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Куентин Тарантино: Символи на изкуплението 

 

Кинематографическото изкуство, като социална справедливост 

 
 

Маргарита Илиева 

 

 

Новият филм на Куентин Тарантино, „Джанго, без окови”, е извисен. Защо е така? Той 

представлява демиургично изкуство, което променя съдбата – поправя неправдата, 

извършена в миналото. Творбата преправя мръсната история, като сменя местата на 

насилниците и жертвите. Катартичното, както сам Тарантино го определя, символно 

насилие, от страна на последните, по отношение на първите, което образността на 

филма пресъздава, осъществява тази поправка. Това пречистващо изкупление превръща 

обектите на опредметяваща чужда принуда в самоосвобождаващи се субекти на 

собствената си сила. Ето как: 

 

(Ще акцентирам, не върху очевидното. Ясно е, че филмът създава Герой от 

афроамериканския Роб и „наказва”, с взривяване, бялата робовладелска система, 

основана на отричане, експлоатация и издевателство.)   

 

Добрият бял 

 

Единственият добър бял човек във филма е Немец. И той е истински добър. 

Персонажът Шулц е образ на хуманната любов към (равенството на) Другия. Той се 

отнася, изначално и докрай, с Джанго, като с Човек - безусловно, безкомпромисно и 

безогледно спрямо заобикалящата го среда, чиято тоталитарна опредметяваща 

дефиниция за Джанго е, напротив, Вещ. Шулц отстранява мъчителите на Човека от 

него, сваля оковите му, прави го Конник, въвежда го в социалното пространство, като 

свой спътник и споделя ресурсите си с него – на равни, договорни начала. Шулц 

споделя своите пари, бизнес, социално положение, с низвергнатия Друг, в лицето на 

Джанго, за да го направи, от роб, равен на себе си. Освен това, този Немец отдава 

своето остойностяващо Слово на потиснатия Друг, за да го подкрепи да се превърне в 

Герой. Шулц честно и щедро отразява силата на Джанго, като му признава качеството 

на изключителен боец (стрелец). Тези похвали имат конститутивен ефект върху героя. 

Във финалните сцени, когато Джанго триумфира, повествованието – неговото 

съзнание, ни връща към момент, в който неговият другар, Немецът, му казва, че той ще 

се прослави със стрелбата си, т.е. със Силата си.  

 

По-нататък, Шулц издига, семантично, личната любов на опредметения от 

насилническото общество, на което Шулц е контрапункт, Друг до митична висота, за да 

й признае Смисъла, който робовладелската парадигма й отрича. Робовладелецът 

преднамерено е разкъсал брачната двойка на героя и любимата му, в израз на 

садистичното си властово намерение, да ги накаже за бягството им от неговото 

владичество, към свобода. Посланието му, с това, към тях е: Вие не сте човешки 

същества, а вещи и аз разполагам, не само с телата ви, но и с връзката ви и сега ще ви я 

отнема, защото вашите чувства са моята кал и аз по право ги тъпча.  

 

В противовес, Шулц, с осмислящото си, издигащо, щедро Слово, създава, от личното 

чувство на героя, духовна Кауза и от частната му участ, (митична) истинна История. И 
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нещо повече – той е предан и отдаден човешки другар, който, в крайна сметка, изцяло 

се жертва за любовната кауза на Другия.  

 

Сега. В какво качество прави Шулц всичко това? Шулц е, дефинитивно, Немец. 

Неговото Име е безусловно (разпознаваемо като) немско. Като медиатор на Смисъла 

между протагониста и Високата сфера, той е проводник на именно немски Мит за 

любовта и геройството. Именно немска легенда, за спасяването на жена (която носи 

същото име, като любимата на Джанго - Брумхилда (Брунхилде)) от страна на любовта, 

която минава за нея през огъня на ада, сведена на протагониста Джанго от Шулц, 

консолидира високия смисъл на каузата на Джанго. По-нататък, за Шулц -  неговият 

Език е немски. Той прави именно на този език връзка с любимата на Джанго, 

Брумхилда (да, и тя има немско име). Освен това, той е дълбоко свързан с немската 

Музика. Той спасява Бетовен от това да украсява седалището на моралното разложение 

на Насилника, като гневно прекъсва музикално изпълнение в дома на Робовладелеца, 

довършен като Сцена на издевателството.    

 

Защо Немец олицетворява благородството? Защото, посредством добротата на Шулц, 

Тарантино избира да реабилитира образа на Немеца. От Втората световна война насам 

този образ е сатанизиран в киното. Заради Холокоста Немецът изтърпява вековно 

наказание да олицетворява Злия. Някъде, по пътя, това „наказание” се превръща, 

самото то, в насилие. Всички живи, невинни немци, които този образ дамгосва, са обект 

на това символно насилие. Немецът, вечно демонизиран, е жертва на неправда в 

културата, също като Роба, Жената („Кил Бил”, „Бибрутално”) и Евреина („Гадни 

копилета”). Тарантино поправя тази несправедливост, като противопоставя на 

отречения Немец, убиец на евреите, Немеца, вдъхващ, чрез отдаване на своите 

уважение, човечност и солидарност, живот на Свободния афроамериканец. Вълнуващ е 

този жест на освобождаване на Немеца от тъмницата, където досега лежи заради 

Холокоста, от страна на Тарантино, чийто предишен филм бе посветен на Холокоста и 

който сравнява робството на афроамериканците именно с Холокоста, т.е. той мисли 

Холокоста, като квинтесенциалния геноцид, на психическо, както и на физическо ниво. 

Този жест е помилване.       

 

Пожертването на личния образ 

 

Тарантино вгражда собствения си образ – своето лице и тяло, в изкуплението на белите 

хора, като Насилници. Накрая на филма той участва в решаващия обрат на 

повествованието - сцените, които определят изхода от драматичната история, като 

особено долен, защото е дребен, т.е. банализиран, Насилник. Неговият персонаж е 

наемник на минна компания, която използва до смърт роби, като работна ръка. Това 

предприятие е, буквално, инструмент за превръщане на човешки трупове в пари – то 

свежда хората, които употребява, до нечовешко съществуване от несвършващи мъка и 

мрак и унищожава техните тела посредством експлоатация, която не прави разлика 

между тях и вещи за амортизация. Човек, става ясно във филма преди това, да бъде 

използван от тази компания е по-лошо от всяко изтезание и всяка смърт. Тази компания 

е най-злото. Тарантино избира да се превъплъти именно в наемник на това Най-зло. 

Той влага личния си образ - собственото си тяло и лице, в образа на най-долния расист 

- посредствен, банален слуга на нечовешкото расово насилие; злото, без край и без 

пауза. Той – който е посветил себе си, като творец, на заличаването на ефектите от това 

зло! Приемането на ролята на най-Долния, на най-нетърпимото отрицание на 

собствената реална личност, е, на едно ниво, чутовен акт на коленичене, на смирено 



 3

саможертване, в йерархията на символите, в името на освобождаването на Другия чрез 

обръщането на ролите. Това сдържано, скромно самоунижение на режисьора е 

поразяващо метафорично поемане на собствената, лична част от дължимото 

изкупление. Доминиращите трябва да застанат, символично, ниско, за да се издигне 

справедливо Образът на онеправданите от тях(ната каста). Тарантино, без думи, отива 

накрая на човешкия Ред, за да застане начело Другият, без окови.  

 

Ето, играйте си 

 

В качеството си обслужващ, банален болт в социалната машина на насилието, 

Тарантино извършва и друг символичен акт. Неговият персонаж подхвърля сноп 

пръчки динамит в клетката на трима оковани роби и им подхвърля, насмешливо: „Нà, 

да си играете”. Репликата е, на повърхността, пренебрежителна подигравка на 

представителя на Насилника с обезсилените му жертви. Те са в клетката, оковани, 

сведени до недееспособност и той се гаври с тяхната наложена им от него 

обезвреденост и, същевременно, ги третира като невменяеми или деца, чийто живот не 

струва пукната пара и те могат да бъдат подбуждани да го вдигнат във въздуха, на игра. 

 

На друго равнище, обаче, репликата е символична, за превръщането на Робите в 

Свободни. По-късно, на финала на произведението, със същия, така небрежно 

подхвърлен, динамит протагонистът на филма – Черният герой на свободата, взривява 

самата Структура на робството, наследственото Имение на белия Насилник, Огнището 

на садистичния робовладелец. С други думи, Тарантино лично, със собствените си уста, 

казва на онеправданите расово Други: „Хайде, поиграйте си с огъня, унищожете този 

грешен расистки свят.”  

 

Това е деликатна полемика с, така многобройните зле прикрити расисти, за които 

дискурсът за равенството на расовите малцинства е „игра с огъня”. Те са, както 

твърдят, „за”, на расово различните да се „дадат” права, но все предупреждават да се 

внимава – тези да не подпалят „нашия” свят, да не ни отнемат властта, да не дръзнат да 

се поставят наравно с нас и да ни потърсят сметката, без да се извиняват, безмилостно, 

като кредитори на длъжници. Тарантино казва, „Давайте, направете точно това.”     

 

Останалото е във филма. Вижте. 

 

 

Куентин Тарантино, уникално надареният сценарист и режисьор, не е само 

кинематографически визионер. Неговото творчество е израз на етически благороден 

ум, ангажиран със социалния свят, чието въображение се разгръща, структурирано от 

зряла нравствена воля за сублимиране на реалността – посредством последователно, на 

всички нива, поставяне, като първи, на последните. Символизацията на тази етика на 

справедливостта е покъртителна. Тя е Свят - ред (κόσµος), от образи на щедростта.  

 


