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Синтетичната природа на филма  

като част oт проблема за стила в киното 

 

 

Още със самото си раждане киното е принудено не просто да отстоява 

правото си да бъде определяно с понятието „изкуство“, но преди всичко да 

се бори за това си право, да воюва за него. Да доказва на старите, елитарни 

изкуства като поезията, театъра, музиката, архитектурата, изобразителното 

изкуство, че не е само панаирджийска атракция, от която могат да паднат 

пари, нито че е само техническо изобретение, което механично регистрира 

случващото се в неговото „зрително поле“ и разчита преди всичко на 

сензационността. И трето – че не е вторично спрямо театъра, живописта, 

балета и другите, а е самостойно изкуство със собствени изразни средства, 

различни от тези на другите изкуства. Дълга върволица от апологети на 

седмото изкуство водят тази „война за независимост” на киното. 

 

Повечето от пионерите на филмовата теория (в началото теорeтиците са и 

практици и обратното) като например Ричото Канудо, Абел Ганс и Леон 

Мусинак разсъждават върху синтетичната природа на киното. За Канудо 

киното е преди всичко „поглед към същността на живота“ и „могъщ 

модерен синтез на всички изкуства: пластически изкуства в ритмично 

движение, ритмически изкуства  в картини и в скулптури от светлина“(1). 

Абел Ганс смята, че именно в това е истинската сила на новото изкуство, 

неговата уникалност. Според него киното е „кръстопът на всички изкуства, 
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които вече не се разпознават, претопени от светлината“(2). В съответствие 

с патетичния изказ, характерен за онези години на „началото“, Ганс 

заявява: „Киното наблюдава мълчаливо другите изкуства и като опасен 

сфинкс се пита кои жизнени части от тях ще погълне”(3). В същото време 

той се опитва да докаже, че новото изкуство е напълно равностойно на 

„старите” като заявява например, че тройният екран и двойната експозиция 

приближат киното до сложната хармония на симфонията. Или пък като 

обяснява, че да заснемеш добре движещ се триизмерен предмет като 

двуизмерен е също толкова трудно, колкото и да го нарисуваш. 

 

Успоредно обаче с битката за приобщаване на новото изкуство в 

благородното общество на старите, се води и друга битка. Футуристите 

(начело с италианеца Филипо Томазо Маринети и неговия „Манифест на 

футуризма“ от 1909 г.) и авангардистите от 20-те години на 20 в. (Луи 

Делюк, Жан Епщайн, Жермен Дюлак) се борят за смелото еманципиране 

на киното, за освобождаването му от игото на театъра, на литературата, на 

драматургията и сюжета. Тезата на футуристите е, че киното трябва да 

довърши започнатото от живописта, а не започнатото от театъра. А 

авангардистите директно издигат лозунга на Жермен Дюлак „Да се 

освободи киното от всички елементи, които не са негови, да се открие 

истинската му същност в опознаването на движението и визуалните 

ценности!”(4) Всъщност авангардните търсения в киното почти винаги 

тръгват от техниката и нейните възможности и това е съвсем естествено 

понеже именно присъствието на техническо средство е онова, което най-

драматично разделя киното от другите изкуства, наричани между другото 

не без ирония от сюреалиста Робер Деснос „добродетелни“.    
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Тези две гледни точки съществуват паралелно и до ден-днешен, при това 

допълвайки се, а не взаимоизключвайки се. Киното е самостойно изкуство 

именно защото е синтетично, именно защото притежава свободата да се 

изразява със средствата на всички изкуства, възползвайки се от езика на 

техниката. Примерите, въплъщаващи тази свобода, са много. Ще споменем 

например филмът на Питър Гринъуей „Книгите на Просперо“, който е 

едновременно и живопис, и театър, но тъй като в изкуството едно плюс 

едно никога не е равно на две, творбите на британския режисьор са нещо 

трето, разцъфнало едва при сливането на сценичното и изобразителното 

изкуства. Или „Кармен“ на Карлос Саура, който е и балет, и театър, и 

живопис. Така че ако зависимостта на киното от техниката понякога го 

ограничава, то синтетичната му природа му дава огромна свобода. Само 

ако си представим какви безгранични възможности има киното, този 

опасен сфинкс! Ето как театър, телевизия и особен усет за репортажност се 

сливат във филмите на британеца Майк Лий – телевизионно репортажно 

око (Лий е възпитаник на школата на ВВС-театъра), насочено към един 

изцяло художествен свят. Или могъщите традиции на руската литература, 

руския театър, руската изобразителна традиция, „преработени” от 

творческия темперамент и индивидуалността на Никита Михалков. Или 

балканската музика  (нали можем да кажем, че Балканите са музика, както 

Англия е театър?), и балканската митопоетика, рязко, шокиращо 

„оплодени” от западната пънк култура от 90-те години на миналия век в 

киното на Кустурица. Или трудно обозримият ярък индивидуален стил на 

Ларс фон Триер, в който се оглеждат театърът на Брехт, теориите на 

Фройд, постулатите на Догма-киното, мотиви от Ибсен и Стриндберг и 

въобще отблясъци от Севера (не просто като една от посоките на света, а 

като художествен архетип). А един необикновен филм като „Аз, Ричард“ 

на Ал Пачино, който интегрира в себе си епохи (Шекспировата, 
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съвременната) и пространства сякаш на игра, посредством обикновена 

видеокамера. Можем да изброяваме до безкрай. Нима това богатство на 

изразни средства не е по-скоро свобода, отколкото зависимост?  

 

Към всичко изброено по-горе се прибавя и великата - и уникална! - 

способност на киното да улавя и съответно да включва в своя грандиозен 

синтез т.нар. от Бела Балаш „стил на епохата”. Според унгареца „стилът е 

социално порождение, дълбоко вкоренено в подсъзнателните пластове на 

всеобщия живот на дадена епоха” (5) Истински важното му прозрение във 

връзка с темата на настоящото изследване обаче е, че кинематографът сам 

по себе си притежава стилово-изграждаща сила. „Освен субективния, 

индивидуален стил на режисьора и оператора – казва Балаш, - има и един 

обективен стил на днешния живот, който нито едно друго изкуство не 

може да отрази и доведе до съзнанието в такава степен. Киното ускорява 

съзнанието за стил на съвременността.” (6) 

 

Именно тази „открита” от Балаш способност на киното да ускори 

съзнанието за стил на съвременността помага на седмото изкуство да 

„ъпдейтва”, тоест да актуализира цялата информация, поета от другите 

изкуства. Затова синтезът на киното винаги е и винаги ще бъде 

различен, оригинален, самостоен. Само киното може да изкара пиеса на 

Шекспир на улицата през 2015 г., Хамлет да е облечен в дрехи на Том 

Форд от колекцията му за следващия сезон да кажем, и всичко това да е 

озвучено със средновековни песнопения например. По този начин ние ще 

гледаме хем добре познатата ни шекспирова трагедия, хем ще виждаме 

града и неговите улици и неговите хора точно такива каквито са през 2015 

г. Полученият резултат е не просто Хамлет, а „Хамлет плюс“, Хамлет с 
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добавена стойност. Да разгледаме и примера с филма на Уди Алън 

„Полунощ в Париж”, където режисьорът хем раздипля различните 

пластове от културата и историята на легендарния град на любовта, хем 

чисто визуално си играе с различните лица на Париж, запечатани в 

масовото съзнание чрез най-известните картини на Мане и чрез 

емблематичните парижки пейзажи от постерите и рекламните брошури в 

туристическите агенции. По този начин в един филмов „текст“ ние 

виждаме съвременния Париж, в който реално е сниман филмът, но в 

същото време се докосваме и до архетипния, легендарния, вечния Париж.  

 

Киното отдавна се е освободило от зависимостта си от останалите 

изкуства. Или по-точно казано вече притежава и владее механизмите, с 

които да се освободи. Вече никой не гледа на синтетичната му природа 

като на зависимост. Пък и мечтата на Айзенщайн за „мислещо” или 

„интелектуално” кино, което отказва да служи за сантиментални и 

развлекателни цели като изобразява нечия лична съдба и нечии 

индивидуални вълнения и емоции, е потънала в прах или в най-добрия 

случай нейни отблясъци се усещат в отделни творби на някои съвременни 

режисьори-автори като Ларс фон Триер, Питър Гринъуей, Терънс Малик, 

Цян Мин Лян и т.н. Това обаче са наистина само отблясъци. 

 

Трябва да отбележим факта, че още през 20-те години, т.е. по времето на 

Айзенщайн и неговите „братя по оръжие”, има и теоретици, които 

осъзнават, че киното не само и не просто е свързано със „старите” 

изкуства, но и че всъщност то трансформира тези си връзки, тълкувани от 

някои като срамна зависимост, в нещо принципно ново. Във вече 

споменатата си статия „Проблем на киностилистиката”, Борис Aйхенбаум 
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пише, че киното е първото изобразително изкуство в историята, което 

получава възможността да се разгръща във времето и така „се оказа извън 

конкуренцията, извън класификацията, извън аналогиите. Свързвайки се 

чрез различни свои елементи и с театъра, и с графиката, и с музиката, и с 

литературата, то същевременно бе и нещо съвсем ново.”(7)  

 

Отправна точка на теорията на Aйхенбаум за стила в киното е вече 

споменатата идея, че киното се появява като отговор на назряващата нужда 

от ново масово изкуство, чиито художествени средства  биха били 

достъпни за „градската тълпа, която няма свой „фолклор”*. Авторът 

разглежда новото изкуство като „нов примитив”, който се противопоставя 

тотално и революционно на изтънчените форми на по-старите изкуства. 

„Примитивността” на киното според Ейхенбаум се корени в 

„техническата” му природа, която позволява нов тип сливане, нов тип 

синкретизъм на отделните изкуства. Руският учен изказва забележителното 

съждение, че еволюцията на изкуството като цяло се изразява в 

постоянните колебания между обособяване  (диференциация) и сливане 

(синкретизация) и че двата процеса са постоянни и еднакво важни за 

развитието на всяко едно от изкуствата. „Всяко отделно изкуство 

съществува и се развива на фона на другите и като особен вид, и като 

разновидност. През различните епохи едно или друго изкуство се стреми 

да стане масово и се вдъхновява от патоса на синкретизма, стремейки се да 

погълне елементи от други изкуства” – казва авторът и дава за пример 

музикалните драми на Вагнер и симфоничните форми на новия балет от 

20-те години на миналия век. Според Ейхенбаум обаче едва киното – 

изкуството, родено в недрата на техниката, точно според повелите на 

своето време – притежава тази „революционна примитивност”, която 
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съдържа в себе си достатъчно сила, енергия и свобода, за да осъществи 

прелом в културата.  

 

За Aйхенбаум, както и за школата на формалистите от ОПОЯЗ като цяло 

(Шкловски, Тинянов и т.н.), големият разрив, който предизвиква появата 

на киното, е разривът със словото. Според него кинокултурата се 

противопоставя на книжнината и театралната култура на словото, която 

господства до този момент. „Кинозрителят търси отдих от словото, той 

иска само да вижда и да отгатва” – казва авторът. Разбира се, Aйхенбаум 

говори за съвременното нему нямо кино, но той проникновено разбира, че 

въпреки всичко киното не може изцяло да „изключи” словото от своите 

изразни средства. Затова въвежда понятието „вътрешна реч”, твърдейки че 

е невъзможно и абсурдно киното да бъде третирано като напълно 

извънсловесно изкуство. „Тези, които защитават киното от 

„литературщината”, често забравят, че в киното липсва звучащото слово, 

но не липсва мисълта, т.е. вътрешната реч” – казва той и допълва, че за 

него особеностите на тази кинореч е един от най-важните проблеми в 

теорията на киното. Според теорията на Ейхенбаум вътрешната кинореч се 

формира у зрителя в един процес, който е обратен на процеса на четене. 

При четенето най-напред осмисляме думата и после „виждаме”, тоест 

представяме си предмета или действието, които тя обозначава. Докато при 

киното пръво виждаме предмета или действието, а след това ги осмисляме. 

Авторът смята, че възприятието и разбирането на филма са неразривно 

свързани с формирането на тази вътрешна реч, с изработването на тази 

верига от кинофрази, която може да бъде допълнително сериозно 

усложнена от намесата на монтажа.  
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Aйхенбаум търси потвърждение на теорията си за вътрешната реч и в 

отношенията на киното с музиката. Според него от една страна при 

липсата на слово, музиката става еквивалент на някои страни на речта, 

например „емоционален усилвател“ и по този начин „акомпанира процеса 

на вътрешна реч”. Aйхенбаум смята, че противно на общоприетото 

схващане за това, че филмът се преживява колективно (което в най-голяма 

степен важи за комедията), всъщност киновъзприятието е дълбоко 

интимно – сякаш съзерцаваш нечии сън. Тези особености на възприятието 

изискват особена емоционално условна атмосфера, присъствието на която 

може да бъде „незабележимо като въздуха и също толкова необходимо”. 

Тоест музиката в киното, според руския теоритик, е част от интимния 

процес на образуване на вътрешната реч. Само ако си спомним 

музиката на Енио Мориконе към уестърн епоса на Серджо Леоне „Имало 

едно време на Запад” или пък тази на Анджело Бадаламенти към 

прословутия сериал на Дейвид Линч „Туин Пийкс”, ще трябва 

нееднозначно да се съгласим с Ейхенбаум. Много критици по-късно 

твърдят, че в тези филми музиката доминира над киното. Със сигурност 

обаче тази музика е абсолютно неразделна част от тези филми. Както е 

известно има и режисьори, които правят филмите си по вече създадени 

музикални етюди – например хонконгския майстор Уон Каруай заявява, че 

точно така е направил шедьовъра си „В настроение за любов”. 

 

Тезата на Борис Айхенбаум за вътрешната реч е ключова по отношение на 

проблема за стила в киното, поради което ще й се посветим по-подробно в 

третата глава на настоящата дисертация, когато ще разгледаме 

трансформациите на вътрешната реч при възприемането на съвременното 

виртуално кино.  
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Новите дигитални технологии със сигурност са най-актуалните 

„пришълци“ в големия синтез, който киното осъществява още с появата си. 

Чрез процеса на дигитализацията киното най-после истински се 

еманципира и връзките му с другите изкуства стават все по-хлабави. 

Дори нещо повече. Ако през първите 100 години от своето развитие то 

е попивало енергия, опит, сили от другите изкуства, сега вече самото 

то връща влияния и импулси. Тоест - в началото е поемало и попивало, а 

сега, в дигиталната епоха, започва да „излъчва”. Вече има много театрални 

спектакли, които използват мултимедийни екрани. При някои от тях 

случващото се на екрана над сцената „допълва“ случващото се на сцената 

и се получава много интересен и плодоносен синтез. Най-пресният пример 

е с холивудския блокбастър „Игрите на глада”, който след като използва 

всички възможности на мърчандайзинга, сега ще се опита да се 

възпроизведе и „аналогово”. В момента в Лондон се строи специална 

сцена, върху която през 2019 г. ще се състои зрелищен жив спектакъл по 

суперуспешната филмова поредица. 

 

Дигиталните технологии са превзели и изложбените зали и са неотменна 

част от всевъзможни експерименти и пърформанси.  С ясното съзнание, че 

различните изкуства винаги са се взаимооплождали, все пак можем да 

кажем - дигиталното е заразно.  

 

С чувство за хумор може да се заключи, че киното може би е преодоляло и 

надраснало отдавна своята „зависимост” от другите изкуства, доколкото 

такава въобще е имало, може би вече е започнало и да надгражда, само да 

оказва влияние и т.н. То обаче не може да се освободи от една-единствена 
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зависимост и това е зависимостта му от... електричеството. За първи път в 

историята на изкуствата човешкият фактор не е най-важен. 
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3. Пак там, стр.99 
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5. Балаж, Бела, Избрани произведения, С., 1988, стр. 342 

6. Пак там 

7. цитирано по: Грозев, Ал. (съст.) „Съветска филмова теория на 20-те години“, С., 

1984, стр. 226-227 и http://r-v.livejournal.com/392755.html Б.Эйхенбаум, Проблемы 

киностилистики 
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