо да феноменологичните идеи на Мерло-Понти, Базен 

е критичен към филмовите творци занимаващи се с формотворчество, тоест онези, 

които се уповават на илюзорните сили на киното, за да предадат една изкривена 

реалност. Структурализмът подтиква към изоставяне на истинското филмово 

преживяване и съсредоточаване в едно вторично ниво на възприятие – система от знаци 

и символи. Феноменологията, от друга страна, приковава вниманието на зрителя към 

чистото филмово събитие, от което следва, че именно феномена на филма се превръща 

в критерия за разбиране на взаимовръзката между филмовото събитие и зрителя. 

Елиминирайки вторичното ниво на възприятие, зрителят остава по-близко до самия 

феномен. В своите статии Базен възприема филма не като възпроизвеждане на дадено 

събитие, а като самото събитие. Тук отново9 отекват идеите на Мерло-Понти, който 

посвещава на тази тема цяло изследване озаглавено „Превъзходството на 

възприятието“(1945). Онова, което Базен извежда е, че дори зрителят да осъзнава 

принадлежността към миналото на даденото филмово произведение, то се превръща в 

реално едва „сега“, именно заради превъзходството или първичността на възприятието. 

Тоест, след като зрителят възприема действието  в настоящия момент, с всички емоции 

и вълнения, то следователно филмовото събитие също принадлежи на настоящето.  

Човекът е посредникът между видимата реалност и филмовата структура, 

превръщайки възпроизведеното на екрана в средство за изразяване и следователно, по 

този начин, трансформирайки го в изкуство. Базен ясно заявява в последното изречение 

на „Онтология на фотографския образ“: “От друга страна, киното е език“ и именно в 

                                                        

9  Както споменахме по-горе, в ранните години на своята кариера, Базен е силно повлиян от идеите 
на Мерло-Понти. 



 10

тази посока насочва следващите си теоретични разработки. Много точно определя 

неговата главна идея Ивайло Знепослки: „Илюзията за реалност се превръща в негово 

основно изразно средство!“ 

 

 

ПЛАН-ЕПИЗОДЪТ И МОНТАЖЪТ 

С изчерпването на техническата еволюция в киното, Базен не вижда друг път, по 

който то би могло да поеме освен промяна в стила на изразните средства, и най-вече в 

композицията на кадъра в дълбочина и план-епизодът. Базен мечтае за едно 

непрекъснато действие, което най-много се доближава до реалното ни възприятие за 

време-пространство. Тоест извършва се „диалектичен прогрес в историята на 

киноезика, тъй като става дума не за механично подменяне на едно средство с друго, а 

за техния диалектичен синтез”./14/ 

План-епизодът е важен елемент от теоретичната постановка на Андре Базен, не и 

единствено заради значимостта му за френската „Нова вълна”, но и най-вече заради 

способността на този похват да въздейства на зрителя по начин, който в по-малка 

степен се отдава на други техники или похвати. Въздействие, пораждащо се от редица 

фактори, но най-вече заради осъществяваното на екрана “единство на изображението 

във времето и пространството” и представянето на събитието във “физическото му 

единство”./15/ 

Построяването на кадър в дълбочина поставя зрителя в по-близко до реалното 

съотношение с реалното изображение, тъй като ни дава възможност да избираме кои 

части от картината на екрана да наблюдаваме. 

В есето “Еволюция на киноезика”, Базен подчертава, че “има режисьори, които 

се доверяват на образа, и други, които се доверяват на реалността”. Във всеки случай, 

Базен не е привърженик на експериментите на Айзенщайн, който според него 

раздробява и разлага реалността на серия от изолирани кадри, само за да ги преобразува 

след това в нова последователност посредством средствата на монтажа. А нека не 

забравяме, че достоверното представяне на реалността, преди всичко изисква и 

автентична подредба и правдива и естествена продължителност на кадрите. Базен 
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неотменно вярва в обективността по време на изграждането на филмовото 

произведение, като ясно се противопоставя на субективното представяне на 

съдържанието, извършвано от Айзенщайн и Пудовкин, например. Онова, което те 

правят, казва Базен, е да “манипулират реалността посредством монтажа”, докато 

оставайки верен на метода на мизансцѐна, режисьорът постига позиция на отстраняване 

от обекта на снимане, достоверна продължителност на кадъра и в следствие оставя на 

самия зрител свобода за допълнителна интерпретация на съдържанието, без да налага 

режисьорската идея посредством манипулативно и изкуствено сглобяване на отделни 

кадри: 

“Използването на монтажа може да бъде “невидимо”; това беше най-честият 

случай в класическото предвоенно американско кино. Раздробяването на кадрите има за 

цел да анализира събитието според материалната или драматическата логика на 

сцената. Неговата логика прави незабележим този анализ, тъй като съзнанието на 

зрителя естествено възприема гледните точки, които му предлага режисьорът, защото те 

се оправдават от географията на действието или от преместването на драматическия 

интерес”./16/ 

И още, в “Еволюция на киноезика”, Базен развива   своите теоретични възгледи, 

като определя монтажните схеми на Айзенщайн, Кулешов и Ганс не като “показващи” 

събитието, а като едва “намекващи” за него:  

“Без съмнение, те заемаха повечето от елементите си от действителността, която 

се предполагаше, че описват, но крайното значение на филма се криеше много повече в 

организирането на тези елементи, отколкото в обективното им съдържание.” /17/  

Четейки внимателно теоретичните размисли на Базен, не можем да не забележим 

отдадеността му в анализирането на процеса на възприятие на екранното произведение 

от страна на зрителя. Изследвайки монтажа на атракциони, Базен недвусмислено 

заявява, че придавайки на кадрите, смисъл, който те в същността си не притежават, този 

вид подреждане на “реалността” създава съдържание, което произтича единствено от 

отношенията помежду им:  

“Но всички [картини/кадри] имат нещо общо: внушават идеята посредством 

метафората или асоциацията на идеи. Така между сценария в точния смисъл на думата, 

който е крайната цел на повествованието, и необработеното изражение се вмъква една 
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допълнителна свръзка, един естетически “преобразовател”. Смисълът не е в 

изображението, той е неговата проектирана чрез монтажа сянка върху съзнанието на 

зрителя”./18/ 

От разсъжденията за монтажа като основна изграждаща единица в киноезика, 

Базен преминава към размисли относно филма на Робърт Флаерти от 1922 година 

“Нанук от Севера”, отбелязвайки очевидната разлика, че в него монтажът “не играе 

практически никаква роля”. Флаерти, подчертава Базен, “обръща основно внимание на 

реалната продължителност на действието, подредбата на кадрите е само логическа 

постановка на фактите.”/19/ Същността на заснетите картини от живота е именно в 

тяхната достоверност - например ловът на тюлена е заснет в един единствен кадър, така 

че да подчертае непрекъснатостта на събитието, като по този начин цели да окаже най-

голямо въздействие на зрителя. Интересно е, че в подкрепа на своята опозиция на 

“монтажа на атракциони”, освен “Нанук от Севера” Базен привежда като примери и 

филми от немския експресионизъм като “Носферату” и “Изгрев” на Мурнау; както и 

“Алчност” на Ерик фон Щрохайм; а освен това и по-късния “Страстите на Жана Д’Арк” 

на Карл Тиодор Драйер. Примери за “киноизкуство, противоположни именно на това, 

което е определяно като “абсолютно кино”; филми, в които монтажът не е решаващ 

фактор и чиято основна изграждаща единица е не кадърът като представящ 

изображение смислово “прибавящо” към действителността, а кадърът като средство за 

“разкриване” на действителността.  

ДИГИТАЛНО КИНО 

В “Митът за тоталното кино” Базен казва, че “всяко ново развитие или откритие 

прибавено към киното, парадоксално би трябвало да го отвеждат по-близо до неговите 

корени. На кратко, киното все още не е открито!”/20/ Базен вярва, че киното не се 

ражда нито благодарение единствено на усилията на големи индустриалци като 

Люмиер и Едисон, нито единствено благодарение на мечтатели като с голяма фантазия 

като Мелиес, а благодарение на обединението на мита за тотално кино, който под една 

или друга форма преследва всеки от тях.  

Достигайки до етапа на (свръх)дигитализация на киното, в който битуваме в 

момента, мнозина автори изразяват мнение, че тези нови технологии не променят из 

основи съществените и най-значими характеристики на филма. В своите 

предпочитания, автори като Трюфо, Дарден, Каурисмаки, Уон Кар Уай, винаги остават 

пристрастни към така наречената “човешка история” вътре във филмовия разказ, 
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независимо дали става въпрос за творба като “Розета” или “В настроение за любов”. 

Напредъкът в дигиталните технологии във възпроизвеждането и обработката на образа, 

поставят сериозно предизвикателство традиционните схващания за фотографията и 

киното, позволяват манипулации и изменения на образа, за каквито в средата на 

миналия век е било все още трудно да се предположи. Много по-важното обаче е, че 

именно този напредък улеснява и позволява на много по-голям брой автори да изразят 

своите идеи чрез изкуството на киното.  

В края на 20-ти и началото на 21-ви век, можем да твърдим, че благодарение на 

този технологичен напредък, намаляването на стойността на разходите за пряко 

необходимите за филмопроизводство техника, консумативи и обработка, все още се 

създават филми занимаващи зрителя с “обикновеността” на ежедневието, с болезнения 

реализъм от филмите на братя Дарден, импресионистичната действителност на 

Киаростами и много други.  

За наша радост продължават да се появяват нови автори, занимаващи се 

регистрирането на достоверното. И макар всеки филм да носи индивидуален отпечатък 

и да се стреми със свой собствен стил да покаже дадена реална среда, взаимоотношения 

или събитие, все пак са подчинени на общата любов към съществуването и всеки 

детайл, съзнателно или не, носи информация или идейно послание от автора към 

зрителя.  

Оставащи безброй примери, които бихме могли в по-нататъшно изследване да 

приведем като примери за влиянието, което Базен оказва върху филмовата теория, а 

респективно и практика. Неговите идеи намират отзвук в почти всички последвали 

търсения – откриваме много идеите му в задълбочения труд на Кракауер, в стотиците 

статии на Трюфо, в някои от тези изградени от Пазолини, дори в опозиционните теории 

на Жан Митри.   

Андре Базен умира на 11 ноември 1958 година в Nogent-sur-Marne, едно от 

предградията на Париж. В същия ден неговият най-близък приятел и съратник, Франсоа 

Трюфо
10 , започва работа по заснемането на филма „400-те удара“. Макар от 

дистанцията на времето идеите на Базен да изглеждат познати и отлично анализирани, 

всъщност съвсем недостатъчно се отдава заслуженото на Базен като първоизточник на 

                                                        

10  Андре Базен и съпругата му, Жанин, са до голяма степен осиновители на Франсоа Трюфо, 
спасявайки го от изправителен дом, когато той е едва на 15, а по-късно и измъквайки го от затвора и 

помагайки му да намери своето място в живота.  
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много теоретически възгледи и тяхната практическа реализация. В САЩ, първият 

превод на двата тома “Какво е киното” се появяват едва в края на 60-те години, 

десетилетие след смъртта на теоретика, а първите цялостни анализи на Дъдли Андрю – 

едва през 1978 година. Години наред името на Базен се свързва единствено с френската 

“Нова вълна”, с утвърждаващите му анализи и теории за италианския неореализъм и 

изключително точните разработки за американския уестърн и Орсън Уелс. Това е 

видимо само на повърхността, по-задълбочено изследване ни отвежда в към възгледите 

на Базен върху социологията на филма, за филмовото възприятие; показва ни наличието 

на десетки антиномии в естетическите разработки.  
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