
Другарю Рахнев,

Филмът "Горска република"се работи при такава условия при каквито 
никакъв друг Филм у нас не е работен и никъде въобще рисуван филм не се е 
работил. Защото тогава нито ръководството на кинематографията, нито 
голямата сценарна комисия не бяха на ясно по въпросите за спецификата на 
рисувания филм и за необходимите изисквания при създаването на рисуваните 
филми, а от друга страна пък нямаха респект от другаря Тодоров, не вярваха в 
неговите знания, не уважаваха неговите разбирания и искания, просто не искаха 
ла го чуят. Това че др. Тодоров по всички художествено-творчески и 
организационни въпроси на рисувания Филм винаги е бил основно на прав път, 
което се потвърждава сега от статиите на съветските специалисти в 
сп."Исскуство кино" 1954 г., за това никой от ръководството не се интересуваше 
и не искаше да види.

За мене е съвършено ясно, че лошия резултат от ф. „Горска 
pепублика“ се дължи основно на това, че ръководството на 
кинематографията с нищо не подкрепи др. Тодоров, когато му възложи 
най-трудната задача за момента - цветен рисуван филм, а тъкмо обратно 
умишлено го спъваше и затормозваше по всевъзможни начини в неговата 
работа. 

Факт е, че при всички негови скромни искания, аргументирани и 
справедливи, за повече разбиране и подкрепа в неговата работа се отговаряше с 
подчертано и унижаващо човека подценпване. Вие не можете да си представите 
колко пъти в процеса на работата съм се възмущавала от дъното на душата си от 
това крайно несправедливо и с нищо незаслужено крайно несправедливо 
поведение на др. Рашев и др. Доброславоки към др.Тодоров, при разрешаването 
на наболели въпроси от нашата действителност в рисувания филм. 

Др, Тодоров е скромен, трудолкбив, влюбен в мултипликацията 
художиик, мислещ непрекъснато за нея, с един ентусиазъм, свойствен на 
малцина възрастни, и само така аз си обяснявам, че той можеше все пак да 
поняся това отношение на др. Рашев, което се предаваше и на всички по-долу 
стоящи от него ръководители. 

Ако беше кариерист др. Тодоров щеше отдавна да напусне неизгодното 
положение, в което бе поставен толкова  години.

И само чрез това си вдълбочаване в работата, той се добра до основно 
правилен път в развитието на нашата мултипликация, без да е излизал вън от 
нашата страна и благодарение пак на него той открива сега начини за едно 
здраво предварително построявяне на филма.



Ще спомена съвсем накратко редица обективни предпоставки 
съществуващи при създаването на филмите "Горска република" и "Юнак 
Марко": 

1. Сценарият - "Горска република" лишен от приказност и политическа 
неулччен, а "Юнак Марко" напълно качествен.

2. Численост на мултипликаторите - по филма „Юнак Марко" два-три 
пъти повече от тия в "Горска република".

3. Квалификацията на мултипликаторите - след филма "Горска 
република“ много по-висок отколкото преди.
         4. Реални дневни норми на художниците - във филма "Горска република“ 
6, 14 и 84, а във ф. "Юнак Марко" по снимачен лист 6 и 16, а реално около 3 и 8 
рисунки на ден.

5. Подготвителната работа на филма  - др. Тодоров работи сам и едва 
около един месец, а др. Динов имаше време година и половина, имаше 
консултант и сърежисьор цяла година проф. Ив. Пенков. Освен това донесе 
цветни ескизи за филма, работени в Москва, така че не се знае каква помош е 
получил там в това отношение.
         6. Помощници на режисьорите: др. Тодоров беше без помощник до 
завършането на моливните рисунки, а при започване на контурирането му беше 
даден един помощник. Др. Динов преди започването на филма имаше вече един 
помощник и в процеса на работата му беше даден и втори. А помощниците 
осъществяват качествения контрол на филма. Но главното и основно условие, 
обуславящо всичко останало, това е отношението на административното 
ръководство. Към др. Тодоров и неговия филм беше както мащеха към 
заварениче, докато за ф..“Юнак Мapко" се полагаха най-топли грижи въз всяко 
отношение. 

Факт е, че др, Трифонов умишлено прикри машинациите в отчитането, на 
ф. "Юнак Марко" и без да е по принцип съгласен с това, позволи деморализи - 
рането на колектива и нарушението на закона, само и само по тоя начин да 
осигури  на  ф. „Юнак Марко" високо качество. А колко държеше за качеството 
на ф." Горска република" показват много факти, които тук няма да изреждам, но 
за които съм готова да дам обяснения. Само тоя факт, че постави крайния 
резултат на филма, въпреки протестите на др. Тодоров, в ръцете на неотговорни 
хора, които нанесоха непоправими поразии на филма при почистване на 
рисунките, макар че бяха спрени на третия ден от др. Тодоров, само тоя акт 
показва отношението му към ф. "Горска република”. 

Ами удрянето с юмрук по масата и въпросът пред събранието към 
Тодоров - какво значи това, че нормите не се изпълняват и планът изостава? 
Ами търсенето от Тодоров, на същото събрание, чисто административни 
задължения във връзка с плана, когато имаше административен ръководител 
точно за това, което възмути всички присъствуващи. / И когато на другия ден 
правят бележка на др. Директор, партийния секретар и профnpeдседателя, че е 
несправедлив към др. Тодоров той отговорил в такъв смисъл: 



"Нищо, нищо, така трябва". 

Вероятно така му е било внушено. При такъв ежедневен тормоз бе поставен да 
работи др. Тодоров. 

А тормозът при заснимането на филма - боите получаваха петна при 
пресъхването, а снимачната маса, въпреки нашите тревожни сигнали и заявки, 
се даваше по нареждане на директора най-напред за всеки друг филм, а за нас 
оставаше между другото. Това водеше до голямо затормозяване на работата и 
систематическо похабяване и унищожаване качеството на рисунките. И още 
много такива порядки съществуваха и се обуславяха единствено от лошото и с 
нищо незаслужено отношение на ръководството към др. Тодоров и неговия 
филм.

Тук е мястото да се спра и на една друга важна компонента в така 
сложилата се обстановка. Касае се за присъствието на др. Динов между 
колектива през цялото време на работата по ф."Горска република". Със 
своето двулично и неокачествимо, според мене, безчестно поведение той 
успя да постигне това и да убие в хората творческия ентусиазъм, любовта 
към филма, който работят и доверието в нашия художествен ръководител - 
режисьора. Ние, същите мултипликатори, които на събрание тържествено 
и с ентусиазъм обещахме да изпълняваме високите норми по филма и ги 
изпълнявахме в продълженае на няколко месеца, като образувахме 
бригади и имахме много хубаво съревнование, не много след неговото 
идване между нас, постепенно започнахме да се отдалечаваме един от дpyг, 
постепенно бригадите отпаднаха, съревнованието замря. Беше много 
печално и тъжно да гледа човек как хората се отпущаха и изоставаха в 
работата и как др. Тодоров беше безсилен да ги върне към техния 
ентусиазъм и преданост в работата по простата причина, че той бе изгубил 
вече престиж пред тях. Защото докато той коригираше по цели часове 
нашите рисунки в своята стаичка, др. Динов пускаше в ход по масите на 
хората гласно и полугласно своите уж невинни шеги, намеци и подигравки 
относно рисунките и методите на работа на др Тодоров. Последствията от 
това много скоро излязоха наяве. 

Така, др. Марчела Димитрова, която като член на партията беше първа в 
обещанието за изпълнението на нормиите и която с месеци ги изпълняваше и с 
която между впрочем съставяхме една бригада, след идването на др. Динов, с 
когото са били в в един курс в академията, първа започна да недоволства, да 
протестира срещу нормите и така подведе останалите другари да оправдават 
всяко нехайство и отпускане с високите норми и с трудните герои, какъвто беше 
случая с др. Лазар Коцев. Стана нужда др. Тодоров да извика др. Петров и да му 
покаже рисунките на др. Коцев, които и след третото връщане на корекция не 
бяха поправени.



Така др. Динов, който има щастието да намери вече всичко създадено 
и развито от др. Тодоров, със своето поведение, което нямам думи да 
окачествя, разби работата на др. Тодоров по филма "Горска република” / 
сега вече мога да твърдя, че е било умишлено /; отвори пропаст межлу него 
и колектива и доведе работата до там, че другари като Лазар Коцев и 
Марчела Димитрова даваха най-лошата продукция като попълвачи, 
разбира се, умишлено. А всички останали другари добиха страх и респект 
от др. Динов, докато др. Тодоров нямаше за тях вече особено значение. Така 
ф. „Горска република" беше обречен предварително на провал, защото 
колективът бе вече откъснат от филма и от др. Тодоров, а 
администрацията не вземаше никакви мерки срещу това.

По тези причини, при раздялата на колектива, др. Тодоров имаше само 
това желание - др. Лазар Коцев да не бъде в неговия колектив, след като 
Марчела Димитрова,  др. Динов предварително беше запазил за своя колектив.

По същия нечестен начин др. Динов спечели оператора при рисувания 
филм Димитър Хаджиев. Мога да Ви разкажа случай, от който ясно се вижда, че 
зад дейността на Хаджиев във ф. "Горска република” стоеше др. Динов. 

Аз работих с Хаджиев през целия снимачен период и за мене стана 
съвършено ясно, че с цялата си работа по филма той целеше само едно - колкото 
може повече да влошава качеството на рабата, за да провали филма. Затова 
накрая не искаше да му се пише името като оператор на филма. По негова вина 
много кадри се преснимаха по два - три пъти а това значеше, че всеки път ново 
освежаване на боите - огромна работа за колектива и неизбежно увреждане 
качеството на рисунките. 

Веднъж цял ден снима, и то най-трудния кадър, с празна, незаредена 
касетка; няколко дни снимаше с обърната звукова писта, с което разхити скъп 
цветен материал. Допусна различна тоналност на кадрите, блясък от целулоида 
и още маса операторски грешки, а накрая направи това, че филма, който в 
работно копие имаше установен пълен синхрон, в игралното копие и това 
единствено хубаво нещо във филма изчезна, защото не бил предал в 
лабораторията заснети дължини за цветна настройка. Лабораторията спря 
изваждането на игрално копие, като съобщи на директора, че не могат да 
развалят синхрона на филма, за да режат от дължините в негатива. Но в края на 
краищата изглежда дирекцията е дала съгласието си и филма излезе осакатен.
Факта, че никой не наказа Хаджиев за цялата му вредителска работа, a само се 
задоволиха да протоколират в невинна форма някои негови нарушения в 
работата, за мене ясно показва, че всичко това беше в унисон с отношението на 
ръководството към Тодоров и неговия филм.

Същата линия на поведение имаше и админмстративната ръководителка 
на рисувания филм др. Дечка Йорданова, която не вземаше никакви мерки за 
запазване на качеството на филма "Горска република", защото изцяло беше 



влязла в антуража на др. Динов. Така за ф. "Юнак Марко" тя казваше "ние", а за 
ф. "Горска република" - "вие", след като е по служебно положение еднакво 
отговорна и за двете продукции. След като фалшифицира отчитането на ф. 
"Юнак Марко" и ни лъжеше за реалните норми, след разкриването на всичко 
това, захвана долна, низка кампания за завербуване и настройване на хората в 
студията против др. Тодоров, представяйки го като клеветник. 

И тая другарка днес е заместник партиен секретар на студията.

В интереса на истината за отношенията на др. Тодоров към колектива 
моля да бъдат разпитани другарите от новия колектив на др. Тодоров - Роман 
Вълчев и Никола Иванов.

За всичко гореизложено съм готова да посоча факти.

СоФия, 29 януари 1955 г.

С другарски поздрав:
/Здрава Прахова/


